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Voorwoord KKCL in coronatijdperk: episode 9
Geachte leden,
Beste vrienden,

In het vorige contact heb ik me de vraag gesteld of we (eindelijk) geland waren in het postcoronatijdperk. Dit was achteraf bekeken een verkeerde inschatting. Corona, covid-19, zal
decennialang blijven bestaan. Net zoals influenza, griep, zal covid-19 een plaats innemen in onze
medische gedachtegang. En ja, er zullen altijd mensen overlijden ten gevolge van covid-19 net
zoals er elk jaar mensen overlijden ten gevolge van griep. Maar ik wil zeker covid-19 niet
banaliseren. De mensen die besmet geraakten spreken, zelfs na maanden, nog altijd over de
aanhoudende symptomen van kortademigheid, prikkelende keel en andere onaangename
veranderingen.
Kano club Lier heeft de kaap van de 250 leden overschreden. Op 5 augustus waren we met exact
252 leden. Met dit ledenaantal behoort KKCL tot een van de grootste clubs van het land. Op 5
augustus was het ook algemene vergadering met als doel de voorbereiding van de internationale
Pallietertochten. Helpende handen bij het vervoer van botenwagens, helpende handen bij het
instappen van de vaarders, helpende handen bij het versassen, helpende handen in de keuken,
helpende handen achter de togen, helpende handen… Helaas waren er zeer weinig “helpende
handen” aanwezig. De 26 leden die wel aanwezig waren hadden al meer dan genoeg taken op
zich genomen. Gelukkig waren er tijdens de Pallietertochten zelf, meer leden die een steentje of
steen hebben bijgedragen.
Met 72 deelnemers was 2022 het jaar met de minste inschrijvingen. Oorzaak: nog altijd covid-19
en misschien de schrik op besmetting, de aangekondigde tropische temperaturen van 37°C en
meer en het verlengde weekend. Men moet roeien met de riemen die men heeft, of concreter,
peddelen met de paddel die men heeft. Dank aan alle leden die een handje of hand hebben
toegestoken!
In 2012 bestond Lier 800 jaar. In voorbereiding van de viering en onder leiding van Luc Gunsing,
een collega van Mark Chauvaux, werden leden van vroegere drumbanden “opgetrommeld”. Al dat
slagwerk produceert meer decibels dan wenselijk. En Luc vroeg of er geen mogelijkheid was om in
de club te oefenen. Ver verwijderd van huizen! Dit heeft het bestuur van 2012 toegestaan en de
leden van de nieuwe drumband waren laaiend enthousiast. Elke maandagavond werd er duchtig
geoefend. Spijtig, maar na de viering van Lier 800 slabakte de interesse van sommige
trommelaars en de groep viel uit elkaar. Echter, bloed kruipt waar het niet gaan. Bij Luc Gunsing
begon het terug te kriebelen en dit jaar kwam Luc opnieuw met dezelfde vraag als 10 jaar geleden.
Of ze nog gebruik mogen maken van de club. En ja hoor, waarom niet. Alle trommelaars zijn ook
lid van de club. Luc heeft me ook gevraagd om het bestuur maar ook alle leden van de club te
bedanken voor het aanbieden van de mogelijkheid om gebruik te mogen maken van de zaal. Bij
deze is aan Luc zijn verzoek voldaan.

Voilà, een beetje stof tot nadenken voor sommigen. En zoals altijd, tot horens, ziens of voelens.

Norbert Chovau
Voorzitter KKCL vzw
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Clubnieuws 1

Zondag 4 september: Tocht van de voorzitter
Door de lage waterstand zijn we genoodzaakt om een ander traject te varen dan
voorzien. We varen van Lier naar Niel (23 km).
Vertrek om 12 uur aan de club. Stop onderweg in Duffel, aankomst aan de club van
Niel.
Inschrijven kan aan het infobord of per mail aan France, france@kanoclublier.be. Het is
belangrijk dat je tijdig inschrijft zodat we het vervoer kunnen regelen. Laat zeker ook
weten of je het ziet zitten om te rijden (de auto's en botenremorquen worden in de
voormiddag naar Niel gebracht).
Na de tocht gaan we barbecuen in de club. Hiervoor dien je
apart in te schrijven (aparte lijst aan infobord of per mail aan
France), ten laatste op dinsdag 30 augustus. Om een
hoop overschot te vermijden moet je kiezen welke soorten
vlees je graag wil. Je betaalt voor een groentenassortiment
en dan per stuk vlees dat je bestelt.
Prijs groenten: 8,5 euro, prijzen vlees: gemarineerde kipfilet
en brochette 2,5 euro, hamburger en BBQ-worst 2 euro,
kinderen: groenten + 2 vleesjes 8 euro.

Weekend 8 en 9 oktober: Abpaddlen in Homberg
Voor alle liefhebbers van de Rijn is dit de kans om deze stroom te bevaren.
Meer informatie verder in dit Kontakt.
Vrijdag 14 oktober: Oktoberfest
Naar het grote voorbeeld van het Duitse “Oktoberfest”. In
traditionele oktoberfestkledij (vrijblijvend) feest vieren op de
typische muziek.
Iedereen welkom vanaf 19.30 uur. Inschrijven is niet nodig.
Vrijdag 21 oktober: Kwisavond
In groepjes van max. 5 deelnemers testen we onze kennis! Schrijf je
tijdig in zodat we weten of er voldoende interesse is om de kwis te
laten doorgaan of niet.
Aanvang om 20 uur. Enkel voor leden.
Inschrijven aan het infobord of per mail aan France, france@kanoclublier.be.
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Polar hartslagmeters.
Loopbanden, ergometers, crosstrainers, roeitoestellen.
van Ketler en Tunturl.
Running – Tennis - Fitness – Volleybal –
Basketbal – Tennis – Voetbal.
Lisperstraat 121 – 123
2500 Lier

