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Verkoop en startplaats:  VISIT LIER, Grote Markt 58 
03/8000.555 - info@visitlier.be
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Elk jaar brengt de leukste zoektocht van Vlaanderen tien-
duizenden speurneuzen op de been. De 31ste zomerzoek-
tocht van het Davidsfonds leidt dit jaar naar Lier. 
Het recept van een geslaagde zoektocht is na drie decennia 
geen geheim meer: toffe en verrassende vragen die je stad 
en streek met andere ogen laten bekijken, een lusvormig 
parcours dat leidt langs hoogtepunten en verborgen parels, 
gastvrije horeca en handelaars die leuke extraatjes aanbie-
den, aangenaam gezelschap van medezoektochters … en een 
prachtige prijzenpot. Neem deel en beleef een bijzondere 
vakantiedag boordevol verhalen!

nEEm dEEL 
in 2 sTappEn

dE LEuKsTE
ZOEKTOCHT

mET dE 
LEuKsTE ExTra’s

Heb je zin om het hele jaar door cultuur te beleven en deel 
uit te maken van het omvangrijke netwerk dat Davidsfonds 
heet? Davidsfonds organiseert tientallen evenementen, 
cursussen, cultuurreizen en biedt waardevolle boeken aan. 
Een Davidsfonds Cultuurkaart biedt bovendien extra voor-
delen bij tal van culturele partners. Wil je meer weten over 
het Davidsfonds? Neem dan eens een kijkje op: 
www.davidsfonds.be, volg ons via Twitter (@davidsfonds) 
of Facebook of bel 016/310.600.

dE smaaK TE paKKEn?
mEEr Van daT

bij daVidsfOnds

sTap 1: 

1, 2, 3 Of 4?

Kies je favoriete parcours uit de vier formules van het leuke 
klavertjevier hiernaast. 
Tip: ben je met een grote groep of familie? Splits je op en 
kies voor verschillende formules. Zo heb je elkaar na afloop 
nog meer te vertellen.

sTap 2: 

KOOp jE dEELnEmingspaKKET

Koop je deelnemingspakket bij de toeristische dienst Visit 
Lier, Grote Markt 58. Je kan er van maandag tot vrijdag te-
recht van 9 tot 16.30 uur. Op zaterdag, zondag en feestda-
gen van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur.
Wat kost een deelnemingspakket?
•	 € 15 voor Davidsfonds Cultuurkaarthouders.
•	 € 20 voor KBC-klanten, met mogelijkheid gratis lid te worden.
•	 € 25 indien je je adresgegevens achterlaat en, zonder verdere 

kosten, aangeeft gratis lid te willen worden van Davidsfonds.
•	 € 30 zonder een van vorige voordelen.
Het pakket bevat een deelnemingsbrochure met de parcours-
beschrijving en de vragen, plus een gloednieuwe streekgids 
over Lier en het Pallieterland ter waarde van € 17,50.
Neem je met meerdere kinderen deel en wil je alle speur-
neuzen een brochure met vragen bezorgen? Dan kan je bij 
Visit Lier op vertoon van een volledig deelnemingspakket 
extra duplicaatbrochures kopen tegen € 3 per stuk. Opge-
let: op die brochures staat geen unieke antwoordcode om 
officieel deel te nemen (en in de prijzen te vallen).

Fietsers kunnen het Lammetjes- en Pallieterparcours 
downloaden op hun fiets-gps. Daarop staan ook de be-
zienswaardigheden langs de route. Je vindt de link op 
www.davidsfonds.be/zomerzoektocht.

niEuw: fiETs-gps



Voor iedereen 
een zoektocht op maat

Altijd geluk met dit 
klavertjevier!

De leukste zoektocht van 
Vlaanderen is niet één zoektocht, 
het zijn er vier. Er is er altijd één 

parcours op jouw maat, op die van 
je vrienden en je familie. 

Met elke tocht maak je kans 
op een mooie prijs!

LammETjEs-
parCOurs

(route voor het hele gezin)

Circa 25 km
moeilijkheidsgraad 

vragen: *

paLLiETEr-
parCOurs

Circa 40 km
moeilijkheidsgraad

 vragen: ***

daVids-
parCOurs

30 km
moeilijkheidsgraad 

vragen: ***

TimmErmans-
parCOurs

(route voor het hele gezin)

30 km
moeilijkheidsgraad 

vragen: *



sTOp-

pLaaTsEn

LiEr
Wie Lier zegt, zegt Pallieter, plezier en palingvissers. 
Wie Lier zegt, zegt schapenkoppen, Grote en Kleine Nete 
en ‘de poort der Kempen’.
Wie Lier zegt, zegt Sint-Gummarus, Zimmertoren 
en Felix Timmermans.
Er valt veel te zeggen over Lier, maar nog veel meer te beleven.

De leukste zoektocht van Vlaanderen is een ontdekkingstocht 
die leidt langs de culturele, historische en toeristische 

hoogtepunten van stad en omgeving. Maar ook de shoppers 
en levensgenieters vergeten we niet.

Voor leden van Davidsfonds is de zoektocht 
een beetje thuiskomen. Lier is namelijk 

de geboortestad van kanunnik Jan Baptist David 
(25 januari 1801). Naar hem is postuum 

het Davidsfonds genoemd (1875).

fOrT Van LiEr
Drie dagen houdt het fort van Lier stand tegen de 
oprukkende Duitse troepen tijdens WOI. Tegen de 
inslagen van de Dikke Bertha’s heeft de bakstenen 
verdediging geen verhaal. Hoewel er binnen 
de fortgracht nog veel geschoten wordt – drie 
schietclubs gebruiken het 
terrein – is het militaire 
bolwerk nu een 
oase van rust waar 
vleermuizen hun 
thuis vinden.

fOrT Van 
KOningsHOOiKT
Net zoals het fort van Lier, 
maakte dat van Koningshooikt 
deel uit van de fortengordel 
die de stad Antwerpen moest 
verdedigen. Ook hier staan 
natuur en recreatie nu centraal. 
Het water rond het fort 
wemelt van de vis. Typisch 
zijn de tientallen vishokjes 
aan de oevers. Tijdens de 
zomermaanden wordt 
er zelfs ’s nachts gevist.

