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Voorwoord KKCL in coronatijdperk: episode 2
Sinds februari 2020 bepaalt het covid-19 virus grotendeels ons doen en laten. In maart was er
plotseling een “lockdown”. Voor de meeste onder ons een totaal ongekend iets. Enkel de oudste
leden kenden dat van tijdens de tweede wereldoorlog! Maar toen was het veel “erger”, althans
volgens mijn moeder. Schaarste op allerlei manieren: brandstof, eten, voedselpakketten,
rantsoeneringen allerlei, ….
Door deze verplichte lockdown moest ook de kano club de deuren sluiten. Na enkel weken mocht
er terug gesport worden en konden wij terug gaan varen. Nog enkele weken later mocht ook de
horeca terug de deuren openen en ook ons paviljoen kon terug gebruikt worden. Weliswaar met
naleving van strikte, door de overheid opgelegde maatregelen. Ondanks het verplicht dragen van
een mondmasker, was dit toch een … verademing.
Het bestuur heeft steeds zijn best gedaan om aan alle opgelegde maatregelen te voldoen. En het
was soms niet simpel om ons aan de zeer snel wijzigende restricties aan te passen. En ja, er is
controle geweest van de verbaliserende overheid. En we kregen een pluim toebedeeld. Alles was
pico bello in orde.
Door het feit dat er veel geplande vakanties niet konden doorgaan en er veel mensen “in hun kot”
bleven, zijn er veel geïnteresseerden geweest die kwamen kennismaken met de kano sport. De
initiatiedagen zaten dan ook “overvol”. We mochten dan ook meer dan 40 nieuwe leden
inschrijven. Een groot woord van dank aan de begeleiders, zowel op het water als zij die instonden
voor de papierenwinkel.
En, we hebben geluk gehad met het weer. Het was een pracht van een zomer. We konden
overvloedig genieten van ons terras met uitzicht op het water. Zo was het gemakkelijker om de
social distancing in acht te nemen. Regel nummer één om verspreiding van het virus te vermijden.
Volgens de media houdt 85% van de mensen zich aan de opgelegde maatregelen. De hardleerse
“anderen” zouden mee verantwoordelijk zijn voor het onbewust doorgeven van eventuele
besmettingen.
Na de versoepeling van de maatregelen zagen we helaas de cijfers van de besmettingen terug
stijgen. En hetgeen iedereen vreesde, gebeurde ook. Een tweede lockdown werd afgekondigd.
Deze ging in op zondag 1 november om middernacht en duurt tot 13 december, voorlopig althans.
De geplande bestuursvergadering van 30 oktober kon niet doorgaan in de klassiek stijl. Vermits er
nog dringende zaken moesten besproken worden, werd met de hulp van Corneel een videovergadering georganiseerd! Alle resterende activiteiten van dit jaar werden afgelast. Er was geen
Pannenkoekentocht, de Sint kan niet ontvangen worden, geen Kerstfeest, geen veenvakantie,
geen oudjaarsfeest!
Maar 2021 komt dichterbij. Medio december wordt traditiegetrouw de kalender 2021 opgesteld.
We kunnen alleen maar hopen dat er versoepelingen uit de bus komen. En dan zou op 3 januari
2021 de Nieuwjaarsdrink doorgaan en dan zou op vrijdag 9 januari de algemene vergadering
doorgaan. Allemaal voorwaardelijk.
Ik wil alle leden die naar de club kwamen tussen de twee lockdowns uitdrukkelijk bedanken voor
hun gedisciplineerd handelen. Iedereen zat neer aan een tafel. En waren alle tafels in het paviljoen
ingenomen, dan werd de grote zaal ingeschakeld. En zij die iets bestelde aan de toog of zich
verwijderde voor een sanitaire stop, droegen zonder uitzondering een mondmasker. Samen als
één team, kunnen we de kans op besmetting zo klein mogelijk houden.
Norbert Chovau
Voorzitter KKCLvzw
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Terugblik
door Johan Kennes, France Ceulemans en Koen Kerkhofs

