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Voorwoord KKCL in coronatijdperk: episode 8
Geachte leden,
Beste vrienden,

Heb ik me van titel vergist? Moet ik niet spreken van het post-coronatijdperk? Komen er dagelijks
eigenlijk nog wel coronaopnames bij? En in welke kleur staat die beruchte barometer nu weer? Of
is dat afgeschaft? En waar is het mondmasker nu nog wel verplicht?
De pandemie is blijkbaar onder controle. Sporadisch hoor je in het nieuws over een uitbraak van
een nieuwe variant. Natuurlijk blijft voorzichtigheid geboden, maar we mogen toch stellen dat we
nu bijna op de normale toestand zijn van voor de tijd van het ondertussen gehate woord: corona!
En het werd ook hoog tijd. Sommige verenigingen bestaan niet meer. Andere zijn een groot deel
leden kwijt en proberen nu nieuwe leden te ronselen. En nog andere zijn gefusioneerd. Wij hadden
het geluk dat we, op 3 maanden na, altijd onze sport hebben kunnen blijven uitoefenen.
Weliswaar in minder leuke omstandigheden, maar er werd een mouw aan gepast. En door het
verbod van binnensporten te beoefenen en de opgelegde reisbeperkingen, zijn er veel mensen die
een tijdelijk alternatief zochten. Wij hebben vorig jaar een veertigtal nieuwe leden mogen
inschrijven. En ja, wij wisten op voorhand dat dat “tijdelijk” ging zijn. Een andere hype was
ongetwijfeld de opkomst van padel. Een combinatie van tennis en squash. Honderden
padelterreinen werden in allerijl aangelegd. En padel is blijkbaar tennis aan het verdringen. Zo zie
je maar. Wat slecht is voor de een, is goed voor de andere.
In het kanogebeuren gaat alles terug zijn normale gang. Alle tochten kunnen doorgaan zoals
voorheen. We ontmoeten terug onze vrienden van bevriende clubs. En wat KKCL zelf betreft zijn
er grootse werken uitgevoerd. Het dak van de loods is volledig vernieuwd. Dit was na meer dan 60
jaar hoognodig. Vrijdag 8 mei werden de nieuwe dakplaten gebracht. Zaterdag 9 mei werd ’s
morgens begonnen met het verwijderen van de ouden golfplaten. Daar deze asbest bevatten,
moesten deze in een speciale container gelegd worden mits inachtneming van strenge
veiligheidsvoorschriften. En tegelijkertijd was een tweede ploeg bezig met het leggen van de
nieuwe dakplaten. En, om 14 uur lag het dak toe!!!! Van een huzarenstukje gesproken. Uiteraard
was er nog heel wat werk aan de afwerking, maar het grote werk was gedaan. Met een GROTE
dank aan al de werkers.
De voorbereidingen van de Pallietertochten zijn volop bezig.
Op vrijdag 20 mei kon eindelijk de verplichte algemene statutaire jaarvergadering doorgaan in
normale omstandigheden.
En op vrijdag 24 juni gaat de verenigingen markt terug door op de Spuivest. KKCL is natuurlijk
open en wij kunnen de mensen ontvangen op zonder twijfel het mooist overdekt terras van Lier.
Helpende handen graag welkom.

Het is leuk om voorzitter te zijn van zulk een team, van zulk een club!

Norbert Chovau
Voorzitter KKCL vzw
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Verslagen algemene ledenvergadering
Hieronder kan je de verslagen terugvinden die de bestuursleden voordroegen op de algemene
ledenvergadering.
Verslag van de voorzitter – Norbert Chovau
Beste leden,
Beste vrienden,
Eerst en vooral wil ik jullie allen, namens het bestuur en namens mezelf, bedanken voor jullie
aanwezigheid hier. In se zijn we nog altijd gebonden aan bepaalde coronaverplichtingen. Een van
de beste voorzorgsmaatregelen tegen besmetting is verluchten. Daarom ook dat deuren en ramen
open blijven tijdens de vergadering om zo toch een maximale verluchting te garanderen.
Statutair, dat houdt in dat ik moet vragen of er leden zijn die volmachten bijhebben.
Voor het tweede jaar op rij heeft corona ervoor gezorgd dat we de statutaire jaarvergadering van
kano club Lier, welke in principe doorgaat op de 2de vrijdag van januari, hebben moeten verdagen.
Nu, 4 maand later, amper 4 maand later, zijn de maatregelingen drastisch versoepeld. Ook de
media-aandacht in verband met corona is grotendeels verdwenen. Af en toe horen we in de
nieuwsbulletins nog eens iets over besmettingen en ziekenhuisopnames ten gevolge van covid-19.
En hetgeen men voorspeld had dat het nieuwe normaal een normaal zou zijn onder andere zonder
handen schudden en zonder zoenen geven bij een begroeting, is al lang achterhaald. Er worden
terug handen geschud en er wordt gekust.
Al bij al heeft kano club Lier de twee jaar van beperkingen en opgelegde draconische maatregelen
ten gevolge dat de pandemie, goed doorstaan. Er zijn verenigingen die zijn moeten stoppen. Er
zijn verenigingen die zijn moeten fusioneren. Er zijn verenigingen die meer dan de helft van hun
leden hebben zien vertrekken. De voorbije twee jaar hebben wij, op 3 maanden na, altijd onze
sport kunnen blijven beoefenen. En als het enigszins mocht, ging ook de toog in het paviljoen
open. Maar altijd met inachtname van de van overheidswege opgelegde beperkingen. Tafels van
6, tafels van 4, tafels van 8, mondmasker op, mondmasker af, enzovoort. Niemand voelde zich
gelukkig met dergelijke toestanden. Maar iedereen schikte zich naar deze voorwaarden. Dank
hiervoor aan al de leden die zich hielden aan deze zeer onpopulaire verplichtingen. En hopelijk
kunnen we binnenkort officieel spreken van post-corona.
Het stond al in de uitnodiging van de algemene vergadering die verstuurd werd eind december en
men heeft het reeds kunnen lezen in de eerste editie van ons clubblad. Leen Jespers heeft haar
ontslag gegeven in het bestuur. Ik ga niet alles herhalen wat reeds geschreven werd. Maar ik
herhaal wel mijn woord van dank aan Leen voor de jarenlange inzet.
Een van de voordelen van een vergadering te houden in de maand mei, is dat er reeds veel
geschreven werd in het clubblad en er reeds veel werd medegedeeld via de nieuwsbrieven.
Zodoende zijn de meeste verslagen van vandaag minder lang. Ook het mijne.
Maar vooraleer af te sluiten maak ik van de gelegenheid gebruik om een uitdrukkelijk woord van
dank te richten aan mijn collega’s bestuursleden. Het is een fantastisch team. Het is een zegen
voor een voorzitter om over zulk een team te kunnen beschikken. Vele handen maken het werk
ligt, zegt men. Wel, er zijn collega’s bij die schijnen de gave te hebben van een octopus.
Ongelofelijk!
Ook een groot woord van dank aan die leden die het bestuur geholpen hebben met woord en
daad. Ook bij hen zijn er met die octopusachtige gave. Amazing!
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Hopend op een fantastisch resterend jaar 2022 voor de Koninklijke Kano Club Lier, draag ik jullie
allen mijn dankbaarheid toe voor jullie luistergeduld.
Norbert Chovau
Voorzitter