KOningsHOOiKT
Wil je doen alsof je van de streek bent, zeg 
dan niet Koningshooikt, maar Jut. Bekendste 
exportproduct van Jut zijn de autobussen 
en touringcars van Van Hool – de grootste 
onafhankelijke bussenbouwer van West-Europa.



parKErEn
Op wandelafstand 

van de Grote Markt, 
het startpunt van de zoektocht, 

zijn er twee grote 
gratis parkings: 

De Mol
Aarschotsesteenweg, 

2500 Lier 

Zaat
Zaat 1, 2500 Lier 

In de stad zijn er verschillende 
parkeermogelijkheden. 

Betalend parkeren van 9 tot 19 uur, 
op zon- en feestdagen parkeer je 

gratis. Meer info: www.visitlier.be/
info/parkeer/parkeren

graTis
OpEnbaar

TOiLET

Bij Visit Lier is er 
een openbaar toilet. 

Je kan er terecht tijdens de 
openingstijden. Voor andere 

openbare toiletten: download 
de gratis app ‘Hoge Nood’ voor 
een overzicht van alle publieke 

wc’s. Je vindt meteen het 
dichtstbijzijnde toilet.

www.hogenood.nu/index.php

fiETsVErHuur
Een extraatje voor deelnemers aan de zoektocht. Fietspunt Lier ver-
huurt gewone fietsen tegen € 7,5 in plaats van € 9. Je kan er terecht voor 
heren-, dames- en kinderfietsen, maar ook voor tandems, kinderzitjes, 
steps en allerhande toebehoren. Ook elektrische fietsen zijn te huur. Alle 
dagen open van 7 tot 19 uur. In het weekend en op feestdagen van 9 tot 
13 uur. Het is mogelijk om je fiets na sluitingstijd binnen te brengen.
Opgelet: De speciale Davidsfonds korting geldt niet voor elektrische fietsen. 

Fietspunt Lier - Leopoldplein 32 - 03/488.18.51 

Ook Blue-bike aan het station van Lier verhuurt fietsen. Daarvoor moet 
je eerst lid worden van Blue-bike. Alle info: www.blue-bike.be.

Leer Lier van binnen en 
van buiten kennen

Tijdens je zoektocht vind je in de 
streekgids een extra woordje uitleg 
bij de blikvangers die je tegenkomt. 
Na je zoektocht vind je er vooral een 
aanleiding in om te blijven of terug 
te komen. In het gloednieuwe Lier en 
Pallieterland gidsen bekende inwo-
ners je door hun streek. Laat je leiden 
door Jan Ceulemans, Roland Liboton, 
Wouter Torfs, Ann Pira, Filip Peeters, 
Cathérine Vandoorne, Jan en Kris De 
Smet, Steven Bes of Elvis Peeters.
De acht wandelroutes en één fiets-
tocht zijn negen redenen om Lier nog 
beter te leren kennen.
Je krijgt de streekgids Lier en Pallieter-
land gratis bij je deelnemingspakket.

graTis gLOEdniEuwE 
sTrEEKgids



broodjesmaaltijden. Gelieve op voorhand te 
reserveren (telefonisch, via mail of tableboo-
ker) en duidelijk te vermelden dat u boekt via 
de ‘deelnemingsbrochure van de Zoektocht’. 
Wij hopen u weldra te mogen verwelkomen! 

BRASSERIE ZUSTER AGNES
Schapekoppenstraat 16, 2500 Lier 
03/288.94.73, www.zusteragnes.be

Bij Zuster Agnes | Eten & Drinken kan je ge-
nieten van de smaakvolle dingen in ‘t leven. In 
deze trendy brasserie, gevestigd in een authen-
tiek herenhuis, kan je terecht voor een (snelle) 
lunch, frisse pint of streekbier of een heerlijk di-
ner. Op zondag is het relaxed ontbijt een abso-
lute aanrader. Deelnemers aan de Davidsfonds 
Zomerzoektocht krijgen bij een besteding van 
minimaal € 10 een gratis koffie of thee. Pro-
beer ook ons nieuw Share&Love-menu! Zaaltje 
beschikbaar voor groepen. Elke dag geopend 
vanaf 10 uur, gesloten op maandag.

MARKT 19 - LUNCHROOM/TEAROOM 
Grote Markt 19, 2500 Lier, 03/480.16.51

Ons gezellig terras op de Grote Markt heeft 
zicht op het stadhuis en het belfort. U bent 
welkom om met de glimlach bediend te wor-
den en te genieten van een drankje, kop kof-
fie of thee, ontbijt, lunch en vers gebakken 
pannenkoeken. Op vertoon van de deelname-
brochure krijgt u bij een besteding van € 10 
een gratis kop koffie. 
Open van 9 tot 17.30 uur. Gesloten op zon-
dag, maandag en feestdagen.

DIJK34 - RESTAURANT/CAFÉ
Hoogveldweg 34, 2500 Lier 

03/489.34.69, info@Dijk34.be
Dankzij onze unieke locatie is Dijk34 de plek 
bij uitstek om te genieten van het rustgevend 
panoramisch uitzicht. Op onze kaart vindt u 
de betere Belgische keuken met zuiderse en 
oosterse invloeden, waar u heerlijk van kunt 
genieten op ons zonnig, zwevend terras aan de 

Nete. Wij bieden u graag een glaasje cava aan 
bij ons bekend ‘klassiek ontbijt’, voor het diner 
een aperitief van het huis en vraag zeker naar 
ons speciale zoektochtmenu voor de lunch! Op 
vertoon van de deelnemingsbrochure. 
Elke dag open van 10 tot 21 uur, maandag 
gesloten.