Karthuizervest 108

Tel.: 03/480.31.93
www.vedettesport.com
info@vedettesport.com
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Terugblik
Door Chris Van Rickstal, France Ceulemans, Simonne Van der Heyden, Koen Kerkhofs en
Corneel Versmissen

De dames trekken eropuit
Zaterdag 14 mei was het dan eindelijk zover! De madammen mochten nog eens op stap!!! In 2021
en 2022 was dit niet kunnen doorgaan wegens corona.
Met 8 madammen kwamen we samen aan het station om 8 uur. Iedereen was op tijd, en natuurlijk
nieuwsgierig. Maar Tinneke en ik hielden onze lippen gesloten. Mondmaskers waren nog verplicht
op het openbaar vervoer, maar dat namen we er wel bij. Na 2x overstappen en 1 uur en 53
minuten onderweg kwamen we aan in de “AJOUNENSTAD” Aalst. Het was schitterend weer, dus
we hadden natuurlijk nood aan een terrasje!!! Dat was gemakkelijk te vinden in de buurt van het
station. Daarna was het de bedoeling om naar het toeristisch infokantoor te gaan voor een
stadsplan. France (die veel beter is dan ik met hare slimme telefoon) probeerde de weg te vinden.
Wist wel dat er markt was, maar ….. zo veel straten vol met kramen had ik echt niet verwacht.
Dus: het nuttige aan het aangename gekoppeld en ineens maar langs de kramen gegaan. Na ons
bezoek aan het infokantoor, waar ik de stadswandeling: “TUSSEN DE ROKKEN VAN DE
AJUINENSTAD” had gekocht, begonnen onze maagjes een beetje te knorren. Uiteindelijk vonden
we toch een pleintje waar we nog buiten
konden eten. Er werden direct een paar
tafeltjes bijeengezet. Heel vriendelijke
bediening en lekker gegeten. Daarna
begonnen we aan onze stadswandeling.
Halverwege gingen we eerst onze dorst
lessen, want het was warm, heel warm….. We
besloten dan om onze wandeling niet verder
te zetten, want dit was eigenlijk allemaal
buiten het centrum te doen. En zoals wij al
vele jaren gewoon zijn: wij willen ook nog
shoppen tijdens de madammendag!!! Terug in
de winkelstraten aangekomen zagen wij een
massa volk en alle terrassen waren volledig
volzet. Ja, Aalst bleek veel groter dan ik
gedacht had ! Na afspraak van plaats en uur
van samenkomst begaven we ons in de
massa. Op een gegeven moment kwam er
zelfs nog een hele stoet voorbij, waarbij
natuurlijk de “VOIL JANETTEN” niet
ontbraken!!!
Nadat iedereen had laten zien wat ze gekocht hadden, gingen we op zoek naar een restaurantje.
Dit bleek echter geen sinecure te zijn. Alle terrassen zaten overvol, of hadden nog maar plaatsje
voor 2 of 3 personen vrij. Na bijna half uur hadden we een bistro gevonden waar we binnen dan
toch met 8 personen konden samenzitten. Bistro DENDEREND LEKKER . Volgens hun reclame
aan de buitenzijde werd hun eten allemaal bereid met verse groenten, en hadden ze vele
specialiteiten. Dat beloofde dus niets dan goeds!!!! Helaas: het waren enkel loze beloften!!!! Karen
ontdekte in haar “verse” salade al snel een slijmerig blad. Ze besloot al snel dat ze geen andere
sla moest hebben, en dat ze wel genoeg zou hebben aan haar pompoenfritjes. Inge ontdekte in
haar “verse” sla een beschimmelde tomaat. Ze gingen direct een verse salade brengen …. Na een
kwartier kreeg ze haar zelfde sla met een ander tomaatje, maar zij vond ook onderaan slijmerige
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sla. Haar honger was dus ook over, en er werd niets meer in de plaats gevraagd. De Quesedilla’s
van Katelijne waren zeker 4x kleiner dan dat ze beloofd hadden. De pasta van France was te
koud. Bij de afrekening hebben we dan ook geweigerd om de 2 salades te betalen. En dan waren
ze daar nog boos over ook. Want dat was nu nog nooit gebeurd….
Daarna zijn we terug afgezakt naar het station om onze trein huiswaarts te nemen. Daarna konden
we dan op het terras van het Handelshof nog iets drinken en nog wat nababbelen.
Dit was dan ook mijn laatste keer dat ik de “madammendag” mee georganiseerd heb, waar ik
zovele jaren geleden mee gestart ben. Maar dat verslag komt nog wel, als ik eens véééééééééél
tijd heb. En dat is iets dat gepensioneerden niet hebben! Daarom ook dat dit verslag zo laat
gepubliceerd wordt, maar ……. beter laat dan nooit!! Ik hoop wel dat Tinneke iemand vindt om het
mee te organiseren en, als ik dan eens thuis ben in mei, ik mij ook eens kan laten verrassen op
weg naar een onbekende bestemming.
Tot de volgende, Chris Van Rickstal
Start to kayak
Op 31 maart 2022 was het eindelijk zo ver: Start to kayak kan beginnen. Dit zou trouwens de
eerste editie worden die we op het geplande tijdstip konden laten doorgaan zonder covid
beperkingen.
Deze editie konden we rekenen op 10 deelnemers. Sommige waren al lid, andere zijn speciaal lid
geworden om deze lessenreeks te kunnen volgen.
Samen met Wout Leenaerts hebben we de deelnemers de kneepjes van het varen aangeleerd. De
eerste les is de klassieke kennismaking en een uurtje theorie i.v.m. de basisbegrippen van het
kajakken. Nadien wordt het materiaal verdeeld, leren we de deelnemers een juiste peddelgreep
aan en laten we ze op een correcte manier instappen.
De overige lessen komen de meer geavanceerde technieken aan bod. Van de (relatief)
eenvoudige boogslag naar zijwaarts vorderen tot zelfs de lage peddelsteun. Om toch nog meer
zelfvertrouwen te krijgen in de kajak wacht hun nog de “gevreesde” kenteringsproef. Voor we deze
proef gaan nemen, wachten we toch wijselijk op wat beter weer. Maar beter weer liet wel erg lang
op zich wachten. Dus verplaatsen we de kenteringsproef naar de les in het zwembad.
Tijdens deze les leren we de deelnemers ook de basistechnieken van het “eskimoteren”. Toen
hebben we kunnen vaststellen dat jong geleerd oud gedaan is. Bart Verschueren kon daar
“ineens” terug eskimoteren. Blijkbaar had hij dit als kind ook al eens geleerd. Eigenlijk een beetje
vals gespeeld, maar toch proficiat! 😉
Tussen de technische lessen door werden er ook nog enkele tochtjes gevaren: een keer naar sas
Lisp en de klassieke toer langs de melkerij.
Deze lessenreeks wordt dan op het einde (hopelijk) bekroond met het behalen van de
kajakbrevetten A en B1. Voor deze brevetten dienen de deelnemers enkele proeven af te leggen
voor een strenge maar rechtvaardige jury. Deze proeven bestaan onder andere uit enkele
theorievragen: functie van drijfvermogen kunnen uitleggen, basisonderdelen van een kajak kunnen
benoemen, ….
Tijdens de praktische proeven gingen we testen of de deelnemers de juiste techniek hebben.
Zijwaarts vorderen met de wrikbeweging, lage peddelsteun en het omgaan behoren ook tot het
examen. Deze proeven mag je doen in een kajaktype naar keuze.
Alle deelnemers aan de proeven waren geslaagd!
Dikke proficiat aan Bart en Jurgen!
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Uiteraard willen we langs deze weg ook alle helpende handen bedanken:
Wout, France, Mark, Jowaan, JP  Dikke merci!
Ik wil ook alle deelnemers bedanken voor hun inzet en prestaties:
Hanne, Stefan, Benjamin, Peter, Mieke, Patrik, Jurgen, Kristine, Bart en Hilde Dankjewel voor de
leuke lessen en jullie inzet!
Ik heb trouwens in de wandelgangen vernomen dat de dames van de Start to kayak nog geregeld
afspreken en mee toertochten varen. Dit kunnen we alleen maar aanmoedigen.
Doe zo verder en tot in de club!
Wout en Corneel
(CV)

