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KKCL in coronatijdperk
door voorzitter Norbert Chovau
In december 2019 werd in de Chinese miljoenenstad Wuhan een cluster van symptomen van een
"longontsteking van onbekende oorsprong" waargenomen. In januari werd het virus voor het
eerst geïdentificeerd. In de maanden daarna raakten 17,3 miljoen mensen over de hele wereld
besmet, waarvan meer dan 715.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Sinds 11
maart 2020 wordt de uitbraak van COVID-19 erkend als een pandemie door de WHO.
Eerst leek het een ver van mijn bed show. We kenden nog wel de SARS van 2002. Ook ontstaan
in China en de MERS van 2012 met enkele honderden doden. Maar, aan de griep sterven elke
jaar ook verschillende mensen. Dus, geen zorgen. Met alle Chinezen, maar niet met den dezen!
Echter de berichtgeving over dat nieuwe virus haalde dagelijks de nieuwsberichten op radio en
TV. Einde januari waren er meer dan tienduizend besmettingen in China, en vielen daar de
eerste doden. Ondertussen waren er vanaf medio januari ook besmettingen buiten China,
voornamelijk in de buurlanden. En de besmettingen deinden uit. Op 3 februari werden de eerste
besmettingen in België vastgesteld. En amper 6 dagen later overtrof het dodental wereldwijd al
de overlijdens toegeschreven aan SARS. Ondertussen lazen we en hoorden we van
quarantainemaatregelen in China; de miljoenenstad Wuhan werd volledig afgesloten!
Elke dag zagen we op het nieuws statistieken die het aantal besmettingen, het aantal
ziekenhuisopnamen, het aantal behandelden op intensieve en het aantal overlijdens weergaven.
Cijfers om toch even stil van te worden. Op 11 maart viel officieel het woord pandemie! Er werd
afgeraden om handen te geven of zoentjes uit te delen en afstand te bewaren. Er werd
voorgesteld als alternatieve begroeting elleboogje tik of voetje tik te doen. Smalend werd hierom
gelachen en echte vrienden bleven elkaar een hand geven of een zoen.
En dan ging alles in een stroomversnelling. De cijfers van de voornoemde statistieken gingen
exponentieel de hoogte in. Ongekende maatregelen werden ons opgedrongen.
Sinds de oprichting van de club in 1955, is de club steeds “open” geweest. En sinds de
ingebruikname van het paviljoen in 1961, is er op vrijdagavond en op zondagnamiddag steeds de
mogelijkheid geweest om iets te komen drinken.
Medio maart werden we verplicht om de club te sluiten. De leden werden via mail op de hoogte
gebracht en dit besluit werd ook uitgehangen in de club. Ook varen mocht niet meer. We zaten
in een “lockdown”. Een begrip dat we kenden van sciencefiction films en boeken, maar nooit aan
den lijve ondervonden hebben. Alle evenementen werden geschrapt. Onze kalender viel in
duigen. Geen tochten meer, geen uitstappen naar het buitenland, geen Pallietertochten, …
Ondertussen zijn deze maatregelen opgelegd door de Veiligheidsraad meerdere keren
aangepast; versoepeld, verstrengd, terug versoepeld, veranderd, ….
Het bestuur heeft steeds getracht om de opgelegde maatregelen te handhaven. Soms waren er
aanpassingen binnen een week noodzakelijk. En vele van deze maatregelen waren verre van
leuk. Sommigen voelden deze opgelegde voorschriften als een beperking van de persoonlijke
vrijheid. Maar het handhaven van deze maatregelen is de enigste mogelijkheid om in afwachting
van een afdoend vaccin, toch nog een beetje van het verenigingsleven te kunnen genieten.
Ik wil dan ook iedereen bedanken die proberen de club levendig te houden door zich te houden
aan de opgelegde maatregelen.
Norbert Chovau, voorzitter KKCL vzw
1