KOFFIEHUIS LA CRÈME
Kanaalstraat 75, 2500 Lier

03/489.06.50, www.lacreme-koffiehuis.be
Koffiehuis La Crème ligt net buiten de stadskern 
aan het kanaal in een heel rustige omgeving. 
Hier kan u ontbijten en brunchen op reservatie 
(03/489.06.50). Ook voor huisbereide pasta’s, 
salades, croques, tapas, pannenkoeken, wafels 
en ijs, kan u bij ons terecht. Op vertoon van de 
deelnemingsbrochure krijgt iedereen (bij ver-
bruik van een gerecht) één gratis drankje naar 
keuze en voor alle kindjes een kinderijsje. 
Open van woensdag tot zondag vanaf 12 uur.

BRASSERIE ’T OUD LIER
Nazaretdreef 103, 2500 Lier 

0483/36.27.21
info@toudlier.be - www.toudlier.be 

’t Oud Lier is een gezellige brasserie aan de 
oevers van de Nete in Lier. Je bent hier steeds 
welkom voor een lekkere hap en een verfris-
send drankje. In de zomer kan je hier op het 
terras in alle rust genieten van de groene om-
geving. Wij bieden de deelnemers van het Da-
vidsfonds graag een gratis glaasje cava aan bij 
een maaltijd van minstens € 15 per persoon. 
Open van dinsdag tot en met zondag van 10 
tot 21 uur, gesloten op maandag.

RESTAURANT ELZENHOF
Grote Markt 41, 2500 Lier, 03/480.09.97 

info@elzenhoflier.be 
www.elzenhoflier.be

Ons restaurant Elzenhof, op de historische 
Grote Markt van Lier, vormt de perfecte loca-
tie voor een lekkere lunch! Geniet voor maar 

BRASSERIE LOUIS
Zimmerplein 2, 2500 Lier

 0496/380.309, info@brasserielouis.be
www.brasserielouis.be

Het is gezellig vertoeven in onze brasserie, 
centraal gelegen in de schaduw van de alom 
bekende Zimmertoren, vlak bij het mooie Be-
gijnhof, de nabijgelegen hotels en de winkel-
straten. Onze zaak is genoemd naar de Lierse 
ereburger en klokkenmaker Louis Zimmer. U 
kan bij ons terecht voor een hapje, een drank-
je of een koffie met pannenkoek (€ 5). Indien 
u bij ons reserveert voor een maaltijd tijdens 
de zoektocht, dan bieden wij u na het etentje 
een koffie met Liers Vlaaike aan of een glaas-
je cava. Deze aanbieding is NIET geldig bij 

LiER 
VooR 

LEKKER-
bEKKEN

(met een leuke extra)

Zoektochters hebben de goede 
reputatie zorg te dragen voor de 
innerlijke mens. Voor hen leveren 
volgende eet- en drinkgelegen-
heden uit Lier en omstreken een 
bijzondere inspanning. Dat wordt 
extra genieten van je ontbijt, het 
streekbiertje onderweg, de lunch 

of  het avondmaal!



€ 15 van ons Davidsfonds dagmenu: je krijgt 
een dagsoep en vol-au-vent met frietjes. De 
dranken worden gerekend aan de gangbare 
prijzen van de brasserie. Van maandag tot 
vrijdag is de keuken open vanaf 11.30 uur, op 
zaterdag vanaf 9 uur voor het marktontbijt 
en zondag zijn we open vanaf 10 uur voor het 
Lazy Sunday luxeontbijt. Woensdag gesloten.

BRASSERIE AU FOND DU
Zimmerplein 8, 2500 Lier 

0471/39.75.10, info@aufonddu.be 
www.aufonddu.be

Bij AU FOND DU ben je welkom voor een klei-
ne of grote hap. Ook kan je natuurlijk kiezen 
voor de specialiteit van het huis: fondue. Wij 
bieden de deelnemers van het Davidsfonds 
graag een gratis aperitief van het huis bij een 
maaltijd van minstens € 13 per persoon. 
Open van woensdag t.e.m. zondag van 10.30 tot 
21.30 uur, gesloten op maandag en dinsdag.

KOFFIEHUIS KOFFIE & MEER…
Rechtestraat 49, 2500 Lier 

03/480.84.80
koffieenmeerlier@gmail.com

In de schaduw van de Sint-Gummaruskerk 
vindt u ons koffiehuisje boordevol Lierse ac-
centen. De koffie en taart alsook de Lierse 
vlaaikes staan steeds klaar. De hele dag cro-
ques en vanaf 14 uur ook pannenkoeken en 
wafels. Wij verwennen jullie graag in ons kof-
fiehuisje met -20% tijdens de zoektocht.  
Open van 9 tot 18 uur, gesloten op zon- en maan-
dag. Jaarlijkse sluiting van 17 juli t.e.m. 15 augustus. 

VAN OUYTSELS KOFFIEHOEKJE
Koffiebranderij Van Ouytsel, Rech-

testraat 27-29, 2500 Lier, 03/480.29.17
www.koffievanouytsel.com

Vlak bij de Sint-Gummaruskerk in een 17de-
eeuws pand vindt u ons gezellig koffie- en 
theehuis. De koffie wordt in onze eigen koffie-
branderij vers gebrand en is daarom erkend als 

Sint-Gummarus Tripel gratis kaas aan.
Elke dag open van 8 tot 20 uur, op zon- en 
feestdagen van 10 tot 20 uur.