Initiaties
Beste sportievelingen
Wat een bewogen jaar was dit tot nu toe ? Onze wekelijkse initiatiemomenten op de
woensdagavonden werden dit jaar pas laat op gang gepaddeld.
Door de lockdown die begon op 13 maart, waren we genoodzaakt om de deuren van onze
botenloods gesloten te houden voor al wie nieuw was en wilde kennismaken met de kajaksport.
Normaal starten we hiermee in april en nu is de initiatie pas kunnen starten in juni.
Maar…….. . Wat een succes was het ook weer deze keer!! Steevast om 19 uur begonnen we op
woensdagavond.
Viki zorgde er, samen met Maryse, voor dat de toog van de club geopend werd tot zolang het
sluitingsuur van de horeca het toeliet.
In de loop van dinsdag begon France door te sturen in ons whatsapp- initiatiegroepje hoeveel
deelnemers er zouden opdagen. Bijna wekelijks werden de getallen in de loop van woensdag
verdubbeld en/of aangepast.
Jean-Paul heeft een uitgebreide vriendenkring, de insiders zijn hier natuurlijk van op de hoogte.
Met hele voetbalploegen lokte hij de mensen naar ons clubke aan het Spui. Was het uit schrik dat
Viki en Maryse geen werk zouden hebben?? Organisatorisch heeft de Mark wel eens in zijn haar
staan krabben. Hoeveel boten hebben we nog op overschot om al dat volk in te laten varen??
Meermaals leek het of we aan de jaarlijkse “grote kuis” bezig waren en alle boten uit de loods
werden gehaald.
Wat ook heel positief ervaren werd is dat er gelukkig toch wel wat hulp opdook, zowel naast als op
het water. Niels, sinds vorig jaar aangesloten en een vaste waarde op de initiatie, bood bijna
iedere week zijn welgekomen hulp aan. Waarvoor dank Niels!! Trouwens dank aan iedereen die
zich heeft ingezet om op en naast het water de initiatie tot een succes te maken.
Het varen zelf verliep zoals we gewend waren. Even groeperen op de plas voor de club, bekijken
wie er genoeg skills had om zich aan de stroming van de Nete te wagen, zonder direct in
problemen te komen.
Bijna altijd waren er wel enkele mensen die eerst nog wat “ervaring” dienden op te doen alvorens
richting Nete te gaan. Hiervoor bleef er dan ook steeds een begeleider op de plas zodat de andere
begeleiders naar de Nete konden vertrekken. Ook hier werd nog eens een onderverdeling
gemaakt tussen de mensen met genoeg spierkes in de armen en zij die nog een beetje spierkes
moesten kweken. Groepke rond Lier, groepke naar Sas Lisp, groepke naar de Melkerij,…. . We
hebben behoorlijk wat mogelijkheden in Lier.
Heel soms waren er uiteraard ook eens mensen die tijdens het varen de onderkant van hun bootje
wilde tonen. Niet dat het gevraagd werd, ze deden dat gewoon vrijwillig, uit zichzelf en dan liefst op
plaatsen waar het nogal lastig was. Lars stond zo bv. ineens tussen de eerste en de tweede boog
van de 3 bogenbrug op den blauwe steen, bootje halfvol water. Dan moet ge als begeleider soms
eens improviseren om hem daar veilig weer weg te halen.
Met andere woorden, we stonden als begeleiding ook meermaals tot aan onze knieën in het water.
Eind september sloten we onze initiatie af met een positief gevoel en armen die weer 10 cm langer
geworden zijn door het gesleur van boten.
Ondanks de lockdown, en de soms lastige maatregelen waar we ons moesten aan houden, durf ik
zeggen dat we weer een heel aantal mensen kennis hebben kunnen laten maken met de
kajaksport.
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Dikwijls zagen we hen nog enkele keren terug, velen werden lid en nu hopen we zelfs een klein
beetje dat ze zich niet laten afschrikken door de herfst- en wintermaanden.
Slecht weer bestaat niet, slechte kledij wel. Voor ieder seizoen kan je je kleden om het aangenaam
warm te krijgen tijdens het varen. Kijk maar eens in het clubwinkeltje.
Ik heb het woord Corona nog nergens gebruikt in dit tekstje. Momenteel hebben ze ons weer een
aantal beperkingen opgelegd waardoor we niet met meer dan 4 mensen tegelijk mogen sporten.
Van zodra we kunnen en mogen, zou ik aan de nieuwe leden aanraden om naar de initiaties en
tochten te komen waarop we jullie graag mee begeleiden op het water. Hopelijk zien we jullie
allemaal terug verschijnen op het water en/of in de club.
Als begeleider wil ik toch nog eens eventjes benadrukken dat de Nete bij momenten een stevige
stroming kan ontwikkelen. Als je twijfelt of je tegen deze stroming opgewassen bent, vertrek dan
met je bootje tegen stroom, lukt het je niet om één of andere reden, dan kan je gewoon
rechtsomkeer maken en zonder problemen terug aan de trap geraken. De Binnennete, door de
stad, is ook een leuk alternatief, waar je enkel moet opletten om niet tegen de bruggen te
paddelen.
Het was een genoegen om weer een klein stukje van de initiatie en begeleiding te kunnen zijn.
In 2021 staan we weer met volle goesting klaar.
(JK)
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Start-to-kayak
Deze zomer hebben we voor het eerst een start-to-kayak lessenreeks georganiseerd.
Verspreid over 10 lessen leerden de deelnemers de kneepjes van het kajakken. Op het einde van
de reeks legden ze enkele proeven af waarna ze een brevet konden behalen en zichzelf een echte
kajakker kunnen noemen.
Inschrijven kon vanaf begin maart. Zowel leden als niet-leden waren welkom. Al heel snel, zonder
al te veel reclame te moeten maken, waren we aan ons maximum aantal deelnemers.
De bedoeling was om half april met de lessenreeks te starten zodat we deze voor de
zomervakantie konden afronden. Corona zorgde ervoor dat we uiteindelijk pas eind juli zijn kunnen
starten en we de reeks eind september beëindigd hebben.
Het was allemaal nog wat zoeken hoe we dit best organiseerden, maar we blikken tevreden terug.
Gediplomeerd initiator Corneel Versmissen en initiator-in-opleiding Wout Leenaerts zorgden voor
de nodige lesvoorbereidingen. Assistenten Johan Kennes, Mark Chauvaux, Jean-Paul Wouters en
ikzelf zorgden mee voor de begeleiding. Een greep uit de technieken die aan bod kwamen:
boogslag, peddelsteun hoog en laag, zijwaarts vorderen, achteruit varen, eskimoteren,….
Daarnaast moest ook iedereen kennismaken met één van de belangrijkste aspecten: omkantelen
en wat je dan moet doen…
Proficiat!
Aan alle deelnemers. Wat een toffe bende! Ze waren steeds bereid om alles te proberen en
hadden geen schrik om nat te worden. Glenn Daneels, Wouter Vervisch, Riet Scheire, Thijs
Vervoort en Thomas Krzesinski behaalden hun brevetten! Proficiat en blijf vooral kajakken!
Aan Wout: hij behaalde zijn brevet van initiator. De begeleiding van de start-to-kayak was zijn
stage, hij is met grote onderscheiding geslaagd .
Bedankt!
Een hele dikke merci aan de begeleiders die weeral geheel vrijwillig de organisatie en begeleiding
op zich namen.
Het plan is om volgend jaar opnieuw een lessenreeks te organiseren. Meer info hierover volgt nog.
Hiervoor moeten we nog even de coronamaatregelen verder afwachten.
(FC)