Terugblik
door France Ceulemans, Koen Kerkhofs en Bruno Knabe
Openingstocht – 1 maart
Met een klein groepje vaarders openden we op 1 maart het kajakseizoen. We trokken naar
Booischot om langs een prachtig traject op de Grote Nete naar Lier te kajakken. ’s Middags
gingen we even bijtanken bij café Looidijk waar de tijd is blijven stilstaan. Als navigator trakteer ik
tijdens de eerste tocht van het seizoen al eens op iets zoets. De paaseitjes die ik vorig jaar bij
had sloegen wat tegen, maar dit jaar kwamen ze van een andere winkel en was het goed te
doen. Oef . Daarna terug onze kajaks in. Toen we aan de Boekt in Berlaar aankwamen vonden
we dat we opnieuw een korte pauze verdiend hadden waarna we onze tocht verdergezet hebben
naar Lier.
(FC)
In de Far West – 7 maart
Zaterdagavond 7 maart waren al de
Cowboys, Cowgirls en Indianen welkom in
onze club voor een heuse Far West avond.
Droomvangers, een heuse totempaal en
een gezellige Saloon zorgden ervoor dat
men zich vlug thuis voelde. Op het menu
stond Chili Con Carne, al dan niet de
gewone of spicy versie! Onze topchefs
hadden zich hiervoor gebaseerd op het
recept van de wereldberoemde J. Meus en
het mag gezegd worden: ik denk dat onze
versie zelfs beter was dan het origineel.
Van de overvolle potten Chili en de
bijhorende rijst schoot nagenoeg niets meer
over. Onze gasten hadden zich meermaals
een lekkere portie kunnen opscheppen en
nadien werd al dit lekkers nog eens goed
doorgespoeld met het nodige gerstenat.
Toen was het tijd om al deze calorietjes er
weer af te dansen en bij de ene lukte dat al
wat beter dan bij de andere. Het was een
gezellige avond en achteraf bekeken ook
ons laatste feestje tot nu toe…
Hopelijk kunnen we jullie vlug terug
uitnodigen op een volgend ‘Coronaproof’
themafeest, zodat we deze bizarre periode
vlug achter ons kunnen laten. Ik zou
zeggen hou het gezond en tot snel!
Uw ‘werkloze’ Feestbestuurder Koen
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Tocht der armen – 12 juli
Een tocht organiseren in coronatijd, mag dat?
Wat mag er en wat niet? Het was allemaal
even zoeken, maar uiteindelijk konden we
toch met een groep gaan kajakken. De
deelnemers hadden geluk want het was
stralend weer. Halverwege de tocht werd er
even bijgetankt en daarna werd er langs de
Nete teruggevaren. Een verademing om na
de lockdown samen op het water te zitten.
(FC)

Ronde van West-Vlaanderen – 17 tot 20 juli
Het was een lange tijd koffiedik kijken dit voorjaar……
Vele van de toertochten werden afgelast omwille van het venijnige virus. Dan, eindelijk toch een
lichtpuntje: de tour van West Vlaanderen zou toch doorgaan, weliswaar in een aangepaste
versie.
Even naar Rik gemaild voor confirmatie en dan vlug inschrijven zonder er te lang over na te
denken (dat doe ik wel eens meer zoals de meesten die mij kennen wel weten ).
Eindelijk was het zover; donderdagavond 16 juli was het een blij weerzien (voor sommigen dan
toch) in de Billander te Diksmuide. Dit zou voor 5 dagen onze thuisbasis worden.
Het concept van de tour was nog steeds hetzelfde: elke dag konden we kiezen tussen een korte
of lange route langs Vlaanderens mooiste plekjes. Vier van de vijf dagen konden we vertrekken
vanuit de club, er werd dus weinig tijd verspild aan verplaatsingen.
Onder leiding van Patsy en Rik stond het hele team garant voor een fantastische en vooral
veilige organisatie. We werden steeds bediend aan het buffet met de nodige voorzorgen.
Handgels, ontsmetting spraytjes en mondmaskers waren overal aanwezig. Voor de
democratische prijs van 125€ werden we 5 dagen verwend en verrast van s’ morgens tot s’
avonds met lekkers, sportdranken en “frut” (voor de niet-deelnemers dit is West-Vlaams voor
fruit).
Hopelijk wordt hier volgend jaar een vervolg aan gebreid! Nogmaals een dikke proficiat aan alle
medewerkers en natuurlijk de Billander.
Bruno Knabe
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Fr. Pelzenstraat 8
2500 Lier
Tel.: 03/480.11.71