Verslag van de secretaris – Simonne Van der Heyden
Beste leden KKCL,
Voor het 2e jaar op rij speelt covid ons parten. Zoals gewoonlijk was de algemene statutaire
jaarvergadering gepland kort na de jaarwisseling maar helaas niet uitvoerbaar. Dus
jaarvergadering weer uitgesteld tot vandaag. Heel spijtig maar dit hebben we moeten laten
gebeuren. Wel hebben we hier weer geprobeerd om er het beste van te maken.
In het kort bekijk ik hier het 2e coronajaar met alle restricties die er waren.
Januari zijn we het jaar gestart met sluiting, die al even bezig was, van de lokalen. Maar we
mochten wel nog varen met 4 personen. Het regent ook afgelastingen van vanalles en nog wat.
Februari blijft alles hetzelfde lokalen dicht en varen met maximum 4 personen. Ondertussen wordt
er wel verder gewerkt achter de schermen om mee te kunnen met de digitale evolutie bij het
kanoverbond. Hiervoor heeft Corneel gezorgd.
In maart en april is de situatie nog steeds niet veranderd. Lokalen dicht maar varen kan.
Vergaderen is nog steeds digitaal. Wel weten we dat we open mogen vanaf 8 mei. Eindelijk. Nu
moeten we dringend de heropening voorbereiden: zeil terug hangen, onderhoud van de lokalen en
nakijken wat van drank en snoep vervallen is door de lange sluiting. Opnieuw zijn er allerlei
regeltjes die moeten gevolgd worden. Stilaan beginnen we terug te dromen van tochtjes maken,
naar de club een pintje komen drinken enz.
Begin mei kunnen we stilaan terug van start gaan. Eerst en vooral plannen we onze algemene
statutaire jaarvergadering (in de loop van de maand juni). Voorzichtig hopen we dat er toch
Pallietertochten kunnen georganiseerd worden.
In juni kunnen we dan inderdaad beslissen om Pallietertochten in light versie te laten doorgaan.
Corona heeft er ook voor gezorgd dat de tochten hetzelfde blijven maar de rest van het concept
grondig gewijzigd wordt.
Zelfs tijdens de zomeronderbreking wordt er nu vergaderd om onze Pallietertochten in goede
banen te leiden.
In augustus kunnen we terugkijken op toch nog een succesvolle vaarzomer.
September en oktober verlopen ook verder zonder noemenswaardige feiten. De wettelijke
aanpassingen voor Corona volgen elkaar op en wij moeten maar zien dat dit allemaal haalbaar is
voor een kleine vereniging zoals wij. Ondertussen zijn we weer eind van het jaar en verschillende
organisaties kunnen nog steeds niet doorgaan. Geen feest in november, de Sint heeft ook hinder
ondervonden van de pandemie. Wij hebben voor hem moeten schakelen van een groot feest in de
club naar huisbezoeken bij de kindjes (ook heel leuk). Geen Hockai, geen oudejaarsavond en
begin dit jaar geen AV en geen nieuwjaarsdrink. Wel vele vooruitzichten naar dit jaar en zoals het
er nu uit ziet kunnen de meeste wel doorgaan.
Ondanks alle beperkingen zijn we toch kunnen blijven vergaderen. 2021: 4x via videoconferentie
en minimum 8x in de club. Ook nog enkele vergaderingen en petit comité zodat we in het totaal
voor 2021 op 14 vergaderingen kwamen. Dit is dan een moeilijk jaar kort samen gevat.
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Simonne Van der Heyden
Secretaris

Verslag van de penningmeester – Mark Chauvaux
Goede dag beste vrienden van Kano Club Lier.
In 2021 het 2de coronajaar is de algemene vergadering op 20 juni kunnen doorgaan.
In de 2de helft van 2021 zijn de coronamaatregelen versoepeld, aangepast, strenger geworden,
aangepast, terug versoepeld, aangepast, terug strenger geworden, enzovoort, enzovoort.
Heel wat activiteiten werden terug voorzichtig georganiseerd, voorbeeld hiervan onze
Pallietertochten.
Tegen het einde van 2021 werd duidelijk dat corona op het financiële plaatje van kano club Lier
geen negatieve invloed had. Toen we het boekjaar 2021 afsloten was dit met een erg positief
saldo. Voor het tweede jaar op rij hielden wij meer over op onze rekening.
Voor de getallen verwijs ik naar de algemene vergadering.
Het zijn vooral de uitgaven welke beperkt werden. Toch hebben we nog 7 nieuw paddels
aangekocht, werd de werking van de club verder gedigitaliseerd en op algemene aanvraag van
den Theo, werd een bladblazer aangekocht.
Verder zijn het de toog, de Pallietertochten maar ook de lidgelden die voor de nodige inkomsten
zorgen.
Voor meer cijfers ligt het kasboek van 2021 ter inzage.
Ik sluit af met dezelfde woorden als de twee vorige jaren: laten we samen, van de rest van 2022,
een boeiend en sportief vaar-, feest- en werkjaar maken.
Mark Chauvaux
Penningmeester
Begroting 2022
Naar jaarlijkse verplichting hebben we een begroting voor 2022 opgesteld.
Het bestuur had voor 2022 een grote investering gepland namelijk het vernieuwen van het dak
botenloods, intussen is dit reeds uitgevoerd en dient het enkel nog afgewerkt te worden.
Daarom voorzien we een negatieve begroting voor 2022 van 8000euro.
We voorzien 38000 euro uitgaven en 30000 euro inkomsten.
De penningmeester,
Mark Chauvaux