4

Oktoberfest – de Corona-editie
Op vrijdag 2 oktober stond wederom ons jaarlijks Oktoberfest gepland, maar door de
coronamaatregelen kon dit enkel doorgaan in een afgeslankte vorm. Geen hamerke klop, geen
billenklets... maar wel aangepaste decoratie, Oktoberfestmuziek en de nodige afstand tussen de
tafelbubbels werd gerespecteerd.
Het was een gezellige avond en ik denk dat het bij al de aanwezigen nog eens deugd deed om
eens bij te praten. Al zittend werd er toch voor de nodige ambiance gezorgd. Het bier smaakte, de
wijntjes gingen vlot binnen en de gedachten konden eens verzet worden... het was nog eens een
avondje waar je nu alleen maar terug naar kunt verlangen. Hopelijk zien we jullie snel terug in de
club en kan er op een veilige manier weer het één en ander georganiseerd worden.
Blijf gezond en tot ….
(KK)
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Clubnieuws 1

November en december 2020
Helaas werden door de coronamaatregelen alle geplande activiteiten geannuleerd.
Daarom ook geen clubnieuws.

Indien er zich wijzigingen voordoen, dan worden jullie geïnformeerd via onze
nieuwsbrief.
Voor de leden zonder mailadres zorgen we dat ze dit nieuws in de bus krijgen.

Initiaties
Sinds oktober is er geen initiatie meer op woensdagavond doordat het te vroeg
donker wordt.
Normaal organiseren we in de wintermaanden één keer per maand een initiatie in het
weekend (enkel voor leden), maar door de geldende coronamaatregelen is dit
momenteel niet toegelaten (aangezien je max. met 4 personen buiten mag sporten).
Vanaf het moment dat het opnieuw toegelaten is, communiceren we de data per mail.
Vanaf april 2021 is het (hopelijk) terug initiatie op woensdagavond.
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Fr. Pelzenstraat 8
2500 Lier
Tel.: 03/480.11.71

Taxi
Bussen
Mini bussen
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Lidgeld 2021
Dit is het laatste ‘Kontakt’ van dit jaar. Gewoontegetrouw vragen we jullie dan ook om, als jullie nog
lid wensen te blijven, het lidgeld van 2021 te betalen.
Er zijn verschillende tarieven van toepassing voor de lidgelden. Kort gezegd komt het erop neer
dat je jezelf als lid van KKCL al dan niet aansluit bij het VKKF (Vlaamse Kano & Kajak Federatie
vzw). De keuze van het voorbije jaar is niet definitief. Het bestuur gaat er echter vanuit dat de
keuze van het voorbije jaar automatisch de keuze wordt voor het komende jaar. Maar elk jaar kan
je veranderen. Dus enkel en alleen als je een wijziging wilt doorvoeren, moet je dit ook aan het
bestuur laten weten. Dit kan door een mailtje te sturen naar Simonne, secretaris@kanoclublier.be.
Het bestuur wil met klem benadrukken dat je altijd perfect en evenwaardig verzekerd bent,
ongeacht je keuze.

Gelieve het lidgeld te betalen vόόr 14 december 2020.

LIDGELD
KKCL

Incl. VKKF

Volwassenen

35 euro

45 euro

Jeugdlid vanaf 12 jaar (°2009)

29 euro

39 euro

Individueel aangesloten
jongere vanaf 12 jaar

35 euro

45 euro

Jeugdlid tot 12 jaar (°2009)

22 euro

32 euro

(waarvan de ouders lid zijn)

LIGPLAATS BOTEN: 15 euro per boot per jaar. Meer info hierover bij Theo De Busschere, tel.
0474 99 52 11.