Taxi
Bussen
Mini bussen
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Leren kajakken onder begeleiding
door France Ceulemans
Kajakken is hot, dat is ons de voorbije maanden wel duidelijk geworden. Onze start-to-kayak
lessenreeks is volzet en onze wekelijkse vaardag is een groot succes. We verwelkomden de
laatste maanden meer dan 30 nieuwe leden.
Varen op woensdag
Elke woensdagavond kan je onder begeleiding komen kajakken. We zorgen dat deze begeleiding
zo veilig mogelijk plaatsvinden en splitsen indien nodig op in kleine groepjes.
Iedereen is welkom, zowel beginners als gevorderden. We starten telkens om 19 uur stipt.
Start-to-kayak
Eind juli is onze start-to-kayak lessenreeks met wat vertraging van start gegaan. Onder
deskundige begeleiding van enkele van onze leden leren de deelnemers de technieken van het
kajakken. De cursus loopt nog tot eind september. We wensen de deelnemers nog heel veel
plezier de komende weken.
Ga jij al eens kajakken met een clubboot? Op donderdagavond vanaf 19 uur zijn deze
voorbehouden voor de deelnemers van de start-to-kayak. Wil je toch graag dan gaan varen,
check dan even bij navigator France welke boten er nog vrij zijn via navigator@kanoclublier.be of
tel. 0474 90 28 04.

Bedankt aan alle begeleiders en vrijwilligers!
Alle begeleiders en helpers die je elke woensdag en donderdag ziet, doen dit op vrijwillige basis.
Een hele dikke merci dat we telkens weer op jullie kunnen rekenen!
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Werken Molbrug
door France Ceulemans
Op maandag 31 augustus start De Vlaamse Waterweg met onderhoudswerken aan de Molbrug.
De brug wordt hiervoor afgesloten t/m uiterlijk 28 oktober.
De aannemer pakt de volledige bovenbouw van de brug aan. Hij vernieuwt het brugdek, de
brugvoegen en de waterdichting van de brug. Daarnaast vervangt hij ook de bestaande
leuningen door nieuwe leuningen aangepast aan de huidige normen. Dan doet hij de nodige
betonherstellingen aan de buitenste langsbalken en neemt hij oude nutsleidingen weg.
De nutsmaatschappijen brengen in de periode voor de werken ook alle nutsleidingen die
momenteel nog deel uitmaken van de brug buiten de brug. Zij doen daarvoor een onderboring
onder de Nete.

Hinder voor kajakkers?
Er gaan stellingen in het water geplaatst worden die verankerd worden aan de brug. Naargelang
de waterstand kan dit voor problemen zorgen. Voorzichtigheid wordt vereist.
Ook kan het dat op bepaalde dagen er geen doorgang kan of mag plaatsvinden. Gelieve hier
rekening mee te houden. Bij incidenten zou het kunnen dat er een volledige, lees verplichte,
stremming zou komen. Dit moeten we zeker vermijden.

Update mailadressen
door France Ceulemans
We spammen onze leden regelmatig met mailtjes met informatie over aankomende tochten, met
onze nieuwsbrief of met andere nieuwsberichten.
We merken echter dat er wel wat mailtjes terugkomen van mailadressen die niet meer in gebruik
zijn.
Krijg jij onze mailtjes niet meer toe maar zou je toch graag per mail op de hoogte gehouden
worden? Stuur dan een mailtje naar onze navigator, France Ceulemans via
navigator@kanoclublier.be.
Krijg je gewone mailtjes wél toe, maar krijg je de nieuwsbrief niet? Check dan regelmatig je map
met ongewenste mails. Helaas komen onze nieuwsbrieven bij sommige mailboxen daarin terecht.
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Clubnieuws

September, oktober, november 2020
Door Corona hebben we jammer genoeg geen zicht op de activiteiten dit najaar.
Tot nu toe zijn alle activiteiten geannuleerd.
Als er wijzigingen zijn en we toch iets kunnen organiseren, dan informeren we jullie
hierover per mail en via de nieuwsbrief. Leden die geen mailadres hebben krijgen de
informatie per post.