Sinksenweekend Semois
4, 5 en 6 juni was het weer zo ver. Sinksenweekend en zoals altijd gaan we dan naar de Semois.
Vrijdag kwamen de meeste aan op de
camping. Op zaterdag volgde de rest.
Zaterdag en zondag is er gevaren.
Zaterdag vanaf de camping met een 5-tal
vaarders naar Bohan en op zondag met
een 7-tal vanaf Bouillon tot op de camping
in Alle. De weergoden waren ons gunstig
gezind tot zondag late namiddag. Een
kleine zondvloed passeerde de regio. Met
als gevolg dat we op het terras van de
camping gegijzeld waren tot de regen
stopte. Mark had dan weer het voordeel
dat hij tot in zijn voortent kon varen.

Wandelen, varen en aan de tenten een gezellige babbel. Meer moest het niet zijn om er een
geslaagd weekend van te maken.

(SVDH)
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54e Wilde vaart
Zaterdag 18 juni was het weer zover: voor de 54ste keer trokken we op Wilde Vaart. Om 8 uur was
het verzamelen geblazen aan de club. Met 8,5 man waren we deze keer. Koen, Luc, Kevin, Bruno,
Danny, Patrik, Dimi en Pirre waren de vaarders van dienst. Spijtig genoeg kon Bart Verschueren
niet actief meevaren met de tocht wegens een spierletsel maar hij ging wel instaan voor het
transport van onze bagage en slaapgerief. Zo kon hij op onze eindlocatie van zaterdag ook nog
mee een ‘klein’ stappeke in de wereld zetten.
Eens de 10-zit en de boot van Bruno geladen waren, brachten onze chauffeurs van dienst
(Corneel en Frans) ons naar het startpunt. Aan Brug 4 te Arendonk werden de boten te water
gelaten. Iedereen had nu door dat onze tocht over het kanaal Dessel-Schoten zou plaatsvinden.
Achteraf gezien een wijs besluit want de talrijke bomen langs het kanaal boden toch de nodige
bescherming tegen de hevige zon. Met de tropische temperatuur van om en bij de 35 graden
moesten we nu ook geen zotte dingen gaan doen. Toen iedereen goed was ingesmeerd,
(sommigen zelfs met een halve bus) konden we op een rustig tempo aan onze tocht beginnen. “Zie
dat je genoeg drinkt”, had men op het nieuws nog gezegd. Dus de eerste drankjes werden al gauw
genuttigd op het water. Aan Brug 6 volgde onze eerste versassing alsook onze eerste pitstop. In
het ‘Koffiehuis’ konden we genieten van enkele lokale biertjes. Ne Kemping, ne Toekan of nen
Arendonker, het ging er bij deze temperaturen vlotjes in. Een goed stuk saucisse maakte het
compleet. Na een klein uurtje gingen we terug het water op om rond de middag in Ravels te
arriveren. In het Vijverhuis konden we genieten van een overheerlijke lunch met daarbij het nodige
gerstenat. Alweer een topadresje ontdekt zou ik zeggen. De zon deed nu nog meer haar best en
spijtig genoeg stonden er na de middag op ons traject ook steeds minder en minder bomen.
Iedereen was dan ook blij dat we rond 15 uur bij de Turnhoutse Kayak Club Technico arriveerden:
onze slaapplaats voor de nacht. Bijna tegelijk met ons kwam Bart met de bagage de parking
opgereden. Een betere timing kon niet. In het frisse clublokaal werd er terug goed bevochtigd en
sommigen namen een verfrissende duik in het kanaal, al dan niet vanop de SUP van één van de
plaatselijke leden. Om 18 uur was iedereen klaar om richting het restaurant ‘Klaverhof’ te
vertrekken. Aan het water en in de schaduw konden we daar genieten van al het lekkers dat op de
kaart stond. Zelfs koffie met gebak ging er bij iemand nog in als dessertje. Na den diner besloten
Kevin en Bruno om terug te keren naar Technico om daar nog iets te nuttigen, de rest van de
bende trok richting Turnhout centrum. Het Dax café (een bruine rockkroeg) was de eerste halte. Er
werden nummers aangevraagd en we hielden de cafébaas goed bezig met onze bestellingen.
Achteraf bekeken hadden we hier beter wat langer blijven plakken, maar er werd ons aangeraden
vanuit Technico om zeker de Panorama Zomerbar te bezoeken. Dus werd dit onze volgende stop.
De inkom was imposant met containers, hier en daar wat leuke plaatsen om te zitten en een Dj die