TAVERNE ‘T GOEMERKE
Grote Markt 53, 2500 Lier 

03/298.32.79, www.tgoemerke.be
 tgoemerke

In taverne ’t Goemerke op de Grote Markt 
van Lier kun je een vlugge lunch meepikken 
en verse pannenkoeken of wafels eten. Deel-
nemers aan de Davidsfonds Zomerzoektocht 
bieden we een koffie of thee met chocola-
dekoek aan voor € 3, dit tot 11.30 uur. Van-
af 12 uur stoofvlees met friet met een gratis 
Sint-Gummarus tripel/dubbel of frisdrank 
naar keuze voor € 16,50. Maandag en dins-
dag gesloten, juli en augustus 7/7 open.

KINGSLIZE PIZZA
Mechelsesteenweg 1, 2500 Lier 

03/755.51.11, www.kingslizepizza.be
Exquise pizza’s met dagverse handgesneden 
topingrediënten. Ovenwarm, met plezier en 
een glimlach aan huis geleverd volgens de 
regels van kunst. Je kan ook zelf je pizza sa-
menstellen zodat we aan ieders wens kunnen 
voldoen. Gebruik de kortingscode DF2500 
voor 10% korting.

DRANKHUIS IN ‘T KRUISKEN
(EET)CAFÉ 

Kardinaal Mercierplein 3, 2500 Lier, 
0486/11.30.44, jan.kruisken@skynet.be 

Historische herberg recht tegenover de hoofd- 
ingang van de Sint-Gummaruskerk. Naast een 
zeer uitgebreide bierkaart staan wij bekend 
om onze wereldberoemde spaghetti, gewoon-
weg ‘DEN BESTE’. Wij bieden elke deelnemer 
een gratis consumptie aan bij bestelling van 
een grote of kleine portie. Ook groepen zijn 
welkom. Dagelijks open vanaf 12 uur.

Streekproduct. Deelnemers aan de Davidsfonds 
Zomerzoektocht krijgen op vertoon van hun 
brochure een huisgebrande koffie met praline 
van chocolatier Dom aan € 2,80 i.p.v. € 3,20. 
Bij aankoop van een pakje koffie ‘Mengeling De 
Doornenkroon’, bieden wij 5% korting. 
Open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot 18 uur, 
zondag van 12 tot 18 uur, gesloten op maan-
dag. Wegens verbouwingswerken zijn we ge-
sloten van 18/6 tot 4/7.

CAFÉ NEW BANANAS
Eikelstraat 10, 2500 Lier, 0477/32.62.36 

ronnybananas@live.be 
www.newbananas.be 

Café voor alle leeftijden in het hartje van Lier 
met acht speciale bieren van ‘t vat en in de 
zomermaanden een gezellig loungeterras. Op 
vertoon van de deelnemingsbrochure bij be-
stelling vanaf drie speciale bieren gratis tapas 
of een warme appeltaart met koffie aan € 5. 
Elke dag open vanaf 10 uur, behalve zaterdag 
vanaf 9 uur en zondag vanaf 11.30 uur. 

CAFÉ ‘T LAMMEKE
Liersebaan 156, 2500 Koningshooikt 

03/284.92.79
Huiselijke warmte en gezelligheid met groot 
terras en speeltuin vind je bij ons. Bij de eerste 
consumptie krijg je gratis een wafeltje of ijsje. 
Dinsdag open vanaf 14 uur, andere dagen 
vanaf 10 uur, gesloten op maandag.

STADSHERBERG D’EYCKENBOOM
Grote Markt 36, 2500 Lier, 03/345.48.28

 Stadsherberg D’Eyckenboom
Gelegen in een historisch pand vindt u deze 
unieke stadsherberg. Met zijn prachtige lo-
catie is dit voor de Lierenaars de plaats bij 
uitstek om te genieten van een lekkere koffie, 
wijntje of een van de vele bieren waaronder 
de Sint-Gummarus Tripel van ‘t vat. Voor de 
deelnemers van de Davidsfonds Zomerzoek-
tocht bieden wij bij het consumeren van een 



BRASSERIE HET MOMENT
Grote Markt 40, 2500 Lier

 03/488.00.68, www.hetmoment.be
Wij bieden de deelnemers aan de zoektocht 
een gratis koffie aan na een maaltijd boven 
de € 30. Elke dag open.

ITALIAANS RESTAURANT ROSARIO
Eikelstraat 15, 2500 Lier, 03/480.37.27

rosariolier@hotmail.com 
www.rosariolier.be 

Wij zijn een Italiaans restaurant dat sinds 1981 
voor zijn klanten open is. Wij vinden kwaliteit, 
een klantvriendelijke service en een aangena-
me sfeer belangrijk. Wij zijn een deel van Lier. 
We bieden de deelnemers een glaasje Italiaan-
se wijn, Belgisch bier of een frisdrankje aan als 
ze komen eten. Deelnemers krijgen tevens 
20% korting, bij een rekening boven de € 50 
(inclusief drank). 
Wij zijn elke dag open van 11.30 uur tot 23 uur. 

CAFÉ REFUGE
Zimmerplein 12, 2500 Lier, 03/480.66.40
Café Refuge is gevestigd in het pand dat vroe-
ger toebehoorde tot de refuge van de abdij 
van Tongerlo tot in de 18de eeuw. Een refuge
 was een plaats tussen twee abdijen waar de 
mensen konden verpozen. Het oorspronkelij-
ke idee van een refuge werd doorgetrokken 
in ons huidig concept van het café waar het aan-
genaam vertoeven is aan de voet van de Zimmer-
toren. Je kan er genieten van een rijke keuze aan 
bieren en dranken, vergezeld van een ruim assor-
timent van broodjes. De taart, quiches en soepen 
zijn homemade. Vele verenigingen vinden hier 
dan ook hun thuis (o.a. de bridgeclub, schaak-
club, enz.). Op vertoon van de deelnemingsbro-
chure van de zoektocht krijg je bij twee biertjes of 
wijntjes een gratis potje olijven. 
Open: van maandag tot zaterdag van 10 tot 
01 uur en op zondag van 12 tot 01 uur.

