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Voorwoord KKCL in coronatijdperk: episode 4
Beste vrienden,
Iedere dag worden de coronacijfers meegedeeld op radio en TV. Na meer dan een jaar zijn we er
min of meer ongevoelig voor geworden. Zelf kunnen we er niets aan doen behalve voor onszelf de
elementaire voorzorgsmaatregelen tot den treure uitvoeren. Bubbel van 4, bubbel van 10, kinderen
onder de 12 jaar tellen mee, kinderen onder de 12 jaar tellen plots niet meer mee, scholen gaan
open, scholen blijven gesloten, kappers gaan open, kappers gaan toe,… En dan is er plots een
nieuw begrip: groepsimmuniteit. Volgens de virologen de enige uitweg om de pandemie te
stoppen. Hoe? Door vaccinatie. De vaccinatie begon eind december met veel bravoure. Om
enkele dagen later als een kaartenhuisje in elkaar te storten door gebrek aan vaccins. Snappen
wie snappen kan!
En dan! Reikhalzend keken we uit naar zaterdag 8 mei. De terrassen zouden terug open mogen.
Helaas opnieuw met chaotische toestanden. Plotseling zijn plexischermen niet meer afschermend
genoeg. Begrijpen wie begrijpen kan.
In de club werd het zeil gespannen om zo altijd over een droog terras te beschikken. Na iets meer
dan 6 maanden gesloten te zijn, deed het deugd om terug in onze “oude” club te zitten. Weliswaar
met een maximum van 4 man per tafel, maar dat namen we er graag bij.
Enkele dagen later, op dinsdag 11 mei, kwam het overlegcomité bij elkaar. De nieuwe
perspectieven werden verkondigd. In de maand juni zijn er enkele data die versoepelingen met
zich meebrengen. En, in september zou alles bijna terug “normaal” zijn, lees zoals voor het
coronatijdperk. Op één belangrijke voorwaarde: de coronacijfers moeten gunstig evolueren! Dé
hamvraag is, gaan deze cijfers ook drastisch naar beneden gaan. Nu al wordt er door de overheid
op gehamerd dat deze cijfers bepalend zullen zijn. Worden we zoet gehouden met goede
vooruitzichten tegen beter weten in?
Het bestuur denkt positief en bekijkt hoe we clubactiviteiten kunnen organiseren met inachtneming
van de opgelegde restricties. Er moet nog altijd een algemene statutaire jaarvergadering gepland
worden. En is het organiseren van de Pallietertochten nog een haalbare kaart? Deze maand
kunnen we terug effectief in de club vergaderen. We hebben stof tot nadenken en hopelijk vinden
we oplossingen.
Ik nodig iedereen uit om terug naar de club te komen. Op het terras kan je genieten van een van
de mooiste uitzichten in Lier. En slechts 1,20 euro voor een drankje nodigt uit om langer te blijven
zitten.
Tot een van deze?
Norbert Chovau
Voorzitter KKCL vzw
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Terugblik
door Koen Kerkhofs en Norbert Chovau
KKCL op de computer
Het werd hoog tijd dat we elkaar nog eens konden ontmoeten en aangezien dit nog steeds niet in
de club kon, organiseerden we op vrijdag 16 april een online ontmoetingsmoment.
Corneel zorgde voor de digitale uitwerking hiervan en iedereen werd op de hoogte gebracht via
mail. Spijtig genoeg moesten we constateren dat de mails die nu via Twizzit worden verstuurd bij
vele van jullie in de spam zijn terecht gekomen. Voor diegenen die wel op de link konden klikken
was het een blij weerzien.

