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Voorwoord KKCL in coronatijdperk: episode 3
Beste vrienden,
Eerst en vooral wil ik jullie allen, namens het bestuur en namens mezelf, een voorspoedig 2021
toewensen. En net zoals de voorbije 16 jaar zijn deze wensen geen loze woorden, geen
bladvulling, maar welgemeende, oprechte wensen van geluk, voorspoed en vooral, vooral van
gezondheid. Ook had ik veel liever deze wensen aan jullie persoonlijk overgemaakt tijdens een
ontmoeting in de clublokalen, maar, covid-19 heeft daar anders over beslist.
Toen vorig jaar rond deze tijd het coronavirus dagelijks in de media kwam, en in maart 2020 een
eerste lockdown werd afgekondigd, had niemand verwacht dat we zolang opgezadeld zouden
zitten met dit virus. En zeker niemand had verwacht dat ook in 2021 onze levenswijze nog altijd
zou bepaald worden door dat virus. En, het ergste is dat niemand kan of durft zeggen wanneer er
een eind gaat komen aan deze ellende.
Een club, een vereniging draaiende houden ten tijde van corona is niet evident. Een vereniging is
nu net een verzameling mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd heeft en die op
geregelde tijdstippen bij elkaar komen. En zoals we allen weten is het nu net dat wat van
overheidswege niet mag!
De laatste 3 maanden vergadert het bestuur noodgedwongen via videochat. De kalender is
samengesteld, en de eerste evenementen zijn … helaas al moeten afgelast worden! De verplichte
algemene statutaire vergadering die traditiegetrouw doorgaat op de 2de vrijdag van het nieuwe jaar,
moest verschoven worden naar begin februari overeenkomstig de richtlijnen uitgezet door de
regering eind december 2020. En, ondertussen zijn deze maatregelen verlengd tot ….? Van zodra
we weten wanneer de horeca groen licht krijgt om terug open te gaan, en wij ressorteren onder de
horeca, zal het bestuur trachten een nieuwe datum te prikken om deze verplichte algemene
vergadering te laten doorgaan.
Gelukkig kunnen we onze sport nog blijven beoefenen. Weliswaar met restricties wat betreft de
grootte van de groep, maar ook hier is een mouw aan te passen. Verenigingen die een zaalsport
beoefenen hebben het veel moeilijker. Erger nog, er zijn al clubs die in se niet meer bestaan! En
dan gaat het bij ons over de onmogelijkheid van onze hobby te kunnen beoefenen. Voor diegenen
die hun broodwinning in het gedrang zien komen zijn onze problemen niet relevant. Vorig jaar
heeft KKCL onze sponsors proberen te helpen door in het clubblad reclame te maken zonder een
vergoeding te vragen. En ook in 2021 doen wij hetzelfde. Een kleine geste van onze kant uit.
De overheid probeert op haar beurt verenigingen te ondersteunen. Zo mocht KKCL van de stad
een extra subsidie ontvangen om de financiële gevolgen van het verplicht sluiten iets of wat te
compenseren. Maar, het grootste gemis is en blijft het menselijk contact tijdens onze
clubactiviteiten. En iedereen kijkt reikhalzend uit naar de normalisering van de toestand. Op 26
februari komt het overlegcomité bij elkaar en weten we misschien iets meer.

Hopelijk tot binnenkort.

Norbert Chovau
Voorzitter KKCL vzw
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Terugblik op het vaarjaar 2020 – en dan nu een beter 2021!
door France Ceulemans

Dat 2020 voor vele mensen een rotjaar was, daar twijfelt niemand aan. Al moet ik zeggen dat ik als
navigator ook niet heel hard mag klagen. Er zijn andere bestuursleden die wat minder om handen
hadden, denk maar aan onze feestbestuurder Koen. Hopelijk mag hij binnenkort aan een
inhaalmanoeuvre beginnen .
Veel nieuwe vaarders
Onze initiatie is nog nooit zo’n groot succes geweest. Enorm veel mensen vonden hun weg naar
de club en maakten kennis met onze sport. Daarnaast hebben we ook nog een start-to-kayak
lessenreeks georganiseerd waarop we tevreden mogen terugblikken.
Tochten
De organisatie van de meeste tochten is echter in het water gevallen (dit is misschien geen
gepaste uitdrukking? ). Gelukkig zijn vele van onze anciens blijven varen, dan maar alleen of met
enkele compagnons.
2021
Veel toekomstperspectief hebben we momenteel nog niet. Maar vanaf het moment dat we terug
mogen, starten we opnieuw volop met de organisatie van tal van vaaractiviteiten. We houden jullie
zeker op de hoogte via de nieuwsbrief en ’t Kontakt.
-