volgens zijn bewegingen het beste gaf van zichzelf…alleen hoorden we geen muziek! Onze
bestelling was opgenomen tot daar geen probleem maar dan betalen was een behoorlijke opgave.
Uiteindelijk was het de kaart van Danny die als enigste werkte…en moesten we evenveel betalen
als de voorbije uren in het Dax café. Drankjes opdrinken en richting Technico trekken was ons
besluit. Daar hebben we het nog gezellig gemaakt op een geïmproviseerd terras en zochten we, al
dan niet buiten of binnen, onze slaapplek op toen we voldaan waren.
Bij het ochtendgloren, en bij sommigen was dit heel vroeg, stelden we vast dat het weer was
omgeslagen en dat we ons de eerste uren konden verwachten aan serieus wat regen. Na een
stevig ontbijt (spek met eieren) en de nodige koffie konden we onze tocht verderzetten. We namen
afscheid van onze Technico-vrienden en Bart zorgde ervoor dat onze bagage terug in Lier
geraakte. Ondanks de regen had iedereen er weer zin in. Slecht weer bestaat niet enkel slechte
kledij zegt men. Als je die kledij natuurlijk vergeet, kun je dan ook nog twee dingen doen. Patrik
gedroeg zich als een man en pakte het natte pak erbij; Dimi wilde echter per se gebruik maken van
zijn parapluutje… dit heeft echter niet lang geduurd. Al vlug belandde dit in het water, en zag
Bruno zijn kans schoon om het nog eens volledig te dopen, zodoende weg parapluutje en welkom
natte polo. Na een goed uur gevaren te hebben leek het zonnetje ons toch even goed gezind te
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zijn en konden we bij de volgende versassing ons ook wat verwarmen in Café De Gieterij. Een
stevig biertje mocht uiteraard niet ontbreken. In een droge boot vertrokken we daarna richting
Rijkevorsel om daar op de middag ons tegoed te doen aan ne goeie friet van Frituur het Sas. Deze
werd daarna ook doorgespoeld in het nabijgelegen Café Cartouche. Hierna begonnen we aan het
laatste stuk van onze tocht. Het lange rechte stuk kanaal en het weer dat terug wat minder werd,
zorgde ervoor dat misschien de laatste loodjes de zwaarste waren. Dimi besloot de brugwachtster
op te bellen om ons een versassing uit te sparen en dankzij zijn charmes lukte dit nog ook. Toen
we Brug 10 naderden stond Frans Kuhn ons al op te wachten, maar dit was 1 brug te vroeg. Na
nog één versassing en nog een paar kilometer varen hadden we ons eindpunt Brug 11 in Brecht
bereikt. Na 50 kilometer te hebben gevaren zat deze 54ste Wilde Vaart er op. Frans én Corneel
hielpen nog met het laden van de boten en daarna werd er koers gezet richting onze club. De
laatste pintjes werden genuttigd en er werden al plannen gemaakt voor onze volgende tocht.
Volgend jaar is het immers een jubileumeditie. Hopelijk zijn we dan in aantal wat talrijker en
kunnen we deze traditie in ere blijven houden.
(KK)
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Verenigingenmarkt
Vroeger was de verenigingenmarkt van Lier Feest een vaste activiteit op onze kalender. Sinds
enkele jaren werd deze echter niet meer aan de Spuivest maar op de evenementenweide
georganiseerd en konden we niet meer deelnemen. Tot dit jaar. Vanwege de verlengde editie van
Zomer in het Park moest de verenigingenmarkt verhuizen en ging deze opnieuw aan de Spuivest
door. We waren het al snel eens dat we hier opnieuw aan wilden deelnemen.
Vrijdagavond 24 juni was het zover. We vulden ons terras met tafels en stoelen, hingen lichtjes op
en maakten van ons terras het gezelligste terras van Lier. Op de Spuivest en op het grasveld aan
de Bergmannvest namen tal van Lierse verenigingen plaats. Het was onmogelijk om honger of
dorst te lijden, want in ongeveer elk kraampje dat er stond werd eten en/of drank verkocht om de
clubkassen te spijzen. Heel wat bezoekers vonden hun weg naar onze club en namen plaats op
ons terras. Ook onze clubkas werd weer wat gespijsd.
Een dikke merci aan alle helpers!
(FC)