Verslag van de navigator – France Ceulemans
Beste vrienden,
Na een rotslecht 2020, ging ook 2021 moeilijk van start. Begin vorig jaar mochten we geen
activiteiten organiseren. Samen sporten mocht slechts met 4 personen. Per 4 bleven we kajakken.
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In het begin van de lente versoepelden de maatregelen en mochten we met 10 personen samen
sporten. Eind april zijn we dan begonnen met onze initiaties, met max. 10 personen. Half mei
mochten we dan sporten met 25 personen, wat maakte dat er al wat meer mogelijkheden waren.
Toen hebben we beslist onze werking terug volledig op te starten en opnieuw tochten te
organiseren.
Toen we de initiaties beperkten tot 10 deelnemers merkten we dat dit eigenlijk toch wel
aangenaam werken was. We beslisten ook in de toekomst de inschrijvingen te beperken tot 10
deelnemers.
Ook voor de start-to-kayak lessenreeks beperkten we de inschrijvingen tot 10 deelnemers. Deze
lessen konden in mei, met een maand vertraging, van start gaan.
Zowel de initiaties als de start-to-kayak waren vorig jaar opnieuw een groot succes. Jammer
genoeg blijven er niet altijd veel deelnemers hangen. Dat is iets waar we nog aan werken. We
vermoeden dat ze soms het gevoel hebben dat we ze wat snel ‘loslaten’, maar we werken nu
eenmaal enkel met vrijwilligers en het is wel degelijk de bedoeling dat je op termijn je plan een
beetje trekt.
Natuurlijk organiseerden we vorig jaar ook enkele tochten. We zorgden voor een speciale
beginnerstocht en organiseerden daarnaast ook onze traditionele tocht der armen, pallietertochten,
tocht van de voorzitter, de mannen gingen op Wilde Vaart (of wat het gastronomisch weekend?),
pannenkoekentocht en kersttocht. In het najaar waren er wel weer verstrengde maatregelen, maar
we konden steeds gewoon blijven kajakken.
Onze tochten proberen we, op de tocht van de navigator na, telkens toegankelijk te maken voor
alle soorten kajakkers, zowel beginners als gevorderden. We voorzien indien nodig ook dan
begeleiding. We hopen dus dat de drempel voor nieuwe leden niet te groot is om toch te blijven
kajakken en deel te nemen aan onze tochten. Tips om deze problematiek aan te pakken zijn altijd
welkom.
In 2021 hebben we samen 33.201,6 km gevaren. Dat zijn er een 10.000 meer als vorig jaar. Sterk
werk van een aantal van onze leden.
Ondertussen is ook 2022 al bijna halfweg. Er is behoorlijk wat interesse voor onze initiaties en
onze tochten. We startten opnieuw een lessenreeks start-to-kayak die tot nu toe al heel goed
verlopen is.
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.
Als laatste wil ik graag de leden die mij telkens bijstaan met de organisatie en het begeleiden van
de initiaties, start-to-kayak en tochten bedanken voor hun hulp en inzet, elke week opnieuw. Ik
mag mijn twee pollekes kussen met zo’n topteam. Een hele dikke merci.
France Ceulemans
Navigator
Uitreiking prijzen meest gevaren kilometers
Een kleine 90 leden vaarden samen 33.201,6 km, maar het grootste deel hiervan werd slechts
door een stuk of 15 leden gevaren.
Ik zal voor zowel jeugd, dames als heren het lid met de meeste kilometers vermelden. Dames en
heren kunnen om de 5 jaar een prijs winnen, dames moeten hiervoor minstens 600 km varen,
heren minstens 900 km. Jeugdleden kunnen elk jaar een prijs ontvangen indien ze minstens 600
km varen. Per categorie wordt er één prijs uitgereikt. De winnaars krijgen een club-hoodie of
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vestje. Deze zijn besteld maar jammer genoeg nog niet geleverd. De winnaars krijgen hun prijs dus
later nog.
Voor de jeugd: vorig jaar waren we al enorm trots op Ward Van Tendeloo met zijn 1100 gevaren
kilometers. Luister goed: in 2021 vaarde Ward er maar liefst 2225. Proficiat Ward.
Bij de dames: Lieve Bryon vaarde 1467 km. Ze kreeg recent nog een prijs dus komt dit jaar niet in
aanmerking. Joke Verheyden vaarde 673 km en krijgt dit jaar de prijs voor de meest gevaren
kilometers bij de vrouwen.
En bij de heren: Jan Van Tendeloo vaarde de meeste, maar liefst 4331 km. Ook hij kreeg recent
nog een prijs en komt niet in aanmerking. Jan Laenen vaarde 3277 km en ontvangt dit jaar de prijs.
Een dikke proficiat voor jullie prestaties. Doe zo voort! 

Verslag van de feestbestuurder – Koen Kerkhofs
Beste leden,
2021 startte voor mij als feestbestuurder net zoals 2020 was geëindigd, namelijk werkloos. Het
virusje was nog alomtegenwoordig en de opgelegde maatregelen troffen ook onze geplande
festiviteiten. De woorden “uitgesteld” en “afgelast” konden weer bovengehaald worden… geen
nieuwjaarsdrink, geen voorjaarsfeest. Het was voor iedereen weer even door een zure appel
bijten.
Omdat ons clublokaal gesloten was organiseerden we op 16 april toch een online
ontmoetingsmoment met een bijpassende kwis. Vanaf toen begon het serieus te kriebelen om
elkaar weer fysiek in de club te ontmoeten.
Op 8 mei was het dan zover. Een feestje konden we toen nog niet organiseren. Maar de
heropening van ons terras was de eerste hoogdag van 2021, op extra sportief vlak.
In de loop van juni konden de voetballiefhebbers onder onze leden enkele avonden genieten van
de prestaties van onze Rode Duivels op het EK. Voor de gelegenheid hadden we een scherm op
het terras geplaatst.
Op zondag 11 juli was het tocht der armen en werd er nadien heerlijk van de bakharing met
ajuinsaus gesmuld door de vele aanwezigen.
Toen was het weer bang afwachten of we onze Pallietertochten konden laten doorgaan.
Uiteindelijk konden we deze op een redelijk ‘normale’ manier laten plaatsvinden. De vaartochten
verliepen vlot, maar de catering werd wel wat aangepast. Dit jaar waren er geen mosselen maar
wel pasta, kip en hotdogs aan onze take-away stand. Met de opbrengst van ons spaarvarken
Kéfien zou er normaal ook een muziekband komen optreden maar dit werd voor een jaartje
uitgesteld en een echt dansfeest was ook niet aan de orde, door de nog steeds geldende
coronamaatregelen. Achteraf gezien mochten we toch terugkijken op een geslaagde editie en
iedereen had terug kunnen genieten van het gezellig samenzijn.
Op 5 september stond de tocht van de voorzitter op het programma en meer dan 40 leden hadden
zich ingeschreven om lekker te kunnen smullen van een heerlijke BBQ. Het deed deugd om onze
club zo weer te zien bruisen van het volk.
Vrijdag 15 oktober, was het naar jaarlijkse gewoonte weer tijd voor ons Oktoberfest.
Op zaterdag 30 oktober werd er voor de eerste maal een Halloweentocht georganiseerd. Lekker
griezelen in en rond de club was een voltreffer. De inschrijvingslijst stond vlug vol. Hier komt dus
zeker in de toekomst nog een vervolg op.