TAG voor toegang tot de club: waarborg van 25 euro (eenmalig). Meer info hierover bij Simonne
Van der Heyden, tel. 0479 29 03 73.

Betalingen dien je te doen op het rekeningnummer van de kano club:
BE06 0011 7603 0222
KKCL vzw
c/o Norbert Chovau
Berkendal 18
2560 Kessel
Wil je de overschrijving liever op de vroegere manier, via een roos overschrijvingsformulier op
papier doen? Dat kan, vraag het even aan één van de bestuursleden.
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Algemene ledenvergadering 8 januari 2021
door France Ceulemans
Op vrijdag 8 januari om 20.30 uur is het algemene ledenvergadering. Dit is een verplichte
statutaire jaarvergadering. We blikken dan terug op het voorbije jaar. Daarnaast vindt ook de
bestuursverkiezing plaats. Sommige huidige bestuursleden zijn herkiesbaar en daarnaast hopen
we ook enkele nieuwe kandidaturen te hebben ontvangen. Opgelet: om stemgerechtigd te zijn dien
je je lidgeld van 2021 te hebben betaald.
Heb jij een puntje voor de dagorde?
Alle leden kunnen een agendapunt op de dagorde plaatsen. Dit kan tot uiterlijk 30 dagen voor de
datum van algemene ledenvergadering, dus tot 8 december (dit werd zo bepaald in artikel 41 van
onze statuten op de bijzondere algemene vergadering van 31/08/2007). Een agendapunt
doorgeven doe je via het secretariaat (Simonne): secretaris@kanoclublier.be.
Wil jij jezelf kandidaat stellen voor het bestuur?
TOP! Ook dit dien je uiterlijk 30 dagen voor de vergadering te doen. Dit kan tot 8 december door je
kandidatuur door te geven aan het secretariaat (Simonne): secretaris@kanoclublier.be. Dit hoeft
geen motivatiebrief van 5 bladzijden zijn, maar mag kort en krachtig .
Verontschuldigingen / volmacht geven
Als je niet op de vergadering aanwezig kan zijn, dan mag je indien je dit wenst jezelf hiervoor
verontschuldigen (dan wordt dit aan het begin van de vergadering vermeld). Zou je toch graag je
stem uitbrengen tijdens de bestuursverkiezing? Geef dan een volmacht aan een ander lid dat wel
aanwezig zal zijn. Dit kan simpelweg door ‘Ik (naam) geef volmacht aan (naam) om te stemmen
tijdens de algemene ledenvergadering op 8 januari 2021’ op een briefje te schrijven en te
ondertekenen.
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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

Clubnieuws 2

2021
Indien alles gunstig evolueert, voorzien wij volgende activiteiten bij aanvang
van 2021.
Onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.

Zondag 3 januari: Nieuwjaarsdrink

Om al onze leden de gelegenheid te geven hun
nieuwjaarswensen kenbaar te maken bied KKCL iedereen
een gratis drankje aan tijdens de gewone openingsuren van
de clubcafetaria.

Vrijdag 8 januari: Algemene statutaire
ledenvergadering – 20.30 uur
We blikken terug op het voorbije jaar.
Daarnaast is het ook bestuursverkiezing.
Sommige bestuursleden zijn herkiesbaar en
hopelijk hebben we ook één of meerdere nieuwe
kandidaat-bestuursleden.
Alle leden (+16 jaar) die hun lidgeld voor 2021
hebben betaald zijn stemgerechtigd.
Je ontvangt ook nog een uitnodiging per post.
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Facebookgroep voor leden
door France Ceulemans
Onlangs kregen we van één van onze leden de vraag of we geen besloten Facebookgroep wilden
oprichten, zodat de leden onderling met elkaar kunnen communiceren.
We hebben deze vraag bekeken en willen dit graag uitproberen. Leden die willen kunnen geheel
vrijblijvend lid worden van deze groep. Uiteraard is het de bedoeling dat er enkel over kajakken
gesproken wordt (bv. als je wil gaan kajakken en je jezelf afvraagt of er soms andere leden zijn die
graag meegaan).
Wil jij lid worden? Ga dan naar Facebook en zoek op ‘Leden Koninklijke Kano Club Lier’ en dien
een lidmaatschapsverzoek in.
Opgelet: om lid te kunnen worden moet je een Facebookprofiel hebben (en moet je lid zijn van de
club).
Meer info bij France Ceulemans, navigator@kanoclublier.be.