Tocht der armen
Op zondag 10 juli organiseerden we zoals elk jaar onze ‘tocht der armen’. Een tocht voor de
thuisblijvers die niet op vakantie waren gevolgd door een maaltijd voor de ‘armen’: bakharing. 14
leden waren thuis en namen deel aan onze tocht.
Het getij kwam goed uit: we konden via de Kleine Nete naar visclub ’t Zoontje in Nijlen varen. Met
z’n allen vaarden we in groep naar Nijlen. Bij de visclub werden we zoals altijd enthousiast
verwelkomd. Het weer zat mee, het was genieten in het zonnetje. Na enkele drankjes vertrokken
we terug naar onze boten. Toen was er wat onenigheid, sommigen wilden langs de Nete
terugvaren, anderen langs het kanaal. Tot daar de groepsspirit . Maar geen probleem, dan
splitsen we gewoon op. Ik ging mee met de ‘kanaal’-groep. Anita was al ingestapt maar leek het
wat warm te hebben, voor we het goed beseften was ze aan het zwemmen naast haar boot. Kan
gebeuren , hebben we allemaal al eens meegemaakt en is zelfs goed dat je dat eens meemaakt
zodat je beseft dat dat eigenlijk helemaal niet zo erg is . Luc sprong op 1-2-3 in zijn boot om zijn
madam te helpen en niet veel later konden we onze terugvaart aanvatten.
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Aangekomen in de club kwam de geweldige geur van de bakharing ons al tegemoet. EIK . Ik heb
dan ook niet meegegeten. Maar naar het schijnt was het lekker. Alleen wat weinig misschien,
kersvers feestbestuurster Joyce had nl. maar 1 i.p.v. 2 vissen per persoon besteld.
Beginnersfoutje, kan gebeuren . Maar uiteindelijk had iedereen genoeg gegeten en was iedereen
tevreden. Een geslaagde dag dus!
(FC)

Pallietertochten
Op 13 en 14 augustus vonden onze jaarlijkse toertochten plaats. Vrijdagavond arriveerden de
eerste deelnemers, van onze eigen club, maar ook van andere clubs. Niet alleen uit België, maar
ook uit Duitsland en Nederland.
Zaterdagochtend werden de boten op de remorquen geladen en vertrokken de vaarders met de
bus naar Booischot. We hebben even getwijfeld of we deze tocht wel konden laten doorgaan met
de lage waterstand, maar kozen ervoor het traject niet te wijzigen. Wel riepen we op om
voorzichtig te zijn, onderroeren thuis te laten en eventueel even uit te stappen aan de meest
ondiepe stukken. Ik koos ervoor om tweezit te varen met Corneel. Na een drankje in Pallieterhoeve
stapten we in op de Grote Nete. We spraken af op de riskante stukken uit te stappen. Tot we
dichterbij kwamen dan. Voorzichtig naderden we de stenen en besloten we het risico toch te
nemen en er af te varen (want uitstappen leek ons ook niet zonder risico op schade en eigenlijk
vinden we het wel leuk om daar af te varen ). Bij het tweede risicovolle stuk hebben we toch
even geraakt (allez, Corneel dan ), maar de schade bleef beperkt tot een extra kras (en er zijn er
al wel wat ). En het was plezant! Aan Hullebrug waren we opnieuw welkom bij de visclub en
zorgden Kevin en Joyce voor lekkere hotdogs. Bijgetankt stapten we terug in. Volgende tussenstop
was de Boekt in Berlaar. Dit is geen officiële tussenstop, maar enkele vaarders van Lier en
Kasterlee nemen hier graag een extra pauze. We namen plaats in de mooie tuin. Jef (lid van
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Kasterlee) moest zichzelf van de bazin wel eerst even afspoelen met de tuinslang. Toen ze merkte
dat hij zelf niet al het slijk weggespoeld kreeg kwam ze zelfs even helpen. Hi-la-risch! Opnieuw
even onze dorst gelest en terug onze boten in voor het laatste stuk naar Lier. Aangekomen aan de
club meteen de douche in zodat we konden helpen met iedereen van eten en drinken te voorzien.
De pintjes werden gesmaakt en we kregen complimenten voor onze lekkere pasta. Toen mijn
toogshift erop zat kon ik nog even meegenieten van het laatste deel van het muziekgroepje. ‘Kim &
Phil’ speelden de pannen van het dak. Wat een ambiance. Superplezant & zeker voor herhaling
vatbaar. Wist je trouwens dat het groepje niet door de club betaald werd? Hiervoor werd gespaard
door onze leden via het spaarvarken op de toog. Als je dus graag hebt dat er tijdens de volgende
pallietertochten opnieuw een groepje komt, dan weet je wat je moet doen . Alvast bedankt aan
alle sponsors . Toen het groepje stopte werd er nog even wat verder geleuterd en op een deftig
uur ging iedereen richting camping of huis.
Zondag stond de kortere tocht vanaf de club naar het sas van
Duffel, langs LKCA en terug via sas Lisp op de planning. Een
klein groepje vaarders met vnl. leden van onze eigen club
vaarden tegen 11 uur naar het sas om gezamenlijk te
versassen. De meesten waren wat vroeg en lagen al een tijdje
te braden in het sas. Braden, want tussen de sasmuren was het
enorm warm en was er geen zuchtje wind. Onder deskundige
begeleiding van Norre op de kant werden we versast. We
vaarden naar onze vrienden van LKCA waar nog enkele leden
die hadden overgedragen aan de melkerij ons vervoegden. Na
enkele lekkere pannenkoeken en drankjes stapten we terug in
om richting de club te varen.
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Onderweg hebben we (Joyce, Liene, Koen en ik) nog wel een reddingsactie moeten ondernemen.
Jef en Agnes lagen langs de kant met hun kano. Wat bleek het probleem? Jef had krampen in zijn
benen en kon niet meer verder varen. Kan gebeuren, maar geen probleem, we losten dat wel op.
Norre werd gecontacteerd en zou met de remorque tot aan de ijzeren brug komen. Agnes stapte
uit en ging te voet tot daar, Joyce stapte bij Jef in de kano en vervoerde Jef zo tot aan de plek
waar Norre met de auto kon komen. Koen kwam te hulp om Jef en de kano op de kant te krijgen.
Al snel kwam Norre toe, legden we de boot op de remorque en stapten Jef en Agnes in de auto.
Wij konden onze tocht verder zetten. Aangekomen in de club trakteerde Jef en Agnes ons om ons
te bedanken, maar dat is heel graag gedaan hoor .
Toen iedereen proper gewassen was genoten we nog van lekkere kip en van de overschot van de
pasta. De deelnemers van de andere clubs keerden na het ontvangen van hun aandenkens
(lekkere Lierse vlaaikes) huiswaarts en wij begonnen stilaan op te ruimen.