CRÈMERIE JEROME
Frederik Peltzerstraat 11, 2500 Lier 
03/480.11.35 - mail@cremeriejerome.be 

www.cremeriejerome.be
Geniet in een gezellig kader of op het ruime 
terras van heerlijk ambachtelijk melkijs vol-
gens het authentiek recept van 1936, een pan-
nenkoek of een broodje. Kom zelf proeven en 
bij bestelling van schepijs krijg je de tweede 
bol gratis. Van 16/4 tot 31/8 zijn we open van 
dinsdag tot donderdag van 11 tot 19 uur. Van 
vrijdag tot zondag open van 10 tot 21 uur. Van 
1/9 tot 15/4 open op woensdag en donderdag 
van 11 tot 18 uur en op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 10 tot 20 uur.

DE COMEET ZUIDERS RESTAURANT
Florent Van Cauwenberghstraat 16 

2500 Lier, 03/297.27.24
www.decomeet.be 

Geniet in onze zuiderse tuin van heerlijke 
tapas of een lekker stuk vlees of vis, gebak-
ken op onze Big Green Egg! Vlak bij de Grote 
Markt in Lier, net naast het stedelijk museum. 
Wij bieden de deelnemers van de zoektocht 
graag een gratis glaasje cava aan bij een 
maaltijd, op vertoon van de deelnemingsbro-
chure. Reserveren kan via decomeet.be of te-
lefonisch via 03/297.27.24. 
Geopend vanaf 17.30 uur. Gesloten op maan-
dag en dinsdag.

EETCAFÉ B&B HANDELSHOF 
Leopoldplein 45, 2500 Lier 

03/489.08.03, 0475/95.04.65
www.eetcafe-handelshof.be 

Wij bieden de deelnemers van de zoektocht 
graag een gratis glaasje cava aan bij een ge-
recht, op vertoon van de deelnemingsbro-
chure. Bij een overnachting een fles wijn (gel-
dig vanaf twee personen). 
Woensdag t.e.m. zondag open vanaf 11 uur. 
Maandag en dinsdag gesloten. 
B&B alle dagen open.

FELIKS COFFEE | FOOD
Kartuizersvest 5, 2500 Lier 

03/283.74.77 
feliks@feliks-coffee.be 

www.feliks-coffee.be, #felikscoffee
Feliks is een nieuwe koffiebar in het centrum van 
Lier, vlak bij de belangrijkste winkelas. Je kan er 
onder meer terecht voor een warme of koude 
drank, taart, een ontbijt of een lunch. Deelne-
mers aan de Davidsfonds Zomerzoektocht kun-
nen dit alles mooi combineren: bij een ontbijt-
formule of lunchbagel krijg je een koffie, thee of 
beroemde Feliks coffee special gratis! 
Feliks is open van dinsdag t.e.m. vrijdag van 8 
tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur. 
Zondag en maandag gesloten. Hou zeker de 
website en Facebookpagina in de gaten voor 
bijzondere gelegenheden!

BARRAF - CUPCAKE/COFFEEBAR
Antwerpsestraat 90, 2500 Lier 
0468/31.45.43 - info@barraf.be 

www.barraf.be 
Bij Barraf serveren wij het nieuwere bakwerk 
en de heerlijkste drankjes en lunchgerechten, 
afgewerkt met een toefje topbediening. Vlij u 
neer in onze gezellige zetels of op ons zonnig 
terras. Can’t stay, take everything away! Aan 
u de keuze: gratis non-alcoholische drank bij 
een lunch, of cake/moonpop & non-alcoholi-
sche drank voor € 4,80. Openingsuren: woens-
dag tot zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag en 
maandag van 10 tot 18 uur, dinsdag gesloten. 
Vakantiesluiting van 25 juli tot 14 augustus 
gesloten. Op 15 augustus opnieuw open!

HOF VAN ARAGON 
RESTAURANT/HOTEL 

Aragonstraat 2-6 , Mosdijk 1-6, 2500 Lier 
03/491.08.00, info@hofvanaragon.be 

www.hofvanaragon.be
We laten de deelnemers aan de zoektocht - 
mits reservatie vooraf - graag aansluiten bij 
ons uitgebreid ontbijtbuffet van € 12 (as-



wagen is er een ruime en gratis parking voor 
de deur. We verwelkomen alle Davidsfonds 
zoektochters met een lekker fris glaasje cava 
bij het inchecken in ons hotel. Combineer uw 
verblijf met een bezoek aan onze luxueuze 
privésauna-units of een behandeling, mits re-
servering vooraf. Dagelijks geopend.

B&B DOMUS SILVA
Bossen 16, 2500 Koningshooikt 

0479/37.98.32, suzy@domussilva.be 
www.domussilva.be

Domus Silva is landelijk gelegen, op 4 kilometer 
van het centrum van Lier. Op het domein kan 
je heerlijk ‘Pallieteren’: genieten en tot rust ko-
men. De deelnemers aan de zoektocht bieden 
we twee streekproducten aan: een Liers Vlaaike 
en een Caves bier. Van deze laatste schreef Felix 
Timmermans: ‘Het beste bier van de wereld, om 
geen wijn meer te bezien, klaar als de zon, zerp 
en zoet, een honing van smaak.’ Lust je geen 
bier, proef dan het appelsap van eigen oogst.