Nadat we even hadden bijgepraat was het tijd voor een online clubkwisje. Via Kahoot had Corneel
een tiental leuke vragen in elkaar geknutseld, men kon via gsm deelnemen en alles op het
computerscherm volgen. Sommige vragen zorgden voor een leuke discussie en op het einde
kwam France Ceulemans als grote overwinnaar op het scherm tevoorschijn.
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Vervolgens volgden er een hele reeks foto’s uit de oude doos, wat weer voor de nodige
gespreksstof zorgde en er geregeld goed gelachen werd… De foto’s van een volle zaal deden ons
alvast terug dromen van betere tijden. Iedereen snakt terug naar deze leuke momenten en hopelijk
kunnen we die binnenkort weer met z’n allen beleven in onze geliefde club. Na een dikke 2u30
besloten we af te ronden, we hadden toch even het gevoel gehad dat we weer een gezellige avond
in de club hadden beleeft en daar was het om te doen.
Sinds zondag 9 mei zijn jullie terug welkom op ons terras en kunnen we jullie weer in levende lijve
‘coronaproof ‘ontvangen in onze club. Ik vermoed dat iedereen wel veel te vertellen zal hebben na
deze bizarre periode dus kom af en kom genieten van ‘het schoonste terras van Lier’.
(KK)

Erfgoeddag (weekend): paling stropen
Het laatste weekend van april was het “Erfgoeddag”. Erfgoeddag is een jaarlijks cultureel
evenement op de eerste zondag na de paasvakantie. Deze dag richt zich op het roerend en
immaterieel cultureel erfgoed (zoals verhalen, documenten, tradities en uitdrukkingen die wij van
onze voorouders overgeleverd kregen).
Stad Lier wilde het palingvissen in de kijker plaatsen. Specifiek waren de motorloze palingschuiten
die alleen van het getij gebruikt maakten om de visplaatsen te bereiken. De organisatoren hadden
dan ook gevraagd of er iemand van kano club Lier uitleg wilde verschaffen over de getijden in Lier.
Zaterdag nam ik voor mijn rekening en zondag nam Corneel de honneurs waar.
Aan de verhoogde kade begon de wandeling en kregen de deelnemers uitleg over dat
palingvissen. In de eerste helft van de 20ste eeuw was paling vissen op de Nete een bijverdienste
voor Lierse mannen. Je moest wel moedig zijn, want dit gebeurde ’s nachts! Met aflopende water
dreven de motorloze palingschuiten richting Duffel. Ter hoogte van het huidige PIME (Provinciaal
Instituut voor Milieu Educatie) was er destijds café “Het Hamerke”. Hier verankerden de mannen
hun platbodems en wachten zij op de geschikte waterstand om hun netten te laten zinken. In de
netten legden ze lokaas. Na een kwartiertje werd het net bovengehaald en de paling werd eruit
gevist. Dit herhaalde zich enkele uren tot het oplopende water te hoog werd. Het anker werd
opgehaald en de platbodems dreven richting Lier. Vissen met netten of fuiken noemt men stropen.
En sinds 1978 is stropen bij wet verboden wat meteen het einde van het palingvissen met
platbodems tot gevolg had.
Het tweede stoppunt van de wandeling was de “Zilveren Knoop”. Hier stonden enkele aquariums
met palingen in van allerlei grootte. Zaterdag werd de uitleg gegeven door Pieter-Jan, een docent
aan de universiteit van Gent. Gespecialiseerd in de trek en de voortplanting van, ja, van onze
paling. Pieter-Jan vertelde dat de meeste palingen tussen vijf en vijftien jaar verblijf in het zoete
water, bij voldoende voedselaanbod, het schieraalstadium bereiken. En dan trekken ze terug naar
de paaigronden in de Sargassozee, 6.000km ver. Daar zijn ze destijds vertrokken als larven om,
o.a. geholpen door de Golfstroom, na 2 à 3 maanden Europa, België en Lier te bereiken. Bij het
paren spuit het vrouwtje honderden eitjes uit. Het mannetje wentelt rond haar heen en de
bevruchting met het sperma gebeurt dus uitwendig. Na het paren zijn beide totaal uitgeput en
sterven enkele weken later.
Na deze uitleg werden de mensen doorverwezen naar ons. Wij vertelde dat de Zilveren Knoop een
naam is die Felix Timmermans gegeven heeft op de plaats waar Grote Nete en Kleine Nete
samenkomen en overgaan in Nete: “Waar de drie kronkelende Nethen een zilveren knoop leggen;
waar plots het spekbuikige, overvloedhoornige Brabant zich scheidt van 't mijmerend, magere
Kempenland, daar is het.”
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Opzoekwerk leerde dat de bron van de Grote Nete in Hechteld is op een hoogte van 69m en dat
deze rivier 80km lang is. De bron van de Kleine Nete situeert zich rond Arendonk op 25 m hoogte
en de Kleine Nete is slechts 44km lang. Vandaar Grote Nete & Kleine Nete. Aan de “Zilveren
Knoop” wordt het Nete. De Nete is 15 km lang en stroomt samen met de Dijle in Rumst en wordt
Ruppel. De Ruppel is 12 km lang en mond uit in Schelde te Ruppelmonde. En de Schelde staat in
verbinding met de Noordzee.
En dan kwam het moeilijker stuk van de getijdenwerking, het gevolg van de aantrekkingskracht
van de maan en de zon. Beïnvloed door de rotatie van de Aarde om haar as en de rotatie van de
maan om de Aarde. Om ten slotte uit te leggen waarom dat het water in Lier ongeveer 9 uur
afloopt en 3 uur oploopt.
Na onze “deskundige” uitleg gingen de deelnemers naar het museum in de Florent Van
Cauwenbergstraat. Daar konden ze kijken naar de film “Onze-Lieve-Vrouw der Vissen” uit 1967
van Frans Verstreken naar een novelle van Felix Timermans. En, destijds werd er aan KCL
gevraagd om mee te “spelen” in film. Verschillende uren werd er gedraaid en opgenomen. Het
resultaat was 4 seconden beeld in de film!
En zo eindigde het weekend “Erfgoeddag”. KKCL heeft zich weer vertoont. Wij mochten felicitaties
in ontvangst nemen.
(NC)