Varen
Er gaan wel regelmatig leden varen die bereid zijn andere leden op sleeptouw te
nemen. We laten dit kort vooraf weten per mail zodat iedereen wie wil kan
aansluiten. Meer info hierover bij navigator France Ceulemans,
navigator@kanoclublier.be.
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Polar hartslagmeters.
Loopbanden, ergometers, crosstrainers,
roeitoestellen.
van Ketler en Tunturl.
Running – Tennis - Fitness – Volleybal –
Basketbal – Tennis – Voetbal.
Lisperstraat 121 – 123
2500 Lier
Tel.: 03/480.31.93
www.vedettesport.com
info@vedettesport.com
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Karthuizervest 108

Sportprijzen 2019
door France Ceulemans, foto’s © Lier in beeld
Begin dit jaar lanceerde de sportdienst een oproep naar de sportprestaties van het voorbije jaar
die het verdienen om in de kijker gezet te worden. Op vrijdag 6 maart vond de ‘Nacht van de
Sport’ plaats waarop de Lierse sportprijzen uitgereikt werden.
Jongere van het jaar
Voor ‘Jongere van het jaar’ hebben we Ward Van Tendeloo doorgegeven. Ward werd vorig jaar
tijdens het Belgisch Kampioenschap korte baan in Hazewinkel Belgisch kampioen bij de pupillen
bij de wedstrijd van 100m.
Ward werd genomineerd voor de prijs ‘Jongere van het jaar’, maar Kilian Meersman van LKCA
ging met de prijs aan de haal. Hij is dan ook twee keer zo groot en twee keer zo breed als Ward,
en heeft ook wel straffe prestaties geleverd vorig jaar, waaronder wereldkampioen afdaling bij de
junioren. Proficiat Kilian!
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Sportfiguur van het jaar
Voor ‘Sportfiguur van het jaar’ gaven we Jan Laenen door. Jan werd in 2019 Belgisch kampioen
surfski en wereldkampioen surfski bij de masters 1. Waar ik niet aan gedacht had toen we zijn
prestaties doorgaven, was dat hij tijdens de ‘Nacht van de Sport’ op verlof was. Ik mocht dus in
zijn plaats het podium op (en dat is niet zo mijn ding). En hij kreeg dan ook nog eens de titel van
‘Sportfiguur van het jaar’. Proficiat Jan, maar in het vervolg mag je zelf het podium op .