Bestuursvergaderingen digitaal!
door France Ceulemans
Elke maand komt het bestuur normaal gezien samen om te vergaderen. Door de
coronamaatregelen is het momenteel niet mogelijk om fysiek te vergaderen. Vorige maand kwam
van Norre de vraag of het digitaal mogelijk was. Oei, komt dat wel goed, was het eerste wat ik
dacht . Na even te overleggen en te testen met onze IT-consulent van dienst Corneel liet ik aan
Norre weten dat het kon. Ik bezorgde aan de bestuursleden een link waar ze ‘gewoon moesten op
klikken’. Geschiedenis werd geschreven: het bestuur (of toch degenen die de link gevonden
hebben) heeft digitaal vergaderd met succes!  Bedankt voor de hulp Corneel!
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Varen in de winterperiode
door France Ceulemans
We verwelkomden deze zomer enorm veel nieuwe leden, wat uiteraard top is! We hopen dat
iedereen blijft kajakken. En dat kan uiteraard ook in de winter. We roepen wel op dat, zeker indien
je nog niet veel ervaring hebt, je in de winter extra hard je verstand gebruikt wanneer je het water
op gaat.
Enkele tips!


We raden aan een zwemvest te dragen. Je mag de
zwemvesten van de club hiervoor gebruiken (te vinden
achteraan links in de loods).



Nog niet veel ervaring met stroming? Vertrek dan
stroom op. Moest je de stroming niet goed de baas
kunnen, dan kan je makkelijk terug naar de trap aan de
club varen.



Niet zelfzeker genoeg om de Nete op te gaan? Doe dit
dan niet! Je kan ook aan de club varen of een gezellig
tochtje op de Binnennete door het centrum doen.



Neem altijd reservekledij mee, in een waterdichte zak. Neem ook telkens je gsm mee (in
waterdichte zak) als je tijdens de wintermaanden het water op gaat. Je weet maar nooit…



Vertrek op tijd zodat je zeker voor het donker terug bent of zorg dat je lichtjes bij hebt.



Alleen varen in de winterperiode is enkel verantwoord als je voldoende ervaring hebt. Je
kan altijd eens informeren via de facebookgroep of er iemand zin heeft om mee te gaan
varen of via France.

Met vragen kan je steeds bij onze navigator France Ceulemans terecht,
navigator@kanoclublier.be.

Het getij op de Nete
Door France Ceulemans
Achteraan dit Kontakt kan je de tabel met de tijdstippen waarop het volgend jaar hoogwater is
terugvinden. Even wat uitleg hierbij:




Als het water richting Duffel stroomt, dan is het aan het aflopen (als je aan de trap staat en
het stroomt naar rechts).
Als het water richting sas Lisp / jachthaven Emblem stroomt, dan is het aan het oplopen
(als je aan de trap staat en het stroomt naar links).
Het water loopt ongeveer 3 uur op en ongeveer 9 uur af. OPGELET: dit is slechts een
richtlijn. Dit is heel afhankelijk van de hoeveelheid water op de Nete (regen/droog weer) en
het seizoen.

Hou hier zeker rekening mee als je op de Nete gaat varen.
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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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Weetjes
Uit het archief van KKCL-lid Felix Struyf
Dienstjaar 1896-1897
Onthulling van David’s Standbeeld.
De onthulling van het gedenkteeken ter eere van onze beroemden inboorling J. B. DAVID
opgericht, heeft dit jaar met groote plechtigheid plaats gehad.
Het Davidsfonds, dat het initiatief dezer huldebetooging had genomen, heeft insgelijks de
feesten ingericht, die twee dagen hebben geduurd en met de tegenwoordigheid van Z. E. den
Kardinaal Aartsbisschop van Mechelen, van de heeren Ministers Begerem en Schollaert, van
verscheidene Senators en Volksvertegenwoordigers, van de heer Gouverneur Baron Osy, van de
Bestendige Deputatie, van afgevaardigden van de Hoogeschool van Leuven, van geleerde
korpsen en Vlaamsche kringen vereerd zijn geweest.
.
Een honderdtal maatschappijen, met muziek, vlaggen en kenteekens, wachten de hooge
bezoekers aan de spoorhal af en trokken langs het stadhuis, waar deze plaats hadden genomen,
naar de Kerkhofplaats, alwaar na de onthulling het gedenkteken aan de stad werd afgestaan.
Eene gelegenheidscantate, woorden van den heer Vermeiren, muziek van den heer Van
Wassenhoven, werd aldaar door honderden liefhebsters en liefhebbers, met begeleiding van
orkest uitgevoerd.
.
Een feestmaal werd in den namiddag den heeren Ministers aangeboden en de eerste dag
met een tooneelvertooning door de tooneelafdeeling van den Katholieken Kring ter zale
Vredenberg en eene algemeene verlichting der stad gesloten.
.
s’ Anderendaags na eenen plechtigen dienst in de kerk en eene feestzitting op
Vredenberg, in dewelke puike redenaars uit verschillende gouwen van Vlaamsch Belgie zich lieten
hooren, en na een tweede feestmaal, door Z. E. den Kardinaal Aartsbisschop bijgewoond,
eindigden de feestlijkheden met eene tweede uitvoering der cantate en eene schitterende
verlichting der Kerkhofplaats.
.
Her gedenkteken bestaat uit een bronzen standbeeld op arduinen voetstuk, te zamen ruim
8 meter hoog, met het enkele opschrift :
J. B. David
Het is het werk van eenen Lierenaar, den heer Fr. De
Vriendt, beeldhouwer te Borgerhout, en mag, zoo in opzicht
van gelijkenis als van houding onvoorwaardelijk geprezen
worden.
De vrij aanzienlijke onkosten van het gedenkteeken en van
de onthullingsfeesten werden door toelagen der openbare
besturen en van inschrijvingen van het Davidsfonds gedekt.
Voor het monument is de stad voor 2500 fr en voor de
feestviering voor 1200 fr. tusschengekomen.
Felix