© Stadsmuseum Lier

4

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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Initiatie opnieuw van start
door France Ceulemans
Op woensdag 28 april zijn we opnieuw gestart met de wekelijkse initiatie op woensdagavond. De
eerste weken was het enkel voor leden, sinds 12 mei kunnen ook niet-leden deelnemen aangezien
we vanaf dan met 25 personen buiten mogen sporten.
Leden kunnen vrij deelnemen aan de initiaties, niet-leden dienen vooraf in te schrijven via de
website zodat we weten hoeveel deelnemers er telkens ongeveer zullen zijn (inschrijven kan max.
1 week vooraf).
We starten telkens om 19 uur stipt. De kleedkamers mogen momenteel nog niet gebruikt worden.
Kom dus in je kajakkledij (en neem reservekledij mee). Indien nodig kan je jezelf omkleden in de
botenloods.
Vragen en meer info: navigator@kanoclublier.be.

Start-to-kayak gestart
door France Ceulemans
Op donderdag 6 mei is onze tweede start-to-kayak lessenreeks van start gegaan. 8 deelnemers
leren in 10 lessen de juiste kajaktechnieken. Op het einde van de reeks kunnen ze proeven
afleggen en een brevet behalen.
Net zoals vorig jaar zijn het initiators Wout Leenaerts en Corneel Versmissen die de reeks vrijwillig
begeleiden met de hulp van enkele andere leden. Een dikke merci aan alle begeleiders!