Twee van de vier prijzen (je had ook nog vrijwilliger en sportteam van het jaar) gingen naar
kajakkers. Iets waar we enorm trots op mogen zijn. Top dat onze sport eens in de kijker staat!
Ludieke competitie
Tussen het uitreiken van de prijzen door vond er een ludieke competitie plaats. We wisten vooraf
niet wat dit juist zou zijn, maar elke club moest een kandidaat opgeven. Er waren niet meteen
kandidaten bij onze leden. Ik informeerde even of het effectief verplicht was, en de mensen van
de sportdienst, die mijn collega’s zijn, vertelden me van wel. Ik mezelf dan maar opgeofferd. Op
de nacht van de sport zelf bleek het niet verplicht te zijn. Lap, ze hadden mij dus goed liggen. En
wat stond er op het programma: sumoworstelen. In een kinderpak (want het gewone pak was te
groot) mocht ik het podium op en strijden tegen Kilian (= niet eerlijk ). Ik heb Kilian dan maar
laten winnen, want anders moest ik dat nog eens ondergaan ;-).
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Weetjes
uit het archief van KKCL-lid Felix Struyf
Dienstjaar 1897-1898
Vaarten en Rivieren.
De kwestie der gezondmaking der vlietjes en der bevaarbaarheid der Nethen blijft het
voorwerp van onderhandelingen tusschen het College en het hooger bestuur. De laatste
voorstellen die wij hebben ontvangen leveren grondslagen op om tot eene overeenkomst te
geraken. Zij bestaan in het Groot Spui bestendig open te houden, behalve in gevallen wanneer
deszelfs sluiting noodzakelijk is om de stad tegen overstrooming te beschermen, en den arm des
Grooten Neeths in eene moerriool te veranderen. De voltrekking van dit laatste werk blijft
ondergeschikt aan het cijfer waarin het Staatsbestuur zal tusschenkomen.
Dienstjaar 1897-1898
De kwestie der gezondmaking der vlietjes en der bevaarbaarheid de Nethen blijft altoos
hangende. Aan de schoven van het Groot Spui worden veranderingen toegebracht, met het
inzicht van de bevaarbaarheid en het zuiver houden der rivier binnen de stad te bevorderen.
Groote en kleine Wegenis.
De werken van den Berlaerschen steenweg en den Antwerpschen steenweg en den
Ijzerenweglei zijn voltooid.
- De rijwielpaden langshenen de provinciebanen naar den Ouden God, naar Kessel en
naar Konings-Hoyckt, zijn hersteld en vernieuwd geworden; dat langs den Mechelschen
steenweg is in uitvoering.
- De stad is bezig met een der zoomen langs buurtsteenwegen in bruikbaren staat voor
rijwielen te stellen.
- De laatste onteigening voor den Binnenweg zal eerstdaags gewezen worden, en alles
doet verhopen dat de werken, in de zitting van 20 juni 1898 door den Gemeenteraad
goedgekeurd, zullen aanbesteed zijn alvorens dees verslag in druk verschijnt.
- De bestatingswerken van de IJzerenweglei en van de Hulststraat enz. zijn op aanzoek
van de Stad, door de Provincie in aanmerking genomen en op den rol ingeschreven.
Opening van nieuwe straten
De Gaslei, die aan den Staat toehoorde, is als gemeenteweg door de stad overgenomen
geworden.
Merkten.
Op de paardenmarkt van 16 Februari 1898, Dinsdag voor Vastenavond gehouden,
werden 603 paarden te koop geboden, waarvan er nog al vele zijn verkocht.
- Op die van 9 Juni 1898, H. Sacramentsdag, werden er 407 paarden aangebracht,
waarvan er talrijke aan winstgevende prijzen verhandeld zijn geweest.
- Op de maandelijksche veemerkt, sedert de maand September 1897 geopend, tot 1
September 1898, zijn er 1096 stuks vee van alle slach op de merkt te koop aangeboden
geweest, welke grootendeels zijn verkocht geworden.
Telefoon.
Deze telt in onze stad 14 geabonneerden.
Felix
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Den Ellentrikker
Knabe Kevin
0479/33.43.16
denellentrikker@gmail.com

Renovatie en herstellingen
In orde maken elektrische keuringen
Vervangen oude verlichting door energiezuinige led
Videofonie
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Het jaar rond met de nodige wijzigingen 3/20
Zoals iedere keer is er ook nu weer nieuws
over allerlei veranderingen / wijzigingen.
Corona pandemie of niet hieronder een
kleine samenvatting van alle wijzigingen
tussen maart en nu.
Bpost
Bpost gaat, zoals aangekondigd, vanaf maart
maar twee keer per week niet-dringende
brievenpost bedelen. Er wordt gestart met de
publicitaire post zoals warenhuisfolders,
vanaf midden maart is de rest van de nietprioritaire brievenpost aan de beurt.

Fiets gratis op de trein
Van 1 juli tot 31 december 2020 kunnen
reizigers hun fiets kosteloos meenemen op
de trein. Ze moeten wel over een biljet met
‘fietssupplement’ beschikken, maar dat biljet
zelf zal dus gratis zijn.

Magneetkaarten

De prijs van de Museumpas gaat omhoog.
Dat gebeurt omdat de ticketprijzen van
musea stijgen. Om een jaar lang toegang te
krijgen tot 170 musea moet je vanaf dan niet
langer 50, maar wel 59 euro betalen.

Vanaf 1 juli zijn magneetkaarten niet meer
bruikbaar op de bussen en trams van De Lijn.
Alleen op de kusttram kan je nog tot 30
september met dit vervoerbewijs betalen.

Autoluwe zone in Mechelen wordt groter

Anticonceptie gratis voor vrouwen tot 25
jaar
Anticonceptiemiddelen worden – mits
doktersvoorschrift – gratis voor vrouwen tot
25 jaar. De morning-afterpil wordt volledig
gratis, ongeacht de leeftijd.

Hoger remgeld bij niet-geconventioneerde
kinesitherapeuten
Begin deze maand was 84,5 procent van de
kinesitherapeuten toegetreden tot de laatste
overeenkomst tussen de beroepsgroep en
het Riziv die sinds begin dit jaar van kracht is.
Dat meldt het Riziv. De verhoging van het
remgeld geldt tot het einde van de
overeenkomst, dus tot eind 2021.