Initiatie: de maandelijkse initiatie voor leden tijdens de wintermaanden kan momenteel nog
niet terug doorgaan. Vanaf april starten we normaal gezien terug met wekelijkse initiaties
op woensdag, telkens om 19 uur stipt (zowel voor leden als niet-leden).

-

Start-to-kayak: na het succes van de vorige editie hebben we beslist deze lessenreeks dit
jaar te hernemen. Het doel is om deze te laten starten in april en af te ronden voor de
zomervakantie, naargelang de coronamaatregelen.
Heb je interesse? Dan mag je dit zeker al laten weten: navigator@kanoclublier.be of tel.
0474 90 28 04. De cursus is zowel voor leden als niet-leden, maar leden krijgen uiteraard
voorrang om in te schrijven (het aantal deelnemers is beperkt).
Vanaf het moment dat er meer duidelijk is wat gaat kunnen en mogen, dan communiceren
we dit via de nieuwsbrief.

-

Tochten: hoe lang is het al niet geleden dat we elders gingen kajakken dan op onze Lierse
wateren. De data voor de tochten zijn geprikt, maar schuiven mogelijk naargelang de
coronamaatregelen. Meer info in de kalender.
Heb je zelf een leuk idee voor een tocht?
Laat dit zeker weten zodat we dit kunnen bekijken en we er mogelijk een clubtocht van
kunnen maken.

Hopelijk tot snel, samen op het water!
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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

Karthuizervest 108

Tel.: 03/480.31.93
www.vedettesport.com
info@vedettesport.com
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Kilometerstand 2020
door France Ceulemans
In 2020 hebben we samen 23.517 km. Hieronder de eindstand. Sterk werk van een aantal van
onze leden! (Ikzelf mag anders wel eens een tandje bijsteken .)
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NAAM
Laenen Jan
Van Tendeloo Jan
Knabe Bruno
Kennes Johan
Chauvaux Mark
Hofman Vikke
Van Tendeloo Ward
Verlinden Jan (2)
Mishalle Walter
Luyckx Marcel
Bryon Lieve
Struyf Felix
Versmissen Corneel
Ceulemans France
Wouters Jean Paul
Evens Karen
Chauvaux Luc
Jacobs pirre
Verheyden Joke
Roevens Koen
Chauvaux Joke
Beyens Louis
Van Keilegom Jurgen
Peeters Anita
Pacquee Hans
Leysen Inge
Pacquee Leon
Bushrod Roose Niels
Bosschaerts Guy
Luyckx Lars
Ooms Wim
Ooms Tijl
Vincké Maryse
Graff Liam
Mechiels Johannes
Deleye Arno
Van Hoey Olivier
Huyskens Viviane

TOTAAL
3351
2943
1828
1793
1756
1328
1100
1037
827
803
682
393
391
366
360
321
269
267
245
215
210
196
174
167
154
146
120
119
110
107
97
97
93
92
80
76
71
64
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NAAM
Maes Lucien
Nauwelaerts Katrien
Kerkhofs Floortje
Kerkhofs Ward
Van Weert Grietje
Kerkhofs Koen
Van Keilegom Jitse
Ceulemans Joyce
Bryon Kris
Leenaerts Wout
Siemer Maaike
Deleye Jens
Vervoort Thijs
Hostens Johan
Van Tendeloo Ghijs
Chauvaux Wencke
Scheire Riet
Peeters Jan
Vervisch Wouter
Garcia Kristine
Chauvaux Wietse
Sysmans Lieven
Versmissen Flo
Stienen Bart
Daneels Glenn
Van Keilegom Lene
Van Elverdinghe Nicolas
Van Hoof Sonja
Quaeyhaegens Monique
De Koninck Hilde
Versmissen Siel
Horemans Jonas
Buyst Melaku
Van Den Bulck Chris
Krzesinski Thomas
Huybrechts Vicki
Beyens Christophe
Claessens Rita
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53
53
53
53
53
52
50
42
37
36
35
34
34
34
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NAAM
Moeraert Lieve
Imants Gina
Bryon Jef
Van Balen Katelijne
Geuens Patrik
Herzog Remo
Van Puyvelde Bart
De Bot Barbara
De Roeck Liene
De Swert Kevin
Van Grootenbril Dimi
Geusens Ghislain
Van Limbergen Katrien
Van Turnhout Staf
Reusen Karin
Van De Peer Amber
Ickx Lieve
Verlinden Stefaan
Verlinden Tom
Eindtotaal