Na de eerste wereldoorlog werd het standbeeld overgebracht
naar de stadswandeling aan de Antwerpsepoort.
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Het jaar rond met de nodige wijzigingen – november 2020

Hier zijn we weer met allerlei wijzigingen
sinds ons laatste Kontakt. Spijtig genoeg
is er niet veel meer binnen gekomen dan
coronamaatregelen die weer wijzigen. Een
kleine opsomming.
In september kwam alleen:

Minder Thalystreinen
Spoorwegmaatschappij Thalys snoeit
verder in haar aanbod. Vanaf 1 oktober zal
maar 40 procent van het normale aanbod
beschikbaar zijn.
Over de coronamaatregelen van oktober
gaan we het niet hebben want die zijn reeds
achterhaald.
Voor november is het niet veel beter. Nu
zijn het uitsluitend de maatregelen die
nogmaals wijzigen. Dus in het kort:

Een hele winkelkar betalen met
maaltijdcheques, ook als er nietvoedingsproducten in liggen, zal vanaf
september meer kunnen in de supermarkten.
Vanaf oktober nieuwe coronaregels,
verplichte reddingsstrook in file en hogere
sociale energietarieven.
Daar is de nieuwe reddingsstrook
Vanaf 1 oktober moet je, zodra je in een file
belandt, altijd een reddingsstrook openlaten
voor de hulpdiensten. Voertuigen op de
linkerrijstrook moeten uiterst links gaan staan
en al de rest zoveel mogelijk naar rechts.
Door de maatregel moeten de hulpdiensten
vlotter door kunnen, zelfs als er file is.
Sociale energietarieven stijgen opnieuw
De sociale tarieven voor energie gaan op 1
oktober weer de hoogte in, na de forse daling
het afgelopen kwartaal. Het sociaal tarief voor
elektriciteit stijgt vanaf volgende maand met
ongeveer 2,5 procent (enkelvoudige en
tweevoudige tarieven) en dat van aardgas
wordt zelfs 15 procent duurder.
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Alle niet essentiële winkels moeten dicht, ook
kappers moeten sluiten.
Maar we mogen ons wel blijven verplaatsen
en mogen nog één knuffelcontact uitnodigen.
Alle maatregelen gelden voor zes weken en
gaan zondagnacht in. Goed nieuws is er voor
de schoolgaande jeugd. Want die zien hun
herfstvakantie verlengd van één naar twee
weken.
Al de rest van maatregelen hebben jullie
reeds uitvoerig gekregen van de overheid.
Voor onze vereniging heeft dit uiteraard
ook gevolgen.
Cafetaria terug dicht.
Alles wat op de kalender van 2020 staat is tot
het einde van het jaar geannuleerd.
Alleen een vaartochtje kan nog. Bij dit
lichtpuntje wil ik het volgende nog kwijt. Hou
het steeds veilig.
Een zwemvest wordt altijd aangeraden. En
tijdens de koude dagen zijn droge kleren (in
een waterdicht zakje) die meegaan in de boot
ook zeker geen overbodige luxe .
Hou het allemaal veilig en zorg goed voor
elkaar. Hopelijk tot binnenkort.

Tot schrijfs

Nieuwe leden
Welkom aan onze nieuwe leden:
-

Tijl Ooms
Viviane Huyskens
Anja Van den Brande
Lewis Geysen
Ivan Verbruggen
Erika Gebruers
Remo Herzorg
Dirk Vertongen
Melaku Buyst
Liene De Roeck

- Wim Ooms
- Johannes Mechiels
- Luka Geysen
- Lieven Sysmans
- Jordi Verbruggen
- Katrien Nauwelaerts
- Greet Heylen
- Olaf Vanluchene
- Lisa van der Zweep
- Peter Kuylen

Personalia

Geboorte
Op 29 augustus 2020 verwelkomden Bjorn Vandevelde en vriendin hun zoontje
Tuur, de kleine broer van Noãh.
Op 5 november 2020 verwelkomden Dimi Van Grootenbril en Lieselot Meerbergen
hun zoontje Alexander.
Proficiat aan de fiere ouders.

Overlijden
Op 29 oktober 2020 overleed, op 93 jarige leeftijd, Gust Geuens.
Eén van de stichters van onze vereniging. Hij was ook de allereerste
voorzitter van Kano club Lier
Deze familie bieden wij onze deelneming aan.
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Lierse petroleumproducten

SEGERS
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 !
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B.V.B.A.