6

Naar aloude traditie was er op 1 november onze pannenkoekentocht, onderweg kon men smullen
van een lekker boke met spek, al dan niet met een jeneverke erbij. Bij terugkomst werd er met veel
liefde pannenkoeken gebakken voor iedereen.
Op 12 november vond de kaartavond plaats.
Een week later zou onze club veranderen in een echte discotheek voor ons najaarsfeest Studio 54.
Maar helaas het virusje was terug van niet weggeweest en de richtlijnen werden weer verstrengd.
Dus moesten we ons discofeest voor de tweede maal uitstellen. Hopelijk dit jaar meer geluk… we
duimen alvast!
Voor het Sinterklaasfeest op 6 december werd ons noodplan geactiveerd. In plaats van naar het
clublokaal te komen, gingen de Sint en zijn Pieten op Coronaproof huisbezoek bij de kindjes met
als resultaat niets dan blije gezichtjes!
Op kerstavond werd er nog gewandeld, gevaren en gesmuld. Maar ons oudjaarsfeest moest voor
de tweede maal op rij geannuleerd worden. We hadden het graag anders gezien, maar helaas…
Ondanks al de maatregelen en de onzekerheden in 2021 zijn we er toch in geslaagd om af en toe
onze geplande activiteiten uit te voeren en op de momenten dat het kon hebben we er dubbel en
dik van genoten.
Nogmaals bedankt aan al de helpers en een dikke pluim voor de aanwezigen die zich steeds weer
aan de opgelegde regels moesten houden!
Koen Kerkhofs
Feestbestuurder
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Terugblik
Door Norbert Chovau, France Ceulemans, Simonne Van der Heyden, Koen Kerkhofs en Bart
Verschueren

Nacht van de sport
De Nacht van de Sport is een jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd door de Sportraad
van Lier en gaat door in het cultuurcentrum De Mol. Atleten van Lier of atleten aangesloten bij een
Lierse sportclub worden die avond in de bloemetjes gezet. Provinciale kampioenen, Belgische
kampioenen en af en toe een wereldkampioen worden die avond op het podium geroepen en
staan in de schijnwerpers. Als niet competitieve club kon KKCL toch twee Belgische kampioenen
naar voor brengen. Ward van Tendeloo en Jan van Tendeloo waren beiden Belgisch kampioen in
respectievelijk K2 en K4. Vader en zoon mochten dan ook een trofee in handen nemen als
aandenken aan hun prestatie.
Om heel het gebeuren aantrekkelijk te maken worden er tussen de uitreiking van de medailles
enkele acts opgevoerd. Er zijn enkele dansscholen die de mogelijkheid krijgen om de dansertjes
eens voor publiek te laten optreden. En er is ook altijd een sportief competitief element bij. Dit jaar
was het jeansbroek hangen! Twee jeansbroeken hangen aan een staaf met de pijpen naar
beneden. De kandidaten staan op een verhoog en nemen de pijpen vast. Het verhoog wordt
weggenomen en de kandidaten hangen zo lang ze kunnen aan de jeansbroekpijpen. De tijd wordt
genoteerd en dan komen er 2 nieuwe “hangers” aan. Ward bleef 41’’ hangen en overtrof met glans
zijn tegenstrever. Meer nog, hij had de beste tijd … tot het laatste duo ging “hangen”. Een van hem
liet los na 32’’. Maar de andere bleef hangen, en hangen, 39, 40, 41, 42, 43, … 53 seconden lang.
Toch een dikke proficiat aan Ward met zijn tweede plaats.
Na het uiteiken van de prijzen worden de atleten en hun entourage uitgenodigd voor een hapje en
een drankje in de foyer van het cultuurcentrum.
Dank aan Ward en Jan om de kanosport in het algemeen en KKCL in het bijzonder in de
schijnwerpers te zetten.

De stedelijke sportraad geeft advies over alles wat te maken heeft met sport. Dit kan op eigen
initiatief, maar ook op vraag van de gemeenteraad. Deze adviezen kunnen bijvoorbeeld gaan over
subsidies of infrastructuur. De sportraad organiseert ook vormingsavonden, een
sportlaureatenviering en verschillende sportactiviteiten i.s.m. de stad.
De raad is samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende sportclubs. Zij vormen de
algemene vergadering en komen één of twee maal per jaar samen. Ook politiek
vertegenwoordigers kunnen de vergaderingen bijwonen. Uit de leden van de algemene
vergadering wordt om de zes jaar een raad van bestuur verkozen die tweemaandelijks vergadert.
De raad van bestuur duidt een dagelijks bestuur aan dat de dagdagelijkse leiding van de sportraad
verzorgt.
De sportraad is een erkend advies orgaan, de statuten zijn goedgekeurd op de gemeenteraad. De
sportraad gaf advies bij de opmaak van de meerjarenplanning van de stad Lier.
KKCL is lid van de raad van bestuur.
(NC)
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Openingstocht
Op zondag 13 maart openden we ons kajakseizoen tijdens onze jaarlijkse openingstocht. ’t Is te
zeggen, ‘officieel’, want een aantal leden kajakken heel het jaar door, dus ook in de winter. Wat
later dan normaal (door het geplande getij konden we wat langer slapen, wat enkele leden enorm
tof vonden ) vertrokken we ’s morgens met 16 vaarders richting Booischot. De chauffeurs van
dienst reden terug naar Lier en Frans Kuhn zorgde dat ze terug in Booischot geraakten. Bedankt
aan de chauffeurs en aan Frans voor hun diensten. Voor mezelf was dit een kostelijke zaak. Er
was nl. een trajectcontrole onderweg en ik reed gecorrigeerd blijkbaar 1 km/u te snel . Kan
gebeuren… Maar dat wist ik toen nog niet dus het heeft de pret niet bedorven.
Na enkele koffietjes, theetjes en pintjes vertrokken we rond de middag met onze kajaks. Normaal
stoppen we dan bij café Looidijk voor onze picknick en stoppen we nog daarna ook even bij café
de Boekt. Helaas, Looidijk kon ik niet bereiken en de Boekt was uitzonderlijk gesloten. Onze
middagstop was dan, zoals tijdens de Pallietertochten, voorzien bij de visclub aan Hullebrug waar
we met open handen ontvangen werden. Dat was gezellig, al maken die vissers wel veel lawaai
amai. Vooral toen Joke aangaf dat ze één van hen niet verstond door hun dialect. Dan begon hij
ook nog eens in het algemeen Nederlands te roepen.
Bijgetankt (en met een beetje een bedrukte kop ) stapten we terug in onze kajaks om richting
Lier te varen. Moe (ik toch ) maar voldaan kwamen we in de late namiddag aan. In de club
konden we genieten van een lekker stukje kip en werd het nog een gezellige boel.
Een plezante start van het seizoen!
(FC)