B&B SOETEMIN
Schollebeekstraat 4, 2500 Lier 

03/480.52.42, info@soetemin.be
www.soetemin.be

Als u rechtstreeks een overnachting boekt 
bij onze B&B, verwennen wij u met een wel-
komstdrankje en een zoete Lierse verrassing. 
Overnachting met uitgebreid ontbijtbuffet 
en Davidsfonds driegangendiner voor twee 
personen € 160, gratis parking en gratis WIFI. 
Reserveren via mail of telefoon.

CULTUURHOSTEL BED MUZET 
Volmolenstraat 65, 2500 Lier 

03/488.60.36, info@bedmuzet.be 
www.bedmuzet.be

Overnachten in een rustgevend klooster (van-
af € 27 per persoon). In dit pas gerenoveerde 
klooster zijn kamers met 1, 2, 4 of 6 bedden 
die allen beschikken over eigen sanitair. Het 
geeft uit op een rustgevende binnentuin. Dé 

sortiment broodjes, koffiekoekjes, ruim as-
sortiment charcuterie, kaas en ander beleg 
zoals choco en speculoospasta, vruchtensla, 
eierenbereidingen, spek, assortiment vruch-
tensappen, melk, chocomelk, koffie of thee 
naar believen). Uw voordeel: een gratis glas 
cava bij het ontbijt. Elke zon- en feestdag 
serveren we een lunchmenu van € 24 (soep, 
hoofdgerecht, dessert, koffie en één drankje). 
Uw Davidsfonds voordeel: gratis aperitief van 
het huis. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 
slechts € 12. Bij het boeken van één overnach-
ting ontvangt u gratis het boekje van Wim 
van Gelder, De Wonderlijke Geschiedenis van 
het Hof van Aragon met een knipoog naar 
Keizer Karel. Bij het boeken van twee nachten 
is de derde overnachting gratis.

De Mol in Lier. De deelnemers aan de Da-
vidsfonds Zomerzoektocht krijgen bij over-
nachting een gratis glas cava aangeboden en 
een duo van artisanale pralines gemaakt bij 
DEVINA in Duffel. Gratis ontbijtbuffet, gratis 
wifi in gemeenschappelijke ruimtes en gratis 
parkeerplaatsen worden ook voorzien. I.s.m. 
restaurant ‘t Hoeveke dat op 100 meter ligt 
met non-stop keuken van 12 tot 24 uur.

VAKANTIEWONING KLAVERTJE LIER
Lintsesteenweg 46, 2500 Lier

0476/33.97.52, www.klavertjelier.be
Acht speurneuzen kunnen hier op eigen tem-
po genieten. Net buiten het centrum is dit de 
ideale plek voor diegenen die ook iets anders 
willen: grote tuin, petanquebaan, BBQ, gratis 
fietsen. Davidsfonds speurders verwelkomen 
we met een lokaal welkomstdrankje.

B&B HOF VAN LOVERRIJK
Galgeveld 59, 2500 Lier, 0472/88.82.89

info@hofvanloverrijk.net 
www.hofvanloverrijk.be 

Onze hoeve situeert zich in een landelijke omge-
ving op 2,6 km van het Lierse centrum en pal op 
fietsknooppunt 11. Het Davidsfonds arrangement 
omvat uw verblijf in onze B&B inclusief een gratis 
ijsje of koffie/thee bij onze buren (www.trommel-
hoeve.be). Wij beschikken over twee budgetka-
mers en twee luxekamers. Tevens kan u gebruik 
maken van een sauna en fietsenstalling. Gratis 
parking. Al onze tarieven vindt u op onze website. 
Jaarlijkse sluiting van 10/9 tot 27/9.

HOTEL PURE
Hotel - Privé Sauna & Wellness Lounge
Mechelsesteenweg 380, 2500 Lier 
015/31.00.31, info@puresauna.be

 www.puresauna.be
Kom tot rust in stijl in onze moderne en stijlvol 
aangeklede tweepersoonskamers. Wij serve-
ren uitgebreid ontbijt of brunch. Fietsen kun-
nen gratis en veilig gestald worden en voor de 

ZIMMERHOTEL***
Aarschotsesteenweg 6, 2500 Lier 

03/480.80.85, info@zimmer-hotel.com 
www.zimmer-hotel.com

Het Zimmerhotel is gelegen op 500 meter 
van het stadscentrum en aan de binnenkant 
van de ring van Lier, vlak bij de Nete en de 
kanalen en recht tegenover de Stadsfeestzaal 

LogEREN
iN LiER
(met een leuke extra)

Zoektochters hebben de goede 
reputatie meer dan één dag in de 
stad of streek van de zoektocht te 
blijven. Voor hen leveren volgen-
de logeergelegenheden uit Lier en 
omstreken een bijzondere inspan-
ning. Dat wordt extra genieten van 

je overnachting en ontbijt!



delicatessen, geschenkmanden en zoveel meer, 
steeds van een onberispelijke kwaliteit. Bij aan-
koop vanaf € 10 krijg je een gratis snoepzakje. 
Open van dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 18 uur 
en zaterdag van 9 tot 18 uur. Gesloten op zon- 
en maandag.

HARVEY & HAYES
Grote Markt 65, 2500 Lier, 03/480.55.05

harvey-hayes@hotmail.com
Op een boogscheut van de Grote Markt in Lier 
bevindt zich een nostalgische winkel, die on-
derverdeeld is in drie kleine winkeltjes. Vooraan 
is er de kaaswinkel: gespecialiseerd in Ierse-En-
gelse-Welshe kazen, maar natuurlijk zijn er ook 
andere heerlijke kazen beschikbaar. Het twee-
de deel is een gezellige ruimte om tot rust te 
komen, iets te drinken of te eten: van een kaas-
plankje, broodjes, bagels, Iers/traditioneel ont-
bijt, elke dag verse gebakken scones, gebak tot 
huisgemaakte soep. Vergeet niet ons overheer-
lijk Sint-Gummarusijs of de Sint-Gummaruskaas 
bij een fris Liers biertje (Den Strooien Hoed en 
Den Blèèèter) of een glaasje wijn te proeven. 
Het derde gedeelte is een giftshop met Engel-
se-Ierse geschenken zoals handtassen, sjaals/
mutsen, souvenirs en zoveel meer. Op vertoon 
van de deelnemingsbrochure krijgt u een gratis 
koffie (vanaf € 8 per persoon). Dagelijks open 
van 9 tot 18 uur, gesloten op donderdag.