Zoals je eerder al in het voorwoord van Norre kon lezen was de opkomst dit jaar eerder beperkt,
maar dat neemt niet weg dat het een heel plezant weekend was. Hopelijk komt er volgend jaar
terug wat meer volk zodat er ook wat meer geld in het laadje komt.
Een hele dikke merci aan alle deelnemers voor hun komst en aan alle helpers voor hun inzet,
telkens weer. Zonder vrijwilligers die komen helpen kunnen we geen pallietertochten organiseren.
Ik hoop wel dat er volgend jaar wat meer leden zijn die het zien zitten een handje toe te steken.
Wie weet is het dan wel mogelijk om op termijn terug mosselen te serveren! Want die werden
gemist, we weten dat, maar zonder vrijwilligers om deze te kuisen en klaar te maken kunnen we
dat nu eenmaal niet aanbieden.
Heb je ideeën, suggesties,… voor de volgende editie? Laat het zeker weten via een van de
bestuursleden!
(FC)
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Bij Meyers Jimmy en De Busschere Isabelle
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Clubkledij
Leden kunnen verschillende soorten clubkledij bestellen.
Binnenkort wordt er opnieuw een bestelling van de sportkledij van
het merk ‘Craft’ besteld.
In het gamma zitten volgende modellen van Craft: Rush Singlet,
Active Extreme (korte en lange mouwen), Active Extreme
Windstopper (korte en lange mouwen).

Leden die interesse hebben kunnen hiervoor contact opnemen
met Joyce via joyce@kanoclublier.be.
Ook de gewone clubkledij (T-shirt, hoodie, vestje met kap en
softshell) kunnen doorlopend besteld worden.
We hebben geen pasmodellen of voorraad in de club, maar indien
er leden willen passen kunnen we wel even horen bij de leden die
eerder al kledij besteld hebben.

Wintervakantie 2.0
Door Simonne Van der Heyden
Meer dan 25 jaar zijn we met KKCL naar Hockai geweest voor onze vakantie tussen kerst en
nieuwjaar. Dit jaar kunnen we daar niet meer terecht. Dus hebben we een nieuwe locatie gezocht
en gevonden. Hier gaan we ook weer om te wandelen, te genieten van de natuur enz.
Het huis bevindt zich in Erezée, in de omgeving van Durbuy en Hotton. Alle informatie kan je
vinden via volgende link: https://www.natuurhuisje.be/vakantiehuisje/34149
We huren dit huis in zijn totaliteit. Hoe meer volk er mee gaat hoe voordeliger het is.
Prijs voor de periode van 26 tot 30 december: 100 euro per persoon. Hierbij komen nog wel kosten
voor gas en elektriciteit.
Voor de liefhebbers is er een sauna. Deze kan gebruikt worden aan 5 euro per persoon (dit is een
grootverbruiker).
Alle geïnteresseerden leden
kunnen zich vanaf nu inschrijven
met een mailtje naar:
secretaris@kanoclublier.be
De inschrijving is volledig in orde
na storting van het bedrag op
KKCL rekeningnummer: BE06
0011 7603 0222 Met vermelding
van de namen van de deelnemers.
Voor iedereen die mee wil is de
boodschap zo snel mogelijk
inschrijven.
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Clubnieuws 2

Dinsdag 1 november: Pannenkoekentocht
De pannenkoekentocht is de sluitingstocht van de club, onder
het motto: “Alle boten uit de botenloods“.
Een fijn tochtje voor gans de familie met versnaperingen
onderweg.




Vertrek: 13 uur
Traject: KKCL – Nijlen – KKCL, 13 km (stop in visclub ’t
Zoontje)
Na de tocht kan je genieten van lekkere pannenkoeken

IJverige pannenkoekenbakkers zijn hiervoor steeds welkom. Gelieve in te schrijven aan
het infobord (lijst hangt binnenkort uit) of per mail aan France (france@kanoclublier.be).
Wil je graag mee pannenkoeken bakken na de tocht? Laat het even weten aan France
of vul je naam in op de lijst die tegen dan aan het infobord zal hangen.

Zaterdag 19 november: Themafeest ‘Studio 54’
Uiteraard hoort bij dit thema passende kledij!
Je zal iets kunnen eten (menu moet nog bepaald
worden). Meer info volgt binnenkort.
Inschrijven is de boodschap! Meer informatie bij Joyce,
joyce@kanoclublier.be.

Vrijdag 25 november: Wisselbeker ‘Rik Meulepas’
Kaartavond uitsluitend voor de leden van KKCL.
Tijdig inschrijven aan het info bord is de boodschap (de
lijst wordt binnenkort uitgehangen).
Prijzen voor de eerste, tweede en laatste. Aanvang: 20
uur
Inschrijven aan het infobord of per mail aan France, france@kanoclublier.be.
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Activiteit in de kijker: 8 & 9 oktober abpaddelen in Homberg
Door Norbert Chovau
Sinds bijna 50 jaar is kano club Lier bevriend met een Duitse club: Homberg-Gerdt aan de Rijn.
Homberg-Gerdt is een fusieclub van kano club Homberg en kano club Gerdt. Homberg is opgericht
in … 1926.
Ook dit jaar is er een delegatie afgezakt naar de Pallietertochten. Weliswaar slechts 4 man, maar
Homberg-Gerdt was aanwezig. Daarom nu een warme oproep om nog eens naar de sluitingstocht
van onze Duitse vrienden te gaan. De club is gelegen in 47198 Duisburg, Dammstrasse 3 aan de
machtige Rijn. Zaterdag wordt er gevaren van Homberg naar Xanten: 42km. En zondag is de tocht
van Krekels tot Homberg (19km).
Overnachten doen we in de club en kan van vrijdagavond. Er staan 9 bedden ter onze beschikking
en een zee aan ruimte als je je isolatiematje en een slaapzak meebrengt.
En, varen op de machtige Rijn is een belevenis.
Wie schrijft zich in? Info en inschrijven aan het infobord of via France, france@kanoclublier.be.