TOTAAL
15
15
15
12
12
12
12
12
10
10
10
10
8
8
5
5
5
4
4
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Kilometerstand digitaal doorgeven
door France Ceulemans
Vanaf dit jaar is het mogelijk om je kilometers digitaal door te geven. Met dank aan Corneel
Vermissen die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt.
De technische uitleg zal ik je besparen (vraag die maar aan Corneel als je het echt wil weten ).
Op onze website www.kanoclublier.be kan je een excelbestand downloaden waarin je de
kilometers die je vaart kan ingeven. Alle informatie over hoe je dit juist doet staat in dit bestand
vermeld. Als er een maand voorbij is, dan mail je dit naar kilometers@kanoclublier.be waarna de
gegevens automatisch op de website verschijnen. Nu nog even uitzoeken hoe we deze ook
automatisch tot op het infobord krijgen, grapje , af en toe zal de lijst ook geprint en uitgehangen
worden.
Voor meer informatie en bij vragen verwijs ik je graag door naar Corneel, dit kan per mail via
navigator@kanoclublier.be of op tel. 0473 92 27 28.
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Fr. Pelzenstraat 8
2500 Lier
Tel.: 03/480.11.71

Taxi
Bussen
Mini bussen
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Tussenkomst lidgeld bij ziekenfonds
door Simonne Van der Heyden
Sinds vele jaren voorzien ziekenfondsen een financiële tussenkomst in het lidgeld voor sportclubs.
Het bedrag varieert van 10 euro tot 35 euro en de voorwaarden, formulieren en regels voor
terugbetaling verschillen tussen de ziekenfondsen. Hiervoor informeer je dus best bij je eigen
mutualiteit.
Voortaan kan je bij de verschillende ziekenfondsen het formulier downloaden op hun website en
zelf afprinten en aan het secretariaat bezorgen of digitaal doorsturen naar het secretariaat .
Bezorg ze dus, digitaal of op papier aan het secretariaat. Zij worden met plezier ingevuld:
secretaris@kanoclublier.be.
Meer informatie bij Simonne: secretaris@kanoclublier.be of tel. 0479 29 03 73.

Kalender 2021
door France Ceulemans
Met een positieve ingesteldheid dat we dit jaar opnieuw activiteiten kunnen organiseren, hebben
we onlangs de kalender voor 2021 samengesteld.
Wat we uiteraard voornamelijk willen doen is
kajakken. Maar naar jaarlijkse gewoonte, en
omdat het gewoon plezant is, organiseren we
ook enkele feestjes en andere activiteiten in
onze club.
Uiteraard is dit allemaal onder voorbehoud van
de op dat moment geldende
coronamaatregelen. Als er activiteiten uitgesteld
of afgelast worden, dan communiceren we dit
tijdig.
De activiteiten die normaal deze maand
doorgingen kunnen alvast niet plaatsvinden.
Indien mogelijk organiseren we deze later dit
jaar.
Initiatie en zwemmen in zwembad De
Waterperels, elke donderdagavond, kan
momenteel ook niet doorgaan. Vanaf het
moment dat we groen licht krijgen van het
zwembad, dan laten we jullie dit weten.
Je kan de kalender ook altijd terugvinden op de
website: http://www.kanoclublier.be/kalender/.
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Koninklijke Kano Club Lier vzw Kalender 2021
Vr

05 februari

UITGESTELD

Algemene Statutaire ledenvergadering

Vr

12 februari

Sjotterkesavond "Kicker Mundial bij KKCL"