Mosselfeest
Op vrijdag 25 maart organiseerden we een heus mosselfeest in onze club. Dit ten voordele van de
renovatie van het dak van onze botenloods. Dit was dringend aan vervanging toe.
Het was al enige tijd geleden dat de geur van dampende mosselpotten ons clublokaal vulde. Voor
diegenen die het zwarte goud niet lusten werd er heerlijke spaghetti voorzien. Onder de
deskundige leiding van chef-kok Tinneke werd er hard doorgewerkt in de keuken om iedereen zo
snel mogelijk te kunnen bedienen. Het mag gezegd worden de royale porties mosselen en de
spaghetti’s werden door de 69 ingeschreven leden gesmaakt.
We vroegen een minimum bijdrage voor onze gerechten, maar onze leden waren gul. Zo hielden
we op het einde van de avond een mooi bedrag over om de renovatiekost toch een beetje te
milderen.
Namens het bestuur wens ik al de helpende handen te bedanken alsmede al onze gasten voor de
sponsoring. Het vernieuwde dak werd ondertussen geplaatst en ziet er goed uit!
(KK)

Paasweekend
Eindelijk na 2 lange jaren van Corona. We kunnen terug naar Luxemburg op weekend.
De plaatsen zijn gereserveerd, één voor één komen de kampeerders aan.
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We staan weer op onze vertrouwde plaats na de 2e
sanitaire blok. Als iedereen gearriveerd is zijn we met
22 KKCL’ers. Die verblijven in hun caravan,
mobilhome en tent. Overdag aangename
lentetemperaturen maar de avonden en de nachten
waren toch wel bitter koud.
Er is gewandeld, en gevaren. Op zaterdag 4 vaarders
en op zondag 5 paddelaars.
Het was weer een gezellige bende samen. Iedereen
heeft hiervan genoten en weer voor herhaling
vatbaar.

(SVDH)

Meerdaagse tocht in de Biesbosch
Tijdens het weekend van 1 mei gaan we altijd enkele dagen weg. Voor deze uitstap zoeken we elk
jaar een andere locatie. Jammer genoeg viel 1 mei dit jaar in het weekend, waardoor de
‘meerdaagse’ tocht maar 2 dagen duurde. Allez, voor mezelf dan toch, want sommige van de
deelnemers waren met pensioen of hebben belachelijk veel verlofdagen en konden er toch een
lang weekend van maken.
Omdat we maar 2 dagen hadden, zochten we het niet te ver van huis en trokken we naar de
Biesbosch in Nederland. Mark had ervoor gezorgd dat we op het grasveld van de Brabantse
zeilschool De Biesbos konden kamperen. Het was een beetje een komen en gaan van volk, want
sommigen kwamen 1 dag, anderen 2 of zelfs 3 of 4 dagen.
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Zaterdagochtend bekeken we met Mark de kaart en legden we een route vast. Ik geloof dat Mark
dacht dat het ergens half de 20 km zou zijn. Mark, Walter, Bart, Inge, Jurgen, Luc, Joke, Jan en
ikzelf stapten in onze kajaks, staken de Amer over en gingen de Biesbosch in. Tinneke en Anita
gingen een tourke fietsen.
Schoon seg! Al merkten we wel al snel dat het stevig paddelen was. Stilstaand en vaak ondiep
water, dat voel je in je armen. Onderweg naar onze picknickstop beslisten we dat dat misschien
toch wat ver was en stopten we aan een strandje. Daar aten we onze boterhammen op en
vertrokken we al snel terug aangezien het nogal frisjes was. Ondertussen had Jan ons ook
teruggevonden, want hij was natuurlijk al lang aan onze initiële stop gepasseerd. We vaarden
terug richting de camping maar namen onderweg nog een klein ommetje langs Hank, want daar
was een café, hoera! Weer even rusten en wat bijtanken en opnieuw richting camping. Bij
aankomst moesten sommigen van ons even bekomen, uiteindelijk vaarden we 27 km, wat al kan
tellen. We besloten dat we het verdiend hadden om iets te gaan eten i.p.v. te koken. Mark fietste
langs een paar restaurants tot hij iets gevonden had waar nog plaats was. Luc en Anita waren al
terug richting België vertrokken want hadden ’s avonds nog een feestje op de agenda. Na een
doucheke vertrokken we dan met z’n allen om gezellig iets te gaan eten. We dronken nog iets in
het clubhuis (clubboot eigenlijk) van de zeilschool en kropen in ons bedje. Jurgen en Inge reden
dezelfde avond nog naar huis, ze hadden nl. wat problemen met hun luchtmatras en gingen
sowieso ten laatste zondagochtend vertrekken.
De dag erna waren we dus met een kleinere bezetting. We bekeken opnieuw onze vaarplannen.
Bart gaf al snel aan dat hij ging passen want dat hij nog niet bekomen was van de dag ervoor. Hij
ging voor een wandelingetje, net zoals Tinneke en Joke. De vaarders, dat waren er dus nog 4 ,
vertrokken voor een tochtje van ‘rond de 25 km’. Opnieuw gingen we de Biesbosch in voor een
deels andere route dan de dag ervoor. Weer heel mooi varen met een zonnige stop onderweg. De
temperatuur was al wat aangenamer dus we namen wat langer pauze. Dan begonnen we aan
onze terugweg. Toen we op de camping toekwamen was mijn pijp uit! Die 25 km waren er
uiteindelijk 31 . Kan gebeuren, moeilijk inschatten hé ;-).
Na een doucheke, een paar vettige frituursnacks, een drankje en nog wat gezellig praten
vertrokken we (Jan en ik) dan richting huis. Mark, Walter, Tinneke en Joke bleven nog tot
maandag. Walter heeft naar het schijnt maandag nog maar eens een tourke van in de 30 km
gevaren. Mark en Tinneke zijn gaan fietsen.
Een geslaagd, gezellig en plezant weekend!
(FC)
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Tocht van de navigator
Op zondag 22 mei stond de jaarlijkse tocht van de navigator op de planning. Deze keer op de
Schelde van Branst naar Dendermonde en terug naar Branst, goed voor 31 kilometer. Als we de
vooropgestelde timing aanhielden zou het getij altijd in ons voordeel zijn. Weer knap rekenwerk
van de organisatie natuurlijk.
Start en aankomst op dezelfde plek, geen gedoe van auto’s wegbrengen en halen, goed
bereikbare startplaats, geen versassen, ideaal voor de tienzit dacht France. Nu nog volk bij elkaar
krijgen, ik ben al vrijwilliger en pols eens bij ons start-to-kayak groepje of er interesse is.
Al snel bleek het volk bij elkaar krijgen voor de tienzit een luxeprobleem te worden, ik heb mijn
plaatske met veel plezier afgestaan aan Hilde een kersvers start-to-kayak lid. De tienzit zou zelfs
voor bijna 80% op pure Girlpower worden voortgestuwd…In totaal hadden er 18 leden
ingeschreven: Mark, Walter, Lieve, Marcel, Patrik, Shakira, Hilde, Tinneke, Liene, Joyce, Luc,
Anita, Joke, Jurgen, Inge, Olivier, France en ikzelf.
Zondagochtend 8 uur, boten laden, tienzit op de remork, volk verdelen over de beschikbare auto’s
en vertrekken naar Koningsrek in Branst. Daar aangekomen, niet treuzelen om maximum voordeel
te doen van het gunstige tij. De vertrekstrategie was eerst de tienzit, dan de ouwe rakkers (Marcel
en ik) en dan de rest. De zon was al flink haar best aan het doen en de wind hield zich heel
gedeisd, ideale vaaromstandigheden dus.
We hadden 2 uur voor de eerste 15km voor het tij zou keren maar dat bleek snel geen enkel
probleem, ook niet voor mij. Een serieuze duw in de rug van minstens 4km/h maakte er een zalige
relaxe tocht van. Onderweg werden we getrakteerd op een biljard vlakke Schelde met idyllisch
groene oevers en met de dorpjes op de oevers in een ontwakende zondagochtend roes.
Onderweg raak ik aan de praat met Marcel en probeer ik hem het geheim te ontfutselen van hoe je
kan blijven kajakken op je 84ste. Stel je voor dat ik nog 20 jaar kan varen. Zijn antwoord was even
simpel als moeilijk: “gewoon bezig blijven”. Ik ga men best doen.
Een goed 1,5 uur later zijn we al aan de tussenstop, tijd vliegt als het plezant is. We leggen aan
aan de steigers van VVW Dendermonde, een kleine jachtclub met café en een tuin met grote party
tenten. Ideaal bij dit zalige weer. Hier moesten we blijven tot het tij deftig gekeerd was. Hier 2
uurkes blijven was helemaal geen straf, het eerste rondje was van de navigator, Jeeeuuh schol
France!
Kort na de middag keren we terug naar de startplaats, intussen is het tij gekeerd maar ook de wind
wat komen opzetten en het vrachtvervoer is ook wakker geworden.
Ik ben er niet zo gerust op met dat vrachtverkeer, in een afdaler is dit toch weer net iets intenser
maar we peddelen ons erdoor. De vakkundige tips van Mark over welke positie kiezen met een
groep bij het kruisen van een vrachtschip is zeer leerrijk. Door de wind kan ik de stroming minder
goed lezen en kom ik met momenten in het keerwater terecht en dat is daar wel van een ander
kaliber dan bij ons op de Nete.
Later wordt het rustiger en laat ik mijn gedachten vrije loop, dan denk ik dikwijls aan mijn vader.
Het doet ontzettend veel deugd om deel uit te maken van de gezellige bende die ook een stuk van
zijn leefwereld was.
Onderweg koerst Lieve een aantal keer naar de kop om foto’s te maken en we besluiten om een
vlot te maken en even te wachten op de tienzit om de fotoshoot compleet te maken. De sfeer op
de tienzit is opperbest, de kaasjes en salamikes worden vlotjes doorgegeven en geconsumeerd.
Bij de aankomst in Koningsrek wordt er nog wat gedronken en daarna terug richting KKCL.
Ik geef mijn autosleutels aan France want die Wolf 7 die ik gedronken heb zit stevig in mijn kopke.
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Ze loodst ons veilig en wel naar Lier, waar we alles uitladen en nog wat nakaarten over deze
mooie dag.
Dan keer ik zelf ook huiswaarts, die wolf is al een schoothondje geworden en op de radio klinkt
Perfect Day van Lou Reed…