Hoogwaterstanden te Lier 2021
1
januari
6h56 - 19h11
februari
7h58 - 20h17
maart
6h59 - 19h17
april
8h56 - 21h20
mei
9h20 - 21h48
juni
10h56 - 23h22
juli
11h26 - 23h45
augustus
12h19
september 0h36 - 13h13
oktober
0h58 - 13h41
november
2h14 14h45
december 2h30 - 14h56
13
januari
5h24 - 17h42
februari
6h41 - 18h59
maart
5h46 - 18h05
april
7h25 - 19h44
mei
7h29 - 19h48
juni
8h17 - 20h36
juli
8h37 - 20h59
augustus
9h38 - 21h58
september 10h46 - 23h07
oktober
11h23 - 23h54
november 0h01 - 12h37
december 0h38 - 13h09

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

2

3

4

5

6

7h33 - 19h49
8h40 - 21h02

8h12 - 20h30

8h54 - 21h16

9h41 - 22h09

9h24 - 21h50

10h13 - 22h45 11h10 - 23h48

7h38 - 19h58

8h19 - 20h42

9h02 - 21h28

9h40 - 22h06

10h27 - 22h58 11h22 - 23h59

10h10 - 22h41 11h09 - 23h42

7

8

9

10

11

12

10h36 23h12

11h39

0h18 - 12h47

12h16

0h56 - 13h30

2h12 - 14h44

1h25 - 13h55

2h33 - 15h

3h36 - 15h58

4h32 - 16h52

3h25 - 15h50

4h26 - 16h48

5h17 - 17h37

9h49 - 22h20

10h43 - 23h21

11h51

6h02 - 18h21

0h31 - 13h12

1h59 - 14h35

3h15 - 15h45

4h16 - 16h41

12h34

1h12 - 13h59

5h05 - 17h27

2h43 - 15h24

3h59 - 16h30

4h56 - 17h23

5h42 - 18h06

6h21 - 18h42

12h20

0h51 - 13h38

6h54 - 19h14

2h17 - 14h58

3h29 - 16h03

4h25 - 16h55

5h11 - 17h38

5h50 - 18h14

6h24 - 18h46

6h56 - 19h17

11h58

0h22 - 13h03

1h31 - 14h16

2h46 - 15h25

3h45 - 16h19

4h35 - 17h04

5h17 - 17h44

5h55 - 18h19

6h30 - 18h53

7h06 - 19h27

7h41 - 20h02

12h19

0h37 - 13h15

1h38 - 14h24

2h49 - 15h33

3h52 - 16h27

4h43 - 17h13

5h28 - 17h55

6h09 - 18h33

6h48 - 19h10

7h25 - 19h46

8h01 - 20h22

0h36 - 13h11

1h34 - 14h12

2h52 - 15h39

4h09 - 16h45

5h06 - 17h33

5h52 - 18h15

6h31 - 18h52

7h08 - 18h28

7h43 - 20h04

8h19 - 20h40

8h58 - 21h18

1h51 - 14h28

3h29 - 16h11

4h41 - 17h08

5h29 - 17h50

6h08 - 18h28

6h44 - 19h03

7h20 - 19h39

7h57 - 20h16

8h35 - 20h55

9h16 - 21h35

9h58 - 22h18

2h39 - 15h21

4h05 - 16h32

4h56 - 17h17

5h37 - 17h56

6h14 - 18h33

6h52 - 19h11

7h31 - 19h50

8h11 - 20h30

8h53 - 21h12

9h37 - 21h57

10h25 - 22h48

3h14 - 15h37

4h01 - 16h21

4h43 - 17h03

5h25 - 17h44

6h07 - 18h26

6h49 - 19h08

7h34 - 19h53

8h20 - 20h41

9h11 - 21h36

10h10 - 22h46

11h19

3h24 - 15h47

4h14 - 16h35

5h01 - 17h21

5h47 - 18h06

6h33 - 18h53

7h20 - 19h40

8h09 - 20h31

9h - 21h27

9h56 - 22h29

10h55 - 23h31

11h57

20

21

14

15

16

17

18

19

6h12 - 18h29

6h56 - 19h14

7h37 - 19h56

8h17 - 20h38

8h57 - 21h20

9h37 - 22h03

7h18 - 19h36

7h53 - 20h12

8h28 - 20h48

9h03 - 21h24

9h38 - 22h01

10h14 - 22h40 10h57 - 23h33

6h21 - 18h39

6h53 - 19h11

7h25 - 19h44

7h58 - 20h16

8h30 - 20h48

9h01 - 21h18

7h56 - 20h15

8h29 - 20h46

9h - 21h17

9h30 - 21h46

10h01 - 22h17 10h36 - 22h56 11h24 - 23h57

8h02 - 20h21

8h35 - 20h53

9h07 - 21h24

9h41 - 21h59

10h20 - 22h42 11h10 - 23h42

8h51 - 21h10

9h28 - 21h49

10h09 - 22h33 10h59 - 23h27

9h15 - 21h37

9h56 - 22h19

10h43 - 23u06

10h22 - 22h42 11h11 - 23h32

22

23

24

11h55