Zo

21 februari

IJsberentocht Niel

Zo

28 februari

Vaarinitiatie + vaartocht

Zo

07 maart

Openingstocht KKCL

Za

13 maart

Feest: KKCL, Alle remmen los

We

20 maart - 21 maart

Brugse Kajakdoortocht

Zo

21 maart

Tocht van de navigator

Zo

28 maart

Vaarinitiatie + vaartocht

We

03 april - 05 april

We

10 april - 11 april

Paasweekend Luxemburg
Blankaerttocht bij de Billander in
Diksmuide

We

17 april - 18 april

Clairmarais

We

17 april - 18 april

Homberg: Anpaddeln

We

24 april - 25 april

Binkentochten Turnhout

We

30 april - 02 mei

Meerdaagse tocht

We

08 mei - 09 mei

Canteclaertochten te Gent

Za

08 mei

De Dames trekken er op uit

We

22 mei - 24 mei

Sinksenweekend aan de Semois

Zo

30 mei

Ronde van Antverpia

Za

05 juni

Durmetocht

We

12 juni - 13 juni

Wilde vaart

We

19 juni - 20 juni

Zenne & Rupel

Zo

20 juni

Pallietertochten brainstorm

Zo

27 juni

In Vlaamse Velden

Zo

27 juni

Rally des ascenseurs

We

03 juli - 04 juli

Witten

Zo

11 juli

Tocht der Armen

Week

17 juli - 21 juli

Ronde van West-Vlaanderen

Zo

25 juli

Grote Kuis

Vr

30 juli

Algemene ledenvergadering

We

31 juli - 01 augustus

Tochten der Netevallei te Kasterlee

We

07 augustus - 08 augustus

Pallietertochten bij KKCL

We

14 augustus - 15 augustus

Weekend met Sportief Plezier Maken

We

21 augustus - 22 augustus

Rodenbachtochten

Zo

22 augustus

Memorial Cis

Vr

27 augustus

Evaluatievergadering

Za

28 augustus

Sneppentochten Niel
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Zo

29 augustus

Maas 7 sluizen

Za

04 september

Fakkeltocht Gent bij nacht

Zo

05 september

Tocht van de Voorzitter

Zo

05 september

Gent-Deinze-Gent

Zo

05 september

Rally des ascenseurs

We

11 september - 12 september

Grachtentochten Billander te Diksmuide

We

18 september - 19 september

Ieperleetochten

Za

25 september

Oelegem Turnhout

Zo

26 september

Turnhout Oelegem

We

02 oktober - 03 oktober

Homberg: Abpaddeln

Vr

08 oktober

Kwisavond

Zo

10 oktober

Maastocht

Vr

15 oktober

Oktoberfest

Zo

17 oktober

Samber

Zo

17 oktober

Initiatie + vaartocht

Zo

24 oktober

Pompoenregatta

Za

30 oktober

Halloweentocht

Zo

31 oktober

Ronde van Mechelen

Ma

01 november

Pannenkoekentocht

Zo

07 november

Sluitingstocht van het VKKF / FFC

Vr

12 november

Kaartavond

Za

20 november

Feest bij KKCL: Studio 54

Zo

21 november

Zo

05 december

Initiatie + vaartocht
Sinterklaasfeest voor de allerkleinsten van
KKCL

Zo

12 december

Initiatie + vaartocht

Vr

24 december

Kersttocht en Kerstfeest bij KKCL

Week

26 december - 30 december

Vr

31 december

Veenvakantie
Oudjaarsavond bij Koninklijke Kano Club
Lier

Van 1 april tot en met 30 september: elke woensdag vanaf 19:00 uur vaarinitiatie en tochten
met alle leden.
Van 15 april tot en met 24 juni: elke donderdag "Start-to-kayak" (vooraf inschrijven
verplicht).
Info: navigator France Ceulemans 0474/90.28.04
Elke donderdagavond van 21:30 uur tot 22:30 uur zwemmen en kajakken in het zwembad
"Lago De Waterperels". – MOMENTEEL NIET MOGELIJK N.A.V. DE CORONAMAATREGELEN