Gebruik van het clubmateriaal
door France Ceulemans
Als lid van de club kan je gebruik maken van het clubmateriaal. In de botenloods liggen een
heleboel eenpersoonskajaks, tweepersoonskajaks en kano’s. Daarnaast hebben we ook nog
clubpeddels en zwemvesten. De clubboten herken je aan de sticker ‘clubboot’, de peddels vind je
in de linkse gang in het rek en de zwemvesten hangen achteraan links op kapstokken.
Indien je een clubboot gebruikt, dan schrijf je dit in het schriftje vooraan in de loods. Als je terug
bent noteer je het uur van terugkomst. Je maakt het materiaal proper en legt alles terug op zijn
plek.
Indien je clubmateriaal op verplaatsing wenst te gebruiken (en dit dus gaat vervoeren), vraag je
vooraf toestemming aan één van de bestuursleden.
Opgelet! De twee dubbele kajaks die vooraan links in de loods liggen (‘wiggel’ en ‘waggel’) mag je
enkel gebruiken na toestemming van één van de bestuursleden. Dit zijn fragielere en minder
stabiele boten, waardoor niet iedereen voldoende ervaren is om deze te gebruiken. De
bestuursleden zullen hierover oordelen.
Meer info: navigator@kanoclublier.be.
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Heropening terras
door France Ceulemans
Half april kregen we goed nieuws: vanaf 8 mei mochten de terrassen van horecazaken heropenen.
Dit wou zeggen dat ook ons terras terug open mocht. Kevin schoot onmiddellijk in actie: we
moeten drank bestellen, de bierleidingen moeten gekuist worden, we moeten afspreken om het
zeil over het terras te leggen, we moeten alles testen of het nog wel werkt…. Ja Kevin, rustig, we
hebben nog even tijd . We zagen het in elk geval volledig zitten om op een veilige manier ons
terras terug te openen.
Samen met Koen zorgde Kevin dat alles in orde gebracht werd. Als laatste werd op zondag 9 mei,
de eerste dag dat we open gingen zijn, het zeil over het terras gelegd zodat we ook bij slecht weer
op het terras kunnen zitten. Bedankt aan de helpers!

Ondertussen zijn we al enkele keren open geweest en zien we dat beetje bij beetje iedereen zijn
weg terug naar de club vindt. Heerlijk! Wat een leuk weerzien! Voor wie het nog niet weet, op
volgende momenten kan je gezellig iets komen drinken op ons terras:
-

Woensdag van 19 tot 22 uur
Vrijdag van 18 tot 22 uur
Zondag van 15 tot ongeveer 19 uur (kan uiterlijk uitlopen tot 22 uur ;-))

En vergeet zeker geen rekening te houden met de momenteel geldende coronamaatregelen:
-

Maximaal 4 personen aan één tafel (of mensen van hetzelfde huishouden)
Minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen
Enkel zitplaatsen aan tafel
Mondmasker verplicht voor de tappers en leden als ze niet aan tafel zitten
Bediening aan de bar is niet toegestaan
Je mag enkel naar binnen om naar het toilet te gaan

Tot op ons terras!
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Fr. Pelzenstraat 8
2500 Lier
Tel.: 03/480.11.71

Taxi
Bussen
Mini bussen
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Twizzit platform voor ledenadministratie
door France Ceulemans
Sinds kort gebruiken we Twizzit voor onze ledenadministratie. Dit platform werd door Peddelsport
Vlaanderen (voormalige VKKF) aangekocht. Alle clubs dienen verplicht van dit platform gebruik te
maken. Naast voor de ledenadministratie gebruiken we het sinds kort ook voor het versturen van
nieuwsbrieven en kortere nieuwsupdates.
Krijg je geen nieuwsbrieven aan? Check je map met ongewenste mails!
Ga even naar je map met ongewenste mails. Daar zie je normaal gezien de laatst verstuurde
nieuwsbrieven staan.
Om te vermijden dat de nieuwsbrieven in de toekomst in je map met ongewenste mails
terechtkomen dien je volgende stapjes uit te voeren:
-

-

-

Voor Gmail: linkse kolom op "meer" klikken, dan op spam klikken om de mail van de
kano club te zoeken, selecteer de mail(s) en klik op ‘geen spam’.
Voor yahoo mail: klik op spam (in de lijst links op je scherm), je ziet de mail(s) van de
kano club, selecteer ze, klik dan op het vakje “restore to inbox” of “move to” en kies
“inbox”.
Voor outlook, hotmail, office 365: klik op Junk (in de lijst links op je scherm), klik op de
mail van de kano club die je wil lezen, klik rechtsboven op de drie bolletjes en kies
“move”, je ziet nu links een lijst waarnaar je de mail kan verplaatsen: kies “inbox”.
Voor andere type mails (telenet, proximus, ...): in de webmail zoeken naar je "Spam" of
"Junk folder".