0h32 - 12h59

1h37 - 14h16

0h39 - 13h19

1h58 - 14h47

3h25 - 15h52

12h31

1h22 - 14h07

10h18 - 22h48 11h03 - 23h37
9h31 - 21h49

11h59

10h05 - 22h28 10h52 - 23h39
12h49

1h35 - 14h27

3h02 - 15h41

4h10 - 16h37

12h24

1h03 - 13h49

2h21 - 15h

3h29 - 16h

4h25 - 16h52

12h01

0h32 - 13h13

1h42 - 14h21

2h50 - 15h25

3h52 - 16h24

4h47 - 17h17

5h39 - 18h09

11h36

0h01 - 12h40

1h05 13h46

2h15 - 14h54

3h25 - 16h02

4h28 - 17h03

5h26 - 17h59

6h19 - 18h49

12h09

0h33 - 13h15

1h47 - 14h30

3h07 - 15h49

4h18 - 16h56

5h20 - 17h51

6h13 - 18h38

6h58 - 19h20

7h40 - 19h58

11h42

0h08 - 12h51

1h29 - 14h15

2h57 - 15h41

4h13 - 16h46

5h13 - 17h38

6h02 - 18h21

6h43 - 18h59

7h19 - 19h33

7h53 - 20h06

8h26 - 20h40

12h35

1h19 - 14h02

2h45 - 15h25

3h59 - 16h27

4h56 - 17h16

5h42 - 17h58

6h21 - 18h33

6h55 - 19h06

7h26 - 19h38

7h58 20h11

8h30 - 20h44

1h20 - 13h54

2h32 - 14h56

3h29 - 15h46

4h16 - 16h29

4h55 - 17h06

5h30 - 17h39

6h01 - 18h12

6h33 - 18h46

7h06 - 19h21

7h39 - 19h54

8h11 - 20h27

1h50 - 14h15

2h52 - 15h10

3h44 - 15h58

4h28 - 16h40

5h07 - 17h17

5h41 - 17h53

6h15 - 18h29

6h49 - 19h04

7h24 - 19h39

7h57 - 20h13

8h33 - 20h50

25

26

27

28

29

30

31

2h57 - 15h23

3h55 - 16h36

4h43 - 17h

5h24 - 17h40

6h03 - 18h19

6h41 - 18h57

7h19 - 19h36

4h19 - 16h40

5h04 - 17h21

5h43 - 17h59

6h21 - 18h37

2h46 - 15h21

3h49 - 16h12

4h35 - 16h54

6h15 - 18h34

6h54 - 19h14

7h34 - 19h54

8h14 - 20h37

Voor de periode waarin de zomertijd van toepassing is, zijn de tijden
reeds in de zomertijd uitgedrukt.
De tijden zijn verrekend ten opzichte van het hoge water te Antwerpen.

5h - 17h23

5h44 - 18h06

6h26 - 18h48

7h08 - 19h31

7h51 - 20h15

8h34 - 21h

5h14 - 17h39

6h - 18h26

6h45 - 19h11

7h31 - 19h58

8h17 - 20h45

9h05 - 21h34

6h28 - 18h58

7h17 - 19h46

8h05 - 20h33

8h54 - 21h21

9h44 - 22h08

10h35 - 22h56

7h08 - 19h35

7h55 - 20h19

8h39 - 21h01

9h22 - 21h42

10h05 - 22h23 10h49 - 23h04 11h33 - 23h47 Bron: www.vlaamsehydrografie.be

8h18 - 20h35

8h56 - 21h11

9h33 - 21h47

10h10 - 22h23

9h - 21h14

9h33 - 21h46

10h04 - 22h17 10h35 - 22h50 11h11 - 23h32

9h02 - 21h16

9h32 - 21h47

10h02 - 22h20 10h37 - 23h01

8h43 - 21h02

9h21 - 21h45

10h12 - 22h45

9h11 - 21h33

9h56 - 22h25

10h51 - 23h29

10h47 - 23h

11h25 - 23h40

9h57 - 22h26

12h13

12h12

11h28

0h07 - 12h59

11h23

0h11 - 12h42

1h25 - 13h55

11h57

0h40 - 13h10

1h48 - 14h17

(Hoogwater te Lier is 1h48min na Antwerpen)

Oplopend water = richting sas Lisp / Jachthaven Emblem
1h54 - 13h27

Aflopend water = richting Duffel
(Het water loopt ongeveer 3 uur op en 9 uur af - afhankelijk van hoeveelheid

2h52 - 15h18

water / droog of nat weer / seizoen.)
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Kandidaat bestuursleden
die vanaf 2021 deel willen
uitmaken van het bestuur
van de Koninklijke Kano
Club Lier, moeten voor 8
december 2020 hun
kandidatuur binnenbrengen
bij het secretariaat.

Koninklijke Kano Club Lier vzw
Mz.: Berkendal 18, 2560 Kessel BE 0410.101.152