9

Tijdstippen hoog- en laagwater voor verschillende locaties
aangeleverd door Mark Chauvaux
bron: https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be/nl/tijdstippen-hoog-en-laagwater-voorverschillende-locaties
Met onderstaande tabel kan je de tijdstippen van hoog- en laagwater voor verschillende locaties
berekenen.
Benaderd tijdstip van hoogwater te:
Dover

1 h 15 min

vóór het tijdstip van HW te Oostende

Boulogne

1 h 11 min

"""

Calais

0 h 42 min

"""

Gravelines

0 h 31 min

"""

Duinkerke

0 h 21 min

"""

Westhinder

0 h 11 min

"""

Nieuwpoort

0 h 12 min

"""

Boei A1

0 h 07 min

na het tijdstip van HW te Oostende

Blankenberge

0 h 14 min

"""

Zeebrugge

0 h 19 min

"""

Vlissingen

0 h 55 min

"""

Hoek van Holland

0 h 37 min

na het tijdstip van HW te Vlissingen

IJmuiden

1 h 42 min

"""

Rotterdam

1 h 53 min

"""

Vlissingen

1 h 44 min

vóór het tijdstip van HW te Antwerpen

Terneuzen

1 h 25 min

"""

Hansweert

0 h 48 min

"""

Zandvliet

0 h 22 min

"""

Kruisschans

0 h 14 min

"""

Hemiksem

0 h 35 min

na het tijdstip van HW te Antwerpen

Zeesluis Wintam

0 h 39 min

"""

Temse

0 h 50 min

"""

Dendermonde

1 h 47 min

"""

Schoonaarde

2 h 20 min

"""

Wetteren

2 h 59 min

"""

Melle

3 h 30 min

"""

Boom

0 h 52 min

"""

Lier

1 h 50 min

"""
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Mechelen

1 h 19 min

"""

Hamme

1 h 04 min

"""

Waasmunster

1 h 07 min

"""

Benaderd tijdstip van laagwater te:
Dover

0 h 40 min

vóór het tijdstip van LW te Oostende

Boulogne

0 h 43 min

"""

Calais

0 h 19 min

"""

Gravelines

0 h 19 min

"""

Duinkerke

0 h 09 min

"""

Westhinder

0 h 22 min

"""

Nieuwpoort

0 h 02 min

"""

Boei A1

0 h 07 min

"""

Zeebrugge

0 h 08 min

na het tijdstip van LW te Oostende

Vlissingen

0 h 30 min

"""

Hoek van Holland

0 h 13 min

vóór het tijdstip van LW te Vlissingen

IJmuiden

3 h 14 min

na het tijdstip van LW te Vlissingen

Rotterdam

1 h 16 min

"""

Vlissingen

2 h 19 min

vóór het tijdstip van LW te Antwerpen

Terneuzen

1 h 53 min

"""

Hansweert

1 h 26 min

"""

Zandvliet

0 h 40 min

"""

Kruisschans

0 h 21 min

"""

Hemiksem

0 h 27 min

na het tijdstip van LW te Antwerpen

Zeesluis Wintam

0 h 34 min

"""

Temse

0 h 57 min

"""

Dendermonde

2 h 21 min

"""

Schoonaarde

3 h 07 min

"""

Wetteren

4 h 02 min

"""

Melle

4 h 38 min

"""

Boom

0 h 58 min

"""

Lier

3 h 25 min

"""

Mechelen

2 h 11 min

"""

Hamme

1 h 35 min

"""

Waasmunster

3 h 32 min

"""
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Elfstedentocht
door France Ceulemans
Van 16 t/m 21 augustus organiseert WV De Meeuwen nog eens een elfstedentocht in Friesland.
Deze activiteit werd niet opgenomen in de kalender, maar we willen het toch even meegeven.
In deze week kan je genieten van de prachtige meren, kanalen en vaarten, die Friesland rijk is. In
deze week passeer je de Friese 11 steden en in 6 daarvan wordt ook overnacht, inclusief de starten finishplaats Leeuwarden.
Inschrijven dien je zelf te doen (opgelet: aantal deelnemers is beperkt!). Meer info op de website
van WV De Meeuwen: http://wvdemeeuwen.nl/elfstedentocht.