Lierse Ommegang
Door Norbert Chovau
Op zondag 2 en 9 oktober trekt de Lierse
Ommegang, met twee jaar vertraging om
bekende redenen, weer door Lier. De
Ommegang is een stoet die slechts om de 25
jaar uitgaat. De oorspronkelijke Ommegang
kwam er in 1377 ter gelegenheid van de
erkenning van de relieken van Sint-Gummarus.
De stad maakt zich op voor feestdagen van
formaat. Een kilometerlange stoet laveert op
beide namiddagen met veel kleur en bombarie
door de straten.
De reuzen van Lier zijn je host. Zij leiden je
doorheen de drie delen van dit spektakel.
Komt dat zien! Komt dat zien!

De organisatoren hebben aan bijna alle verenigingen of sportclubs, dus ook aan kano club Lier,
gevraagd om mee op te stappen. Als het kan in oude clubkledij en in hedendaags clubkledij. Hoe
we het gaan aanpakken moeten we nog even brainstormen. Maar nu komt al de vraag: wie wilt
er en kan er een van die zondagen mee opstappen in deze stoet? Interesse? Laat het zeker
weten aan een van de bestuursleden.
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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 – augustus 2022
Nieuwe maand, nieuwe regels. Dit verandert
er allemaal.
(kleine) korting op gasfactuur, nieuwe
regels bij autokeuring en overal
elektronisch betalen
Korting op gasfactuur
Vanaf 1 juli dalen de tarieven die
gasinfrastructuurbeheerder Fluxys aanrekent.

Nieuwe naam voor socialistische
ziekenfondsen
De Vlaamse socialistische ziekenfondsen
veranderen op 1 juli van naam. Ze
worden Solidaris. De naam wordt in Wallonië
al langer gebruikt.
Sociale tarieven voor elektriciteit en gas
omhoog
De sociale tarieven voor elektriciteit en gas
gaan op 1 juli opnieuw omhoog, nadat ze in
het tweede kwartaal dankzij een btwverlaging nog licht gedaald waren.
Het sociaal tarief is een verminderd tarief
voor bepaalde categorieën personen of
huishoudens, bijvoorbeeld mensen die recht
hebben op een leefloon, bewoners van een
sociale woning of ouderen met
inkomensgarantie.

Nieuwe regels voor e-steps
De nieuwe verkeersregels voor e-steps en
andere gemotoriseerde
voortbewegingstoestellen, zoals monowheels
en elektrische skateboards, gaan in vanaf
vrijdag 1 juli.

Nieuwe test bij autokeuring
Vanaf 1 juli wordt een nieuwe
roetfiltertest toegevoegd aan de technische
keuring van dieselwagens. Die test moet die
voertuigen eruit halen die rondrijden met een
defecte of zonder roetfilter.

Voortaan geldt voor het gebruik van de e-step
een minimumleeftijd van zestien jaar. Dat
is belangrijk om te vermijden dat kinderen en
jonge tieners in het verkeer rijden op
voertuigen tot 25 kilometer per uur, die niet
altijd stabiel of makkelijk bestuurbaar zijn.
Daarnaast worden e-steps van het voetpad
verbannen.

Minder dieselwagens welkom in Brussel
Eigenaars van dieselvoertuigen met
euronorm 4 die zich zonder dagpas in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeven,
kunnen daar vanaf 1 juli voor worden beboet.

Om chaotische toestanden met geparkeerde
steps te vermijden, komen er
ook parkeerzones. Het zal ook niet langer
toegestaan zijn om met twee op een e-step te
rijden.

De overgangsperiode waarin er alleen een
waarschuwing werd gegeven, loopt eind juni
af.
De lage-emissiezone in Brussel is er sinds
begin 2018. Ze wordt stelselmatig verstrengd
en omvat sinds begin dit jaar ook een verbod
op dieselvoertuigen met euronorm 4 (de
laatste voertuigen die geen roetfilter hebben).
Ondernemingen moeten elektronisch
betalen aanbieden
Vanaf 1 juli moet elke
onderneming in
België minstens één
vorm van elektronisch
betalen aanbieden, zoals
betalen met de kaart of
met de smartphone.
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Ook verenigingen zonder winstoogmerk
kunnen onder de verplichting vallen, als zij
“een product of dienst verkopen op recurrente
basis voor economische doeleinden”.
Stijging verkeersbelasting
De verkeersbelasting in Vlaanderen stijgt met
net geen 9 procent. Dat is het gevolg van de
jaarlijkse indexering.
Wat de zogenaamde groene
verkeersbelasting betreft, voor auto's
ingeschreven vanaf 2016, stijgt de
minimumbelasting van 48,44 naar 52,79
euro.
Auto's die voor 2016 zijn ingeschreven,
worden nog belast met vaste bedragen op
basis van de cilinderinhoud. Ook die tarieven
gaan met 9 procent omhoog.

videoraadpleging moet de verbinding
beveiligd zijn.
Weer zonder afspraak naar autokeuring
Sinds de coronapandemie was het bij heel
wat autokeuringscentra verplicht om een
afspraak te maken. Sectororganisatie GOCA
Vlaanderen en haar leden spraken af om
vanaf augustus weer over te stappen op een
gemengd systeem, waarbij ze ook minstens
één dag per week zonder afspraak
werken. Wanneer een afspraak precies niet
nodig is, hangt af van de keuringscentra zelf.