Lukt het je niet? Neem dan contact op met Corneel via corneel.versmissen@kanoclublier.be Hij
zal je hiermee verder helpen.

Vest afgesloten
door France Ceulemans
Nog t/m vrijdag 4 juni zal de vest afgesloten zijn tussen de fiets- en wandelbrug en de gassite (F.
Peltzerstraat). Het wegdek wordt heraangelegd. Ook het weggetje vanaf het Spui naar beneden
richting Oever is afgesloten.
De aannemer zal ervoor zorgen dat we altijd te voet tot aan de club geraken: via het KTA, dus
NIET door het Spui. Parkeren doe je best aan het KTA. Ook fietsen kan je best daar parkeren en je
weg te voet verderzetten naar de club. Let een beetje op als je langs de werken wandelt, zeker als
dit overdag is en de aannemer aan het werk is.
Moest de toegang toch niet of nauwelijks mogelijk zijn, laat het dan zeker weten, dan nemen we dit
op met de stad Lier.
 info@kanoclublier.be
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Clubkledij te koop
door France Ceulemans
Vorig jaar hebben we een oproep gelanceerd voor de leden die graag clubkledij zouden bestellen.
Door Corona hebben we deze actie tijdelijk stopgezet en nog geen bestellingen geplaatst.
Vanaf nu is het opnieuw mogelijk om de kledij te passen tijdens de openingsuren van de club.
Binnenkort zullen we alle bestellingen dan bundelen en doorgeven aan de drukker om ons logo
erop te plaatsen.
In het gamma zitten volgende modellen van Craft: Rush
Singlet, Active Extreme (korte en lange mouwen), Active
Extreme Windstopper (korte en lange mouwen). De
prijzen zitten ongeveer tussen de 25 en 65 euro, maar
zijn afhankelijk van de hoeveelheid die we kunnen
bestellen. We kunnen dit nu dus nog niet exact zeggen.
Heb jij interesse? Spreek Joyce hierover aan in de club
of laat iets weten: joyce.ceulemans@gmail.com.
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Drempel in Kleine Nete stuurt water langs bypass
© Gazet van Antwerpen/Kempen, dinsdag 16/03/2021, Marc Helsen
In natuurgebied de Hellekens in Herentals is een drempel aangelegd in de Kleine Nete. Het
Netewater passeert nu grotendeels langs een bypass door buffergebied waardoor stroomopwaarts
een opstuwing van het waterpeil tot vijftig centimeter ontstaat.
De afgraving in het bufferbekken is een deelproject van het rivierherstel
van de Kleine Nete. In de jaren zeventig werden de Hellekens bedekt
met drie meter aarde, afkomstig van de verbreding van het
Albertkanaal. Vandaag is al die grond weer afgegraven en weggevoerd.
De bedoeling van dit herinrichtingsproject is om van de Kleine Nete
opnieuw een meer natuurlijke waterloop te maken. Eind 2021 worden
daarom tussen Herentals en Lichtaart ook de oude meanders op de
rechteroever van de Kleine Nete weer op de rivier aangesloten.
De geleidelijk oplopende drempel in de rivierbedding van de Nete zorgt ervoor dat het water
daarachter stremt en het waterpeil verhoogt.
Nieuwe meander in buffergebied
Er werd ook een nieuwe meander gegraven, dwars door het buffergebied. Bij piekdebieten in de
rivier kan deze meander overstromen in het met een dijk omgeven buffergebied. Zo zijn de
stroomafwaarts gelegen gemeenten, Grobbendonk en Lier, beter beschermd tegen
overstromingen. De meander is straks de verplichte route voor kanovaarders op de rivier.
Het bufferbekken en de nieuwe meander verhogen het waterpeil van de Kleine Nete,
stroomopwaarts van Herentals, met een halve meter. Dat is nodig omdat de in de jaren zeventig
rechtgetrokken Nete het natuurgebied van het Olens Broek, en verderop in Geel ook De Zegge,
leegzuigt. De klimaatverandering zorgt er bovendien voor dat de weilanden naast de Kleine Nete
tussen Herentals en Lichtaart/Olen steeds droger liggen. Dat is nefast voor het honderden jaren
oude veen, dat een echte spons is voor het opzuigen van CO2. Dat broeikasgas komt allemaal
opnieuw in de lucht, mocht de veenlaag afsterven.
Met een verhoging van het waterpeil met vijftig centimeter in Herentals hoopt het Agentschap van
Natuur en Bos (ANB), dat samen met initiatiefnemer VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) de
werken uitvoert, aan het Olens Broek nog 20-25 centimeter over te houden. Natuurbeschermers
twijfelen of dat genoeg is om het opdrogende veen te redden.
Brug voor gallowayrunderen
Gallowayrunderen en paarden nemen in het bufferbekken op beide oevers van de Nete de
begrazing voor hun rekening. De koeien marcheren door de Nete via een voorde, waar het
waterpeil maar dertig of veertig centimeter hoog zal zijn. Ze krijgen bijkomend ook een echte brug.
Dat wordt de vierde brug op een paar honderd meter afstand over de Kleine Nete. De eerste is die
van de ringlaan, de tweede de wat verderop gelegen spoorwegbrug met daarnaast de
gloednieuwe brug van de fietsostrade Herentals-Balen. En daar in de buurt komt straks dus nog de
'koebrug'.
Attractiepool
Het bufferbekken is ondertussen een nieuwe natuurattractiepool geworden aan de rand van de
stad, met een vrij uitzicht op dertien hectaren natuur. Vandaag is de rondweg rond het
bufferbekken al een druk bewandeld pad, dat aansluit op het wandelgebied aan beide oevers van
de Nete.
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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 – mei 2021
Ondertussen zijn we weer 3 maanden
verder. Covid is er nog steeds en de
wijzigingen volgen elkaar op. Ook in het
gewone leven zijn er wijzigingen te
melden.
NMBS sluit loketten in verschillende
stations