FORD DEPRINCE LIER
Mechelsesteenweg 258, 2500 Lier 

03/491.91.30
leo@deprince.be, www.deprince.be

Gratis Alu-zonwering voorruit - bij uitvoering 
voorgeschreven Ford onderhoud in onze werk-
plaats in Lier: geldig van 03/06 tot 17/09/2017 (op 
vertoon van de Davidsfonds deelnemingsbrochu-
re aan de zoektocht). Ford Deprince is officiële 
Ford concessiehouder voor Lier en omstreken. 
Dynamische, familiale concessiehouder met per-
soonlijke klantenservice voor particulieren, KMO’s 
en grotere fleetowners. Onze ervaren en geënga-
geerde mensen zorgen voor een sterke dienst-
verlening. U merkt het: wij helpen u op ieder mo-
ment op de beste manier, want bij ons gaat het 
om u! Aarzel dus niet om ons te contacteren met 
een specifieke vraag. 

ideale uitvalsbasis voor culturele bezoeken 
aan de stad en omgeving of mooie wandel- 
en fietstochten. Er is een afgeschermde fiet-
senstalling en een grote publieke parking 
vlakbij. Maaltijden vinden plaats in het fee-
erieke Bar MUZA, naast BED MUZET. Bij een 
overnachting in BED MUZET krijgt u i.p.v. het 
standaardontbijt in Bar MUZA het uitgebrei-
dere ontbijt+ (extra fruit, croissant, eitje). 
Dagelijks open. Check-in van 9 uur tot 11.30 
uur en van 17 uur tot 21.30 uur.

HOTEL FLORENT
Florent Van Cauwenberghstraat 45 

2500 Lier, 03/491.03.10
info@hotelflorent.be

Wij bieden een speciaal Davidsfonds menu 
aan voor deelnemers van de zomerzoektocht 
van € 25 p.p. U kunt kiezen uit twee romige 
soepen, Vlaamse stoverij met een witlofsala-
de of Caesarsalade met kip of gegrilde zalm 
met een zomersalade en remoulade. U hebt 
de keuze tussen frieten, kroketten of puree 
en afsluitend koffie of thee. 
Deelnemers van de zoektocht kunnen bij ons 
ook overnachten voor € 155 voor twee perso-
nen op basis van een dubbele kamer met uit-
gebreid ontbijtbuffet en Davidsfonds menu. 

ShoppEN
iN LiER
(met een leuke extra)

Zoektochters hebben de goede re-
putatie niet met lege handen te ver-
trekken. Voor hen leveren volgende 
handelaars uit Lier en omstreken een 
bijzondere inspanning. Dat wordt 
extra genieten van je shoppingtocht!

TOERISTISCHE RONDVAART IN LIER 
Opstap Schappenkoppenstraat 

naast Zimmerplein, 0485/845.821, 
03/480.80.75, koninklijke.moedige.

bootvissers@telenet.be, 
www.bootjevareninlier.be

Deze belevenis is zeker niet te missen. In 45 
minuten ontdek je de aantrekkelijkste plekjes 
langs het water met gids in onze fluisterboot-
jes. De zoektochters betalen € 3 i.p.v. € 3,50 
en voor kinderen tot 12 jaar € 1,50 i.p.v. € 2. 
Elke zaterdag, zondag of feestdag van 14 tot 
18 uur. Op weekdagen enkel na afspraak op 
0485/845.821 of 03/480.80.75. 

CITY GOLF IN LIER
Startplaats: Toerisme Lier, Grote Markt, 

2500 Lier, 0498/39.56.94
Info@city-golf.be, www.city-golf.be

City Golf is een originele stadstour doorheen 
het pittoreske Lier. Ontdek de binnenstad ter-
wijl u golf speelt op de mooiste pleinen en 
meest verborgen parels van de stad. Speel 
6 of 9 holes en laat u rondleiden door lokale 
begeleiders. Leg een traject af van 2 of 3 uur 
en speel stadsgolf doorheen het centrum. Een 
spontane begeleider zal tijdens de tocht leu-
ke weetjes en aanstekelijke verhalen voorzien. 
Voor de leden van het Davidsfonds voorzien wij 
een gratis Liers Vlaaike bij aanvang van de tour.
Prijs: € 20 p.p., maar vanaf 10 personen zijn er 
groepstarieven mogelijk. Inbegrepen: golfiniti-
atie, huur golfmateriaal, begeleiding geduren-
de het ganse parcours en een verzekering in 
geval van schade.

DE SNOEPDOOS
Kolveniersvest 17, 2500 Lier, 

03/480.69.61, info@desnoepdoos.be, 
www.desnoepdoos.be

Wie de deur van De Snoepdoos opent, stapt 
bijna letterlijk een snoepdoos binnen. De zoete 
geur komt je zo toegewaaid. Je kan er terecht 
voor een rijk assortiment snoepgoed, chocolade, 



OIL&VINEGAR LIER
Grote Markt 47, 2500 Lier, 03/480.77.79 

lier@oilvinegar.be
Op vertoon van de deelnemingsbrochure krijgt 
u een korting van 5% bij aankoop vanaf 30 euro.
Niet cumuleerbaar met andere kortingen en en-
kel geldig bij Oil&Vinegar Lier. 
Open van maandag tot zaterdag van 10 tot 18 
uur, gesloten op zondag.