Tot schrijfs…

Volledig elektrische auto's en wagens op
waterstof zijn vrijgesteld van de jaarlijkse
verkeersbelasting.
Huisarts telefonisch raadplegen niet meer
gratis
Als gevolg van de coronapandemie voerde
het Riziv in allerijl een terugbetalingsregeling
in voor raadplegingen op afstand. Huisartsen
konden om mogelijke coronagevallen te
triëren en om de continuïteit van de zorg voor
andere patiënten te verzekeren, 20 euro
aanrekenen voor telefonische consultaties.
Dat bedrag was volledig voor rekening van de
ziekenfondsen, de patiënt zelf betaalde niets.
Vanaf 1 augustus gaat het systeem op de
schop. Raadplegingen op afstand blijven
mogelijk, maar patiënten zullen voortaan wel
remgeld moeten betalen.
Voor de terugbetaling van raadplegingen op
afstand gelden vier
voorwaarden: de
patiënt moet al
eerder bij de
betrokken arts op
consultatie zijn
geweest of
doorverwezen zijn
door een andere arts,
de consultatie gebeurt op vraag van de
patiënt, de arts moet tijdens de consultatie
toegang hebben tot het medisch dossier van
de patiënt, en in het geval van een
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Onze kano sport vroeger
Uit het archief van KKCL-lid Felix Struyf

Zondag 16 juni 1935
Kano Boom
Op den Rupel te Boom hebben
feestelijkheden plaats gegrepen. Ziehier een
foto die U de drukte in het kamp der
kanovaarders voorstelt.
Uitslagen werden niet medegedeeld.

Zondag 7 juli 1935
Willebroek
Het nationaal kampioenschap voor kano’s werd
in het kanaal te Willebroek betwist. Het eindschot
heeft weerklonken, twee scheepjes hebben bijna
gelijktijdig de lijn bereikt.

Zondag 8 september 1935
Niel
Te Niel, op den Rupel, hebben
waterfeesten een intressant
verloop gehad.
Foto: het vertrek der kano’s.
De Waterfeesten te Niel werden
door een vrij talrijke publiek op
den oever gevolgd.

Uit weekblad De Stad 1935
Felix
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Inleiding in het Antwerps voor beginners
De 'truuk' in deze wereldtaal, althans volgens de Antwerpenaren
zelf, is eigenlijk gewoon om een hele zin te condenseren tot 1
woord.



Het is nu jullie beurt

Tizsonnolle



Ik heb je er nog voor gewaarschuwd

Kemmetoenogzoegezei



Hij kon er niets aan doen

Akosterniondoeng



Ze heeft het niet goed verwerkt

Zissernichoefan



Hij zei het immers ook

Azeigetoemmesoek



Dat had je niet gedacht he?

Dadoddenichedochtei



Ze hebben u in de maling genomen

Zemmenoegoeligge



Hij neemt alles mee

Aschaardallesmej



Het is er echt aan te zien

Geziegeterbegoton



Hij praat nonsens

Azeiwerriswa



Hij kon er niet opkomen

Akwammerniejoep



Dat is zeer goedkoop

Dasbekaanstverniet



Hij heeft het in de gaten

Ajeigeteur



Een klaploper

Nenapsjaar



Je moest eens weten

Gemoestetbegotisweete



Het is haar dagje niet

Zeigetnogalissitte



Een ruitjeshemd

Eukarowenem



Kan ik u ergens mee van dienst zijn?

Kannekoewellepe?



Heb je het door?

Eddetindemot?



Wat heeft hij gezegd?

Wasseitem?



Wat doet hij nu weer?

Watoetemnawer?



Wat sta je daar nu te kijken?

Oestodderna?



Hou me nu niet voor de gek!

Zwaanstnahnieëi

Zoals altijd. ALLE BEGIN is MOEILIJK. Hopelijk versta je er iets van.
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Nieuwe leden
Welkom aan onze nieuwe leden:
-
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Alejandra Amarillas
Ben De Bie
Lieve De Bie
Hendrik Driesen
Tine Engelen
Robin Hellebaut
Rohan Hellebaut
Moira Heyn
Dieter Moeyersoon
Dorien Pues
Titi Uyter Hoeven
Simon Van Rompaey
Peter Verbruggen

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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‘T KONTAKT

CLUBBLAD: 66ste jaargang
nummer 3
Augustus 2022

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

Initiatie
Van 1 april tot en met 30 september: elke 1ste en 3de woensdag van de maand om 19 uur
stipt vaarinitiatie voor niet-leden (clubboten voorbehouden). Leden ook welkom.
Alle andere woensdagen om 19 uur stipt varen voor alle leden.
Dames ‘Sportief plezier maken’
Elke woensdagavond om 19.30 uur: activiteit voor de dames (variabel: wandelen, spelletjes
spelen, iets gaan drinken...).
Zwemmen / initiatie zwembad
Elke donderdagavond (behalve in de zomervakantie) van 21.30 uur tot 22.30 uur zwemmen
en kajakken in zwembad "Lago De Waterperels" in Lier (prijs toegang zwembad: 3 euro).
Meer info bij navigator France: france@kanoclublier.be of tel. 0474 90 28 04.
Kantine open
- Tijdens de initiaties op woensdag vanaf 19 uur
- Vrijdagavond vanaf 19.30 uur
- Zondag tussen 15 en 19 uur
Heb jij tijd en goesting om onze toog binnenkort eens te bemannen op een vrijdagavond of
zondagnamiddag? Geef je op via de lijst aan het bord naast de toog in de club.

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