Foto ©: WV De Meeuwen

Petitie m.b.t. rivier de Mark
door France Ceulemans, © bron: https://kanoopdemark.petities.nl/
De rivier de Mark dreigt vanaf de Belgische grens tot aan Breda niet meer bevaarbaar te zijn met
kajaks en kano’s - na het herstel van de natuurlijke situatie van voor de kanalisatie in 1968 - door
de herinrichting van de meanders in het Markdal.
De vereniging Markdal heeft vanaf de start
in 2013 het vrij bevaarbaar zijn als
uitgangspunt voor het herstel genomen.
Dit is herhaald in het Voorkeurs Alternatief
(VKA) dat door de vereniging Markdal in
2017 aan de 2 gemeenten is aangeboden
en vastgesteld is. In december 2020 heeft
de Vereniging Marktdal gecommuniceerd
dat het kanovaren op de Mark toch
onmogelijk zou worden.
In Nederland werd er een petitie gestart
met de hoop verandering te brengen in
deze beslissing. Leden die de petitie
graag ondertekenen, dit kan op de website
https://kanoopdemark.petities.nl/.
Foto © https://kanoopdemark.petities.nl/
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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 – februari 2021
Een nieuw jaar en weer tijd voor een
nieuw Kontakt. Dus ook weer tijd voor
nieuwe wijzigingen vanaf 1 december
Rosse centjes

Handelaars kregen sinds 2014 de
mogelijkheid om de bedragen bij
cashbetalingen af te ronden naar het
dichtstbijzijnde bedrag van 5 eurocent.
Cashbetalingen worden nu verplicht
afgerond.

Geld
- Ongeveer 470.000 bedienden zien door de
indexering hun loon met 0,95 procent stijgen.
- De minimumpensioenen voor bijna 815.000
burgers gaan geleidelijk omhoog.
- De minimale werkloosheidsuitkeringen
worden met 1,125 procent opgetrokken.
- Alle leerkrachten zien hun salaris met 1,1 %
stijgen ten opzichte van augustus 2018.
- De regeling rond onbelast bijverdienen
vervalt.
- Vlaanderen gaat nieuwe wagens anders
belasten, volgens de nieuwe CO2-meting.
- Postzegels worden duurder. Per stuk zal
een non-priorzegel 1,10 euro kosten, als je ze
per tien koopt wordt dat 1,07 euro - goed voor
een prijsstijging van 9%.

Strengere controles autolichten
Verschillende gebreken aan autolichten die
momenteel nog tot een groen keuringsbewijs
met een opmerking leiden, zullen binnenkort
uitmonden in een afkeuring. Dat zal het geval
zijn wanneer de verklikker van de
grootlichtkoplampen op het dashboard niet
werkt, de schakeling van de mistlichten niet
werkt, de kentekenplaatverlichting niet goed
is bevestigd en wanneer de
waarschuwingsknipperlichten niet goed
functioneren.
Charles Michel treedt aan als Europees
‘president’
Voormalig Belgisch premier Charles Michel
neemt sinds zondag 1 december zijn functies
als voorzitter van de Europese Raad op. Hij is
na Herman Van Rompuy de tweede Belg die
zich Europees ‘president’ mag noemen.
Jazeker, de jaarwisseling is meer dan een
banale kalenderkwestie. Vanaf 1 januari
2021, verandert immers een en ander, met
vooral gevolgen voor uw bankrekening.
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Energie
- Door het verdwijnen van het exclusief
nachttarief zien bijna 150.000 gezinnen hun
stroomfactuur stijgen.
- Het sociaal tarief voor elektriciteit stijgt met
10 %, dat van aardgas wordt 15 % duurder.
- De distributienettarieven, die een groot deel
uitmaken van de energiefactuur, dalen.
- Wie in Vlaanderen zonnepanelen plaatst,
kan geen aanspraak meer maken op de
terugdraaiende teller. Er komt wel een
investeringspremie.
Verkeer
- Zowat het hele Brusselse Gewest wordt
'Stad 30' - 30 per uur is daar voortaan de
norm. Hoofdwegen zoals tunnels en de
belangrijke toegangswegen vormen
uitzonderingen, waar je wel nog 50 of 70
km/u mag.