(BV)
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Bij Meyers Jimmy en De Busschere Isabelle
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Clubnieuws 1

Weekend 4 tot 6 juni: Sinksenweekend aan de Semois
Zoals elk jaar gaan we met Sinksen kamperen aan de Semois. Daar gaan we samen
varen, wandelen...
De inschrijvingen zijn reeds afgesloten. Indien je interesse hebt, maar nog niet
ingeschreven hebt dien je zelf te reserveren bij de camping. Vermeld dan dat je bij de
groep van de kano club hoort.
Camping Le Heron
Rue Du Lingue 50
5550 Mouvaize
www.camping-le-heron.be
Tel. 061 50 04 17

Weekend 18 en 19 juni: 54e Wilde vaart
Waarheen? Wat moeten we meenemen? Hoe zijn alle verdere afspraken?
Al deze en nog veel meer vragen kunnen alleen de organisatoren van deze vaartocht
beantwoorden. Deze tocht is naar aloude traditie alleen voor mannen.
Inlichtingen en inschrijving aan het infobord Inschrijven tot 11 juni.
Daarna is het onherroepelijk te laat.

Vrijdag 24 juni: Verenigingenmarkt
De verenigingenmarkt van Lier Feest gaat dit jaar uitzonderlijk nog eens op de Spuivest
en de locatie van de vroegere vestconcerten door. Dit maakt dat het voor ons
interessant is de deuren te openen zodat we onze clubkas nog eens kunnen spijzen.
De verenigingenmarkt start om 18 uur. Iedereen is welkom op ons gezellige terras voor
een drankje.
Gezocht: helpers!
We verwachten heel wat volk en zijn nog op zoek naar afruimers. Zie je het zitten om
ons te helpen? Laat het dan weten aan France, france@kanoclublier.be of op tel. 0474
90 28 04.
Weekend 2 en 3 juli: Witten
We zijn nogmaals welkom bij onze Duitse vrienden in Witten. We kunnen kamperen aan
hun clublokaal (opgelet: geen caravans of campers! Max. hoogte niet hoger dan een
doorsnee personenwagen). Aankomen kan ook al op vrijdagavond. We gaan kajakken
en wandelen.
Adres: In der Lake 7, 58456 Witten, Duitsland.
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Werken dak loods
Door Koen Kerkhofs
Begin dit jaar werd er unaniem door het bestuur beslist om het dak van onze botenloods te
vernieuwen. Hier en daar was er al een lek en het had zijn beste tijd toch wel gehad. Er werd een
offerte aangevraagd en na goedkeuring werden de dakwerken toevertrouwd aan Gunther Konings,
die ook al instond voor de renovatie van het dak van ons paviljoen. De materialen werden besteld
en vooraleer de werken konden aanvatten moesten er ook nog enkele vergunningen in orde
worden gebracht.
Eind april kreeg ik van Gunther te horen dat hij in het weekend van 7 mei deze klus wou klaren.
Toen kwam alles in een stroomversnelling. Al de personen die een handje wilden toesteken
werden verwittigd en op vrijdag 6 mei werden alvast de container en de nieuwe dakpanelen
geleverd. Het was allemaal wat passen en meten, maar onze werfzone achter de loods was tegen
de avond klaar.
Zaterdagmorgen om 7.30 uur begonnen we aan deze grote klus. Het weer hadden we alvast mee.
Eerst werden de oude ‘asbest’platen er vakkundig afgehaald en opgeborgen in een op maat
gemaakte zak, die zich in de container bevond. Hoeveel het er juist waren hebben we niet geteld.
Maar omstreeks 11 uur ging de laatste plaat van het dak en kon er begonnen worden met de
plaatsing van de nieuwe ‘sandwichpanelen’. Vermits deze op maat waren gemaakt ging de
plaatsing flink vooruit, en mede door al onze helpers kon je wel zeggen dat het nieuwe dak erop
vloog.
‘s Middags werden er broodjes gehaald om iedereen even terug op krachten te laten komen en
werd het vochtgehalte terug op peil gebracht. Maar na de break ging iedereen onverstoord verder
met zijn taken. Tegen 15 uur werd de laatste plaat bevestigd en kon men in de loods al beginnen
met opkuisen. De dakgoot werd daarna met verenigde krachten op zijn plaats gehangen, en het
stuk plat dak langs de kant van de vest, werd ook nog van een nieuwe laag dakbedekking
voorzien. Toen was bij iedereen het vet wel van de soep.
De grote werken waarvan we dachten die op een
weekend wel klaar te krijgen, werden op 1 lange
dag tot een goed einde gebracht. Het plaatsen van
de topkappen, die nog op maat moesten worden
geplooid, en de aanpassing van wat afvoerbuizen
ging Gunther met zijn collega de week nadien wel
komen doen.
Het mag gezegd worden dat dit niet mogelijk was
geweest zonder de inzet van de (bestuurs)leden
die zich hadden opgegeven om hieraan mee te
werken, nogmaals een dikke merci vanwege het
ganse bestuur.
PS: Als extraatje werd er ook beslist om het kleine
afdak aan de ingang ineens te vernieuwen. De
container stond er toch en Gunther ging voor het
extra materiaal zorgen. Ik zou zeggen als je de
volgende keer in de club komt kijk dan ook eens
naar boven.
Uw werfreporter Koen.
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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 vooraan links 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 bij de bestuursleden.