GRAMOLERE 
Werf 15, 2500 Lier, 0497/75.19.78

glunderen@gramolere.be,   gramolere
Gramolere is een wijnwinkel die je smaak-
papillen doet tintelen en je lachrimpeltjes 
bezorgt. Een pleisterplaats waar we je graag 
vertellen over de heerlijke, fijne, no nonsense 
kant van wijn en een proefplek om glunde-
rend te genieten van een glas wijn. Doe je mee 
aan de zoektocht dan kan je even verpozen en 
genieten van een heerlijk glas wijn. Actie: 1 + 1 
gratis! Kom eens langs. 
Open van woensdag tot donderdag van 14 tot 
18 uur, vrijdag en zaterdag van 10.30 tot 18.30 
uur. Jaarlijkse vakantie van 20/07 tot 03/08.

CHOCOLATERIE D O M 
Grote Markt 70, 2500 Lier, 

03/337.48.44, 0475/56.75.46
info@chocolateriedom.be 
www.chocolateriedom.be

Aan de voet van het Stadhuis op de Grote 
Markt 70 kan u bij Chocolaterie Dom terecht 
voor ambachtelijke pralines, koekjes en con-
fiserie. Roel Dom tovert chocolade om in 
verleidelijke en smaakvolle luxepralines. Hij 
demonstreerde in Shanghai en Zuid-Korea op 
de wereldtentoonstellingen en werd tweede 
laureaat op de Belgian Chocolate Masters in 
2013. Deelnemers aan de zoektocht van het 
Davidsfonds bieden wij graag een gratis mi-
nidoosje pralines aan, bij aankoop vanaf € 15. 
Open van dinsdag t.e.m. zaterdag van 10 tot 
18 uur. Gesloten op maan- en zondag.

HENDRICKX BAKKERIJ
Antwerpsestraat 130, 2500 Lier 

03/480.03.61,   Hendrickx-Bakkerij
Hendrickx Bakkerij is een traditionele bak-
kerij-patisserie waar je alle dagen een ganse 
waaier van dagverse producten kan krijgen. 
We zijn bekend voor onze Lierse streekpro-
ducten zoals het Liers Vlaaike dat sinds enke-
le jaren Europees erkend is. Wij bieden iedere 
deelnemer een gratis Liers Vlaaike aan. 
Open van woensdag tot zaterdag van 7 tot 18 uur, 
zondag van 7 tot 14 uur. Gesloten op maandag en 
dinsdag. Jaarlijks verlof van 5 juli t.e.m. 4 augustus.

MELANIE EN LEWIE 
(DÉCO EN INTERIEUR)

Antwerpsestraat 72, 2500 Lier 
03/488.52.72, 0496/62.51.21

Wij zijn gespecialiseerd in leuke accessoires, 
originele decoratie- en geschenkartikelen. 
Dit alles van Zuid-Franse en Europese origine 
gebaseerd op een retro- of vintagestijl, aan-
gepast aan de hedendaagse tijd. Bij aankoop 
van minimum € 15 krijgen Davidsfonds zoek-
tochters een leuk geschenkje. 
Elke dag open van 10 tot 18 uur, gesloten op zondag.

ATMOSFAERE: WINKELPLEZIER IN 
RETRO SFEER

Antwerpsestraat 133, 2500 Lier 
034/88.34.24, info@atmosfaere.be 

www.atmosfaere.be
Kom eens gezellig snuisteren tussen onze ge-
schenken, decoratie, boeken en wenskaarten! 
Geniet intussen van een drankje in de zetel of 
op het terras. Bij de aankoop van een koffie 
krijg je als deelnemer aan de zoektocht een 
tweede warme drank gratis. 
Open van dinsdag tot en met vrijdag van 11 
tot 18.30 uur. Op zaterdag al vanaf 10 uur. 
Gesloten op zondag en maandag. Jaarlijks 
verlof van dinsdag 29 augustus tot en met 
zaterdag 9 september.

LINGERIE DE KLOK
Rechtestraat 36, 2500 Lier 

03/488.23.34
Lingerie De Klok geeft 10% korting aan de deel-
nemers van de Davidsfonds Zomerzoektocht. 
Lingerie De Klok is een speciaalzaak in onder-
goed en slaapkleding voor heren, kinderen en 
dames en lingerie voor tieners en dames. 
Open van dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 12 uur 
en van 13.30 tot 18 uur. Op zaterdag open van 
9.30 tot 17.30 uur. Gesloten op zon- en maandag.

INES B JUWEELONTWERPER
Rechtestraat 28, 2500 Lier

www.inesbouwen.be 
Bent u op zoek naar een creatief idee om te 
schenken? Bij juweelontwerper Ines B is uw 
zoektocht voorbij. Kom de handgemaakte 
creaties bewonderen en als je goed kan tellen, 
maak je kans om een juweel te winnen t. w. v. 
€ 250, dat je mag uitkiezen. Kom langs, tel de 
diamanten en met wat geluk win je een mooi 
handgemaakt kunstwerkje. Op vertoon van je 
deelnemingsbrochure, geen aankoopverplich-
ting. Succes! Zondag en maandag gesloten.

VOSSCHEMIE BENELUX
Mechelsesteenweg 303, 2500 Lier 

03/489.28.28
www.vosschemie-benelux.com

Vosschemie Benelux verkoopt koudhardende 
kunststoffen aan de doe-het-zelver en de in-
dustrie. Ons gamma biedt kunststofoplossin-
gen o.a. bij vochtige kelders, herstellen van je 
boot, renovatie van je zwembad. Kom langs 
en ontvang een gratis geschenk.
Elke tweede zaterdag van