Energielabels huishoudelektro krijgen
make-over
Het klassement dat tot nu liep van A+++ tot
en met D wordt herzien en vereenvoudigd. In
de plaats komt een klassement dat loopt van
A tot en met G.

De NMBS sluit geleidelijk aan de loketten in
44 stations, in 37 andere stations worden de
openingsuren van de loketten aangepast.

De kleurcode van groen tot rood blijft wel.
Geen enkel toestel krijgt al meteen het Alabel. Dat wordt voorbehouden aan toestellen
die in de toekomst hogere energieprestaties

De definitieve sluiting staat gepland voor eind
dit jaar. Van 1 maart tot dan loopt er een
overgangsperiode waarin de loketten nog
twee of drie dagen per week zullen open
blijven. Vanaf maart zullen in die stations
stewards mensen helpen bij de aankoop van
een ticket bij de automaten.
Het gaat om de 44 volgende stations waar de
loketten dus tegen eind 2021 volledig worden
gesloten: Ans, Bertrix, Beveren-Waas,
Binche, Châtelet, De Pinte, Diksmuide,
Gouvy, Harelbeke, Heide, Heist, Jambes,
Jette, Jurbeke, Kontich-Lint, Lede, Lesse,
Leuze, Liedekerke, Luttre, Marbehan,
Marchienne-au-Pont, Mariembourg,
Mechelen-Nekkerspoel, Menen, Ninove,
Opwijk, Peruwelz, Poperinge, Rixensart,
Rochefort-Jemelle, Ronse, Saint-Ghislain,
Silly, Sint-Genesius-Rode, Terhulpen, Ternat,
Tielt, Torhout, Veurne, Virton, Waterloo,
Waver en Zaventem.