Beschadigingen?
We verwachten dat je zorg draagt voor het clubmateriaal. Het kan echter altijd eens gebeuren
dat je het materiaal per ongeluk beschadigt. Als dit het geval is, dan meldt je dit aan één van de
bestuursleden en bekijken we hoe we het materiaal al dan niet kunnen herstellen.
Onlangs vonden we een gebroken paddel, verstopt buiten op de trap onder het paviljoen. Dit
kan absoluut niet door de beugel. Als je iets beschadigt, dan kom je daarvoor uit! Het is niet zo
dat dit ernstige gevolgen voor jou heeft of dat je daarom verwacht wordt het materiaal te
vergoeden. De paddel wordt herstelt met een nieuwe steel. De dader mag zich nog steeds
melden.
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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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Zondag 10 juli: Tocht der armen
Een plezierige tocht voor alle leden die niet op verlof zijn!
Naar traditie hoort bij deze tocht het ‘eetmaal der armen’:
bakharing.
o
o
o

Traject: KKCL – Nijlen – KKCL (14 km), we drinken
iets in visclub ’t Zoontje.
Vertrek: 13 uur. Gelieve stipt aanwezig te zijn.
Prijs: bakharing aan 3 euro.

Inschrijven kan binnenkort aan het infobord of via France, france@kanoclublier.be. De
inschrijvingen voor de bakharing worden de zondag ervoor (3 juli) afgesloten.
Deze tocht is geschikt voor zowel beginners als gevorderden.

Vrijdag 5 augustus: Algemene ledenvergadering
Alle leden van KKCL worden uitgenodigd voor de
algemene ledenvergadering.
Tijdens deze vergadering bespreken we onze
jaarlijkse Pallietertochten. We hebben heel wat
helpende handen nodig om dit weekend te
organiseren. We bespreken de werkplanning en
alle andere praktische zaken tijdens deze
vergadering.
Aanvang om 20.30 uur.
Weekend 13 en 14 augustus: 53e Pallietertochten
Op 13 en 14 augustus organiseren we onze jaarlijkse Pallietertochten en verwelkomen
we andere clubs op onze tochten.
o

Zaterdag: Booischot - Lier op de Grote Nete (26 km)
9 uur: vorming karavaan op de parking van het KTA
9.30 uur: vertrek bus met de vaarders aan de St. Pieterskapel (H. Geeststraat)
Picknick: aan visclub Hullebrug (er worden hotdogs voorzien voor wie wil)

o

Zondag: rondje langs sas Duffel en sas Lisp op de Nete en het Netekanaal (15
km)
10 uur: vertrek aan de club
11 uur: versassen sas Duffel
Picknick: aan de Lierse Kayak Club (ze voorzien lekkere pannenkoeken)

Inschrijven kan binnenkort aan het infobord of per mail aan France,
france@kanoclublier.be.
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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 2022
Nieuwe maand, nieuwe regels. Zo gaan de
pensioenen en uitkeringen met 2 procent
omhoog. Dit verandert er allemaal op 1
maart.
Pensioenen en uitkeringen met 2 procent
omhoog
De pensioenen en de uitkeringen gaan in
maart met 2 procent omhoog. Dat is het
gevolg van de overschrijding in februari van
de spilindex. Een maand na de overschrijding
van de spilindex worden de uitkeringen en de
pensioenen geïndexeerd met 2 procent, en
twee maanden later volgen de weddes in de
openbare sector.
Militairen krijgen eerste loonsverhoging
in 20 jaar
De Belgische militairen krijgen vanaf 1 maart
een loonsverhoging. Het gaat om de eerste
loonsverhoging voor militairen in twintig
jaar. De loonsverhoging maakt deel uit van
het plan van de minister van Defensie
Ludivine Dedonder (PS) om het militair
beroep op te waarderen. De herwaardering
wordt in verschillende fasen uitgerold tussen
maart 2022 en januari 2024.
“Ik heb een lijn getrokken onder de
jarenlange besparingen op Defensie en het
defensiepersoneel. Het personeel is de motor
van Defensie, en het is
samen met het
personeel dat we de
transformatie en de
heropbouw willen
voortzetten”, lichtte
Dedonder de
beslissing toe.
Defensie wil deze
legislatuur meer dan 10.000 militairen
aanwerven.
Verslagen van Zorginspectie van
woonzorgcentra worden openbaar
gemaakt
De verslagen van de Zorginspectie over de
Vlaamse woonzorgcentra zullen vanaf 1
maart openbaar gemaakt worden. De
inspectieverslagen van de
kinderdagverblijven zullen “in de mate van
het mogelijke zo snel mogelijk
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gepubliceerd worden”, laat het kabinet weten.
Op termijn moet alle bruikbare info over
voorzieningen gebundeld worden op één site,
zodat gebruikers een weloverwogen keuze
kunnen maken.
Vliegtaks treedt in werking
De “taks op de inscheping van een
luchtvaartuig”,
beter bekend
als de
vliegtaks, geldt
vanaf 1 april.
Voor elke
passagier die
vanop Belgische bodem vertrekt met een
“luchtvaartuig” (passagiersvliegtuig,
privévliegtuig, helikopter ...), zal de luchtvaart
-maatschappij een belasting moeten betalen.
De taks bedraagt 10 euro per passagier
(vanaf 2 jaar) voor korte afstandsvluchten.
De taks zal niet gelden voor bijvoorbeeld
transferpassagiers, bij afgeleide vluchten of
militaire vluchten.
Minimumloon stijgt tot meer dan 1.800
euro bruto
Het minimumloon bedraagt vanaf april
1.806,16 euro bruto per maand. Dat is het
gevolg van het sociaal akkoord dat
vakbonden en werkgevers binnen de Groep
van 10 vorig jaar in juni afklopten.
Een van de afspraken in dat akkoord was de
verhoging van het zogenaamde gewaarborgd
gemiddeld mininummaandinkomen (GGMMI)
in verschillende fases. De eerste stap is voor
april.
In april 2024 en 2026 komt er telkens nog
eens 35 euro bruto bij. En in april 2028 is een
vierde verhoging van het minimumloon
mogelijk.
Verlaagd btw-tarief voor zonnepanelen,
warmtepompen en zonneboilers
Er geldt vanaf april steeds een btw-tarief van
6 procent bij de aankoop en installatie van
zonnepanelen, warmtepompen en
zonneboilers, ook bij nieuwe en jonge
woningen. Dat heeft minister van Financiën
Vincent Van Peteghem (CD&V) bevestigd.