Mechelen breidt de autoluwe zone in de
binnenstad op 1 juli uit. Normaal gezien zou
dat al op 31 maart gebeurd zijn, maar het
stadsbestuur stelde de uitbreiding uit wegens
de coronapandemie.
Sinds 2011 is een deel van de binnenstad
rond de Grote Markt in Mechelen autoluw.
Daar wordt nu ook de IJzerenleen en een
deel van de Onze-Lieve-Vrouwestraat aan
toegevoegd.
‘Groene’ kaart wordt ‘witte’ kaart
De groene kaart, officieel de ‘internationale
motorrijtuigenverzekeringskaart’, krijgt vanaf
1 juli een witte in plaats van groene
achtergrond. Ook zijn autoverzekeraars vanaf
dan niet langer verplicht om een papieren
versie te bezorgen aan hun klanten, het mag
voortaan ook elektronisch.
13

Als verzekeraars het verzekeringsbewijs
digitaal aanbieden, kan het opgeslagen
worden in de smartphone of zelf afgeprint
worden. Wie het liever op de smartphone
opslaat, mag niet vergeten het document te
delen met alle gezinsleden of andere
gelegenheidsbestuurders die het voertuig
gebruiken. Er geldt wel nog een
overgangsperiode van anderhalf jaar, tot 31
december 2021. In die periode zijn nog zowel
‘groene’ als ‘witte’ kaarten geldig.

Gedetineerden mogen eigen kleding
dragen

Start sperperiode voor (uitgestelde)
koopjesperiode
Op 1 juli start dit jaar uitzonderlijk de
sperperiode, waarin het voor modewinkels
verboden is om kortingen aan te kondigen.
de koopjesperiode dit jaar namelijk met een
maand uitgesteld tot 1 augustus.
Het uitstel van de zomersolden had als doel
om een prijzenoorlog snel na de heropening
van de modewinkels - die wegens de
coronapandemie wekenlang de deuren
moesten sluiten - te vermijden. Zo konden de
zaken nog enkele weken aan normale prijzen
verkopen.

Vanaf 1 juli mogen de gedetineerden in
Belgische gevangenissen hun eigen kleding
en schoeisel dragen, al zal dat nog niet
overal onmiddellijk zijn.
Dat gedetineerden hun eigen kleding mogen
dragen, werd al opgenomen in de Basiswet
Gevangeniswezen uit 2005, maar het
betrokken artikel trad nog niet in werking.
Tijdens de arbeid of andere activiteiten kan
de gedetineerde wel verplicht worden om
aangepaste kledij en schoeisel te dragen, die
hij krijgt.

Minder remgeld geneesmiddelen

Orgaan donor worden, kan online

De prijs van verschillende medicijnen daalt op
1 juli. Dat is het gevolg van een aantal
besparingen waartoe een nieuwe wet de
farmasector dwingt.

Wie na zijn of haar overlijden orgaandonor wil
worden, moet niet langer langsgaan op het
gemeentehuis. De registratie kan vanaf 1 juli
online of bij de huisarts.

Duitsland voorzitter van de Europese
ministerraden
De tocht is moeilijk, de gids ervaren. Net nu
de coronapandemie de Europese Unie in een
crisis zonder voorgaande heeft gestort,
neemt het Duitsland van bondskanselier
Angela Merkel vanaf juli tot eind december
het voorzitterschap van de Europese
ministerraden in handen. Het is nu aan de
grootste lidstaat en zijn gereputeerde leider
om een historisch Europees herstelplan in de
steigers te zetten.
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Tot schrijfs…