De nieuwe energielabels worden geleidelijk
ingevoerd, maar sinds 1 maart zouden ze al
moeten gelden voor huishoudelijke
wasmachines en was-droogcombinaties (niet
voor droogkasten), tv’s en
computerschermen, koelkasten en
diepvriezers en huishoudelijk
vaatwasmachines. Op 1 september vallen
ook elektrische lampen onder het nieuwe
label, de andere categorieën van toestellen
volgen in een latere fase.
Duitsers aan de macht bij Brussels
Airlines
De Duitser Peter Gerber is vanaf 1 maart de
nieuwe CEO van luchtvaartmaatschappij
Brussels Airlines. Hij volgt de Belg Dieter
Vranckx op, die verhuisde naar de Zwitserse
zustermaatschappij Swiss.
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Nieuwe blauwe pmd-zak in heel
Vlaanderen
Vanaf 1 april zal in alle 300 Vlaamse
gemeenten de nieuwe blauwe pmd-zak
worden gebruikt. Brussel stapte begin dit jaar
al over, Wallonië is na de zomer aan de
beurt. In de nieuwe blauwe zak, of pmd-zak,
die geleidelijk aan werd ingevoerd sinds
medio 2019, mogen behalve plastic flessen,
blikjes en drankkartons nu ook onder meer
botervlootjes, yoghurtpotjes, plastic folies en
films.

regeling nog bij de Raad van State ligt, zal de
definitieve goedkeuring voor na 1 april zijn.
De regeling zal echter retroactief zijn.
Veel meer nieuws valt er niet te vertellen.
Alleen hopen we op een prachtige zomer met
veel zon en stilaan terug een normaal leven.

Bij de volledige uitrol verwacht Fost Plus, de
organisatie voor de inzameling en recyclage
van huishoudelijk afval in België, 8 kilogram
extra pmd-afval per inwoner per jaar op te
halen. In 2019 werd per inwoner gemiddeld
15 kilogram pmd opgehaald.
Premiesysteem voor thuisbatterijen wordt
bijgestuurd
Door de invoering van de digitale meter
vragen veel mensen met zonnepanelen zich
af of het nog de moeite loont om te
investeren in een thuisbatterij om zo
overtollige stroom op te slaan. Volgens
Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (NVA) bieden thuisbatterijen zeker voordelen.
Zo kunnen mensen niet alleen overtollige
productie tijdelijk opslaan (en zo hun
rendement verhogen), maar helpen batterijen
ook om investeringskosten aan het
elektriciteitsnet te beperken.
De Vlaamse regering gaat het huidige
premiesysteem voor thuisbatterijen wel
bijsturen. Om over subsidiëring te vermijden
en omdat batterijen snel goedkoper worden,
daalt de premie wel elk jaar. De subsidie
eindigt op 31 december 2024, net als de
premie voor zonnepanelen. Omdat de nieuwe
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Tot schrijfs…

Aankopen van de stad Lier 1
en waarom, wat was de bedoeling?
Uit het archief van KKCL-lid Felix Struyf
<<De Fortuin>>
5/9/1911
Een eigendom, genaamd <<de Fortuin>> en gestaan in de Messenstraat op den boord der rivier,
werd door de stad in openbare veiling gekocht mits eene som van 6667,88 fr., de onkosten daarin
begrepen. De Raad keurde dien aankoop goed in zitting van 5 September 1911. Het bezit van dit
magazijn zal toelaten, wanneer daartoe reden bestaat, de aldaar bestaande kaai te vergrooten
door den afbraak van het aangekochte gebouw.

<< Groote Hofstad >> of Hof van Geertruyen
20/1/1917
De Raad machtigt den aankoop van den eigendom Groote Hofstad, gelegen bij de Molpoort, voor
openbaar nut, namelijk voor den aanleg van een stadspark, mits den prijs van 160.000 fr. van
mevr. M.G. H. Peyrot,, weduwe van den heer C. E. Van Geetruyen en van beider zoon + nog
hooilanden + bleekerij langs overzijde van de Grote Nethe.