Ook btw op gas naar 6 procent
Vanaf 1 april zal tijdelijk een verlaagd btwtarief van 6 in plaats van 21 procent gelden
op gas. Op de voorschotfacturen zal de
korting mogelijk nog niet meteen te zien zijn,
maar later
verrekend worden.
De federale
regering had al
een btw-verlaging
ingevoerd op
elektriciteit vanaf 1 maart. De verlaging geldt
zowel op gas als op elektriciteit minstens tot
30 september. De regering nam de maatregel
omdat de energieprijzen fors gestegen zijn.
De btw-verlaging op elektriciteit zal pas in
april zichtbaar worden op de energiefacturen.
Er worden vanaf 1 april ook nieuwe sociale
tarieven toegepast, die gelden tot eind juni.
BNP Paribas Fortis voert nulrente in voor
spaargeld boven 250.000 euro
BNP Paribas Fortis beperkt vanaf 1 april het
toegelaten maximumbedrag op een
gereglementeerde spaarrekening tot 250.000
euro. Boven dat bedrag zal geen rente meer
worden gegeven.
BNP Paribas Fortis zal ook geen
getrouwheidspremie uitkeren voor het bedrag
boven de 250.000 euro dat wordt
overgeheveld naar een andere rekening.
BNP Paribas Fortis benadrukt dat voor meer
dan 99 procent van de klanten de maatregel
geen impact heeft. Ook de dochtermerken
Fintro en Hello Bank! voeren de maatregel in.
Eerder deed bijvoorbeeld ING dat al, net als
enkele kleinere vermogensbanken. Voor
bedragen boven de 500.000 euro geldt bij
ING zelfs een negatieve rente.
Vanaf 1 mei parkeren duurder in het
centrum van de hoofdstad
In het centrum van de hoofdstad wordt
parkeren vanaf 1 mei duurder, om onder
meer lang parkeren te ontmoedigen en
bestuurders aan te sporen tot het gebruik van
publieke parkings.
De grootste verandering vindt plaats in de
vijfhoek van de stad Brussel en in de zone
rond de Louizalaan en de Europese wijk van
Kunst-Wet tot de Schumanrotonde
"Te veel publieke ruimte wordt vandaag als
parking gebruikt", zei Brussels schepen van
Mobiliteit Bart Dhondt (Groen) bij de
goedkeuring in de Brusselse gemeenteraad
eind vorig jaar. "

Proximus Flex en Epic worden duurder
In januari had Proximus al de tarieven van
een aantal oude formules opgetrokken. Nu
volgen de populaire bundels Flex en Epic.
Zo zal een basis Flex-abonnement met enkel
internet en televisie vanaf mei 63,99 euro per
maand kosten in plaats van 59,99 euro. Dat
is een stijging met 6,7 procent. Voor wie er
twee mobiele abonnementen bijneemt, gaat
de prijs van 83,99 euro naar 88,99 euro, of
plus 6 procent.
Niet alles wordt duurder: het
instapabonnement voor vast internet wordt
iets goedkoper. Dat zal 25 euro per maand
kosten in plaats van 27,50 euro. De naam
verandert van
Internet Start naar
Internet Essential.
Er is een
maandelijks
volume van 100
GB inbegrepen en
de
downloadsnelheid bedraagt maximaal 50
mbps.

Tot schrijfs…
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Nieuwe leden
Welkom aan onze nieuwe leden:
-

Hanne Anthonissen
Gerrit Buys
Bart De Boeck
Rik De Sutter
Stefan Depoorter
Eddy Goossens
Benjamin Laevaert
Frank De Rijdt

- Peter Leysen
- Mieke Polfliet
- Ingrid Van de Kerkhof
- Patrik Van den Wijngaert
- Hilde Wolput
- Thomas Zwijsen
- Samet Celebi
- Matthias Muyshondt

Personalia

Geboorte
Op 23 mei verwelkomden Lieselot Meerbergen en Dimi Van
Grootenbril samen met grote broer Alexander hun 2e zoontje Olivier.
Proficiat aan de fiere ouders!

Overlijden
Op 11 april overleed Dolf Wouters, echtgenoot van Suzke Van Wassenhoven.
Ook overleed tijdens deze periode de echtgenoot van Pink Ribbonettes lid Hilde Van
Humbeeck.
Tijdens de voorbije periode overleden 2 oud-leden van KKCL.
Op 8 maart overleed Inge Van Humskerken op 56-jarige leeftijd. Ze was de dochter
van Louis en José Van Humskerken.
Op 9 april overleed Swa Van Brandt. Samen met echtgenote Maria waren zij jaren een
vaste waarde in onze vereniging.
Deze families bieden wij onze deelneming aan.
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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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België –
Belgique
P.B.
2500 Lier1
08/5515
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Driemaandelijks tijdschrift:
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Afgiftekantoor: 2500 Lier 1

Op 20 februari gingen we nog eens opruimen aan ’t Spui.
Chapeau aan de opruimers Kevin,Koen en France die hiervoor
het pokkeweer trotseerden!

Eerder deze maand werd het zeil gelegd.
Bedankt aan de helpers!

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