Nieuwe leden
Welkom aan onze nieuwe leden:
Jonas Horemans, Sebastian Boeckstens, Cato Duys, Carolien Vos, Jurgen Van Keilegom, Lene
Van Keilegom, Jitse Van Keilegom, Inge Leysen, Olivier Van Hoey, Wout Leenaerts, Maaike
Siemer, Lola Landries, Staf Van Turnhout, Katlijne Van Houtven, Els Van Houtven, Katelijne Van
Balen, Riet Scheire, Nicolas Van Elverdinghe, Tom Verlinden, Stefan Verlinden, Ismael Goedertier,
Vicki Huybrechts, Glenn Daneels, Gina Smet, Wouter Vervisch, Heidi Dillen, Bart Van Puyvelde,
Christophe Bynens, Kevin De Swert, Thomas Krzesinski
We zijn enorm blij dat onze club en onze sport zoveel aantrek heeft de laatste tijd. We proberen
nieuwe leden zo goed mogelijk te informeren over de werking van onze club, maar vergeten
misschien ook al wel eens iets te vermelden.
Heb je nog vragen over onze club of het varen? Aarzel dan niet om deze te stellen aan één van de
bestuursleden of per mail aan navigator France, navigator@kanoclublier.be.

Personalia
Geboorte

Op 21 februari 2020 verwelkomden Elien Vanlommel en
Bart Stienen hun 2e kindje Louise, kleine zus van Lucas.

Overlijden
Op 3 juni 2020 overleed, op 83 jaar, Staf Ghys, vader van
Gizy Ghys, grootvader van Evi Jacobs en overgrootvader van Anouk en Imke
Marinus.
Op 24 juli 2020 overleed, op 62 jaar, Jan Stienen, oud lid van KKCL. Papa van
Bart Stienen en opa van Lucas en Louise Stienen.
Op 16 juli 2020 overleed op 81 jaar KKCL lid Sigrid Van den Plas.
Mama van Gerd Bakkovens en oma van Yannis Hofmans.

Deze families bieden wij onze
deelneming aan.
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Meer

Weetjes

Wist je dat...
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Het aardoppervlak bestaat voor 70,9 procent uit water.



97 procent daarvan is zout water, de rest zit bijna allemaal in de grond of in gletsjers.
Slechts 0,3 procent van het water zit in meren en rivieren.



Bevroren water weegt ongeveer 9 procent minder dan vloeibaar water. Waterdamp weegt
natuurlijk het minst.



Mensen bestaan voor ongeveer 65 procent uit water – baby’s nog veel meer, zo’n 78
procent. Ook een leuk feitje: bij een kwal is dat 98 procent.



Volgens de World Health Organization hebben we ongeveer 19 liter water per dag nodig
om te voldoen aan de basishygiëne. Dat is dus 100 liter minder dan wij nu gebruiken!



51,17 liter (van die 119) gaat op tijdens het douchen. Tegenwoordig heeft wel de helft van
de huishoudens een waterbesparende douchekop, wat 1,8 liter per minuut kan schelen.



Een bad verbruikt ruim drie keer zoveel water als een douche van vijf minuten.



Ook het toilet kost veel water, ongeveer 33 liter per dag ( 5,7 liter per keer). Een lopende
wc kan per dag wel 757 liter water verbruiken.



Uit de gemiddelde kraan komt ongeveer 7,5 liter water per minuut: als je de kraan uitzet
tijdens het tandenpoetsen, bespaar je dus 15 liter water. Een kraan die één druppel per
seconde lekt, kan per jaar trouwens ruim 11 duizend liter verspillen.



Een Europeaan gebruikt gemiddeld 190 liter water per dag; Amerikanen het dubbele, terwijl
mensen ten zuiden van de Sahara daar nog geen tiende van gebruiken.



Ruim 2 miljard mensen op aarde hebben geen schoon drinkwater.



Zuid-Afrikaanse vrouwen en kinderen lopen opgeteld per dag wel 16 keer naar de maan en
terug om aan water te komen.



We gebruiken water ook om dingen te produceren. Een velletje papier kost bijvoorbeeld
bijna tien liter; van diezelfde hoeveelheid kun je ruim 480 gram plastic maken. Een
spijkerbroek kost bijna tienduizend liter, een auto zo’n 150 duizend. En dan hebben we nog
ons voedsel: een kilo rijst kost 3,5 duizend liter, een kilo biefstuk bijna 15 duizend.



Ruim 2 miljard mensen op aarde hebben geen schoon drinkwater.

Lierse petroleumproducten

SEGERS

B.V.B.A.

L.P.V.
Altijd warm !
Boomlaarstraat 321
2500 Lier
Tel.: 0 4 9 5 / 2 0 8 7 3 8
Fax: 0 3 / 4 8 9 1 5 1 5
Steeds tot uw dienst !

17

België –
Belgique
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