19/5/1917
stemt de lichting eener som van 175.000 fr. van de gelden der leening, ingeschreven op loopende
rekening bij de Maatschappij << Het Gemeentekrediet >> die som bestemd zijnde om den
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aankoop van << de Groote Hofstad >> te betalen.
25/8/1917
stelt de voorwaarden vast, die zullen moeten aangenomen worden bij verhuring van de << Groote
Hofstad >> ten tijdelijken titel, aan de Religieuzen-Ursulinnen, en van de bleekerij aan M Van
Loock.
7/12/1917
ontvangt, onder andere, mededeeling van de goedkeuring, in dato 31 Oogst 1917, van den
aankoop van de Groote Hofstad.
<< Het Schippershuis>>
Aan en naast de Zimmertorn.

4/8/1919
keurt goed den aankoop, in openbare veiling, mits den prijs van 14.285,40 fr., van den eigendom
<< Het Schippershuis >> en beveelt de inschrijving van een krediet in de stadsbegrooting voor
1919, voor de betaling dier aankoopsom.
ontvangt mededeeling van de beslissing van ’t Schepencollege, het 1e gedeelte der
Huibrechtstraat den naam gevende van Koning Albertstraat; de 1e helft der Mechelstraat, dien van
Florent Van Cauwenberghstraat; de Kerkhofplaats dien van Kardinaal Mercierplaats en de Kaai die
van Wilsonplein.
*Van M. Dhaenens – De Strycker, van Gent, kocht de Stad aan, den 31 Juli 1919, mits den prijs
van 13.400 fr, den eigendom << Het Schippershuis >>, gestaan bij de St. Jansbrug, op het
Wilsonplein, gekend ten kadaster wijk K, nrs. 96 en 97. De aankoop van dien eigendom, groot 240
vierkante meters, geschiedde met het oog op de noodzakelijkheid eener gebeurlijke wegruiming,
bij ’t maken eener brug, voor het tramlijnvak, dat langsdaar is ontworpen.

Uit: Verslag over het Bestuur en den Toestand der Zaken van de Stad Lier.
Dienstjaren 1911 – 1917 – 1919
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Nieuwe leden
Welkom aan onze nieuwe leden:

-

Shana Boeykens
Sven De Groof
Abdulqader Safaa
Remo Herzog
Leen Caremans
Michèle Huybrechts
Ghislain Konings

Personalia
Geboorte
Op 6 maart verwelkomden Jeroen D’Exelle en Tess Knabe hun eerste spruit.
Proficiat aan de fiere ouders met de geboorte van Dylan.

Overlijden
Op 11 februari 2021 overleed, op 83 jaar, Angeline Van Dessel, moeder van Gizy
Ghys, grootmoeder van Evi Jacobs en overgrootmoeder van Anouk en Imke
Marinus.
Op 21 maart 2021 is op 92-jarige leeftijd Toon Geuens overleden.
Hij was jarenlang lid van KKCL. Samen met zijn broer was hij een KKCL lid van het
eerste uur.
Op 20 maart 2021 overleed op 92 jarige leeftijd Agnes D’Haenens.
Mama van Guy Bosschaerts. Zij is jaren, samen met haar man,
lid geweest van KKCL.
Deze families 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.

‘T KONTAKT

CLUBBLAD: 65ste jaargang
nummer 2
Mei 2021

België –
Belgique
P.B.
2500 Lier1
08/5515

Ver. uitgever: Norbert Chovau
Berkendal 18
2560 Kessel
Erkenningsnr.: P806179

Driemaandelijks tijdschrift:
verschijnt februari, mei, augustus en november.

Afgiftekantoor: 2500 Lier 1

Helemaal klaar voor de heropening. Tot op ons terras?

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