Wonen
- Bij bouwwerken waarvoor een
omgevingsvergunning nodig is, mag geen
gebruik meer worden gemaakt van
stookolieketels.
- De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie
wordt verhoogd van 7.500 naar 10.000 euro.
Werk
- Het geboorteverlof voor vaders en
meemoeders wordt verlengd van tien naar
vijftien dagen. In 2023 komen daar nog eens
vijf dagen bij.

Tenslotte de wijzigingen vanaf
februari

1

Treinticket wordt duurder
De NMBS verhoogt op 1 februari de prijzen
bijna al hun tickets en abonnementen met
1,53 procent tot 2,87 procent.
Een biljet voor een enkele rit in voorverkoop
wordt dan weer goedkoper: van 3 naar 2,5
euro.
Geen reservatie meer voor rolstoel op bus
of tram
Rolstoelgebruikers die met een bus of tram
van De Lijn op stap willen, hoeven hun reis
niet meer op voorhand te reserveren. Ze
kunnen wel alleen op- en afstappen aan
haltes die rolstoeltoegankelijk zijn en de
rolstoelplaats op het voertuig moet nog vrij
zijn.
Brussel voert alcoholverbod in
voetgangerszone in

Brexit
- De Britten hebben de Europese douaneunie en interne markt officieel verlaten.
Dankzij een op de valreep bereikt akkoord zal
de schok minder groot zijn dan werd
gevreesd. Wel kan een reeks formaliteiten en
papierwerk tot wachtrijen aan de grens
leiden.
-Tot 1 oktober kunnen EU-burgers nog met
een identiteitskaart het Verenigd Koninkrijk
binnen, daarna zal een paspoort nodig zijn.
Terugdraaiende teller voor zonnepanelen

Tussen middernacht en 6 uur ‘s ochtends
wordt het openbaar nuttigen van alcohol in de
voetgangerszone in Brussel verboden. Wie
toch betrapt wordt, krijgt
een boete van 350 euro.
Het gaat om een
testperiode van zes
maanden, waarna de
maatregel geëvalueerd
wordt.

Tot schrijfs…

- Wie in 2021 in Vlaanderen zonnepanelen
plaatst, kan geen aanspraak meer maken op
de terugdraaiende teller. Er komt wel een
investeringspremie om het plaatsen van pvinstallaties aan te moedigen.
- Het principe van de terugdraaiende teller
verdwijnt voor alle installaties die worden
gekeurd na 1 januari. Dus ook wie in de
laatste weken van 2020 nog snel
zonnepanelen plaatste, maar ze niet meer
gekeurd kreeg, hoeft niet meer te rekenen op
het principe van de terugdraaiende teller.
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Personalia
Geboorte
Op 6 januari verwelkomden Jens Deleye en Stephanie Smet
hun eerste spruit.
Proficiat aan de fiere ouders met de geboorte van Warre.

Overlijden
Op 11 februari overleed Angeline Van Dessel.
Angeline is geboren op 25 augustus 1937. Wij steunen Pirre & Gizy en Evi , Anouk
en Imke bij het overlijden van hun (schoon)moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder.

Logica
Romantische logica
Slimme man + slimme vrouw = romance
Slimme man + domme vrouw = affaire
Domme man + slimme vrouw = huwelijk
Domme man + domme vrouw = verwachten een baby
Kantoorlogica
Slimme baas + slimme medewerker = winst
Slimme baas + domme medewerker = productie
Domme baas + slimme medewerker = promotie
Domme baas + domme medewerker = overwerk
Algemene logica
Een vrouw maakt zich zorgen om de toekomst, totdat ze getrouwd is met een man.
Een man maakt zich nooit zorgen om de toekomst, totdat hij getrouwd is.
Succesvolle logica
Een succesvolle man is hij die meer geld kan verdienen dan zijn vrouw kan opmaken.
Een succesvolle vrouw is zij die zo'n man kan vinden.
Gelukkige logica
Om gelukkig te zijn met een man moet je hem begrijpen en een beetje van hem houden.
Om gelukkig te zijn met een vrouw moet je veel van haar houden en vooral niet proberen haar te
begrijpen.
Veranderlijke logica
Een vrouw trouwt met een man in de hoop dat hij verandert, maar dat doet hij niet.
Een man trouwt met een vrouw in de hoop dat ze niet zal veranderen, maar ze doet 't.
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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 !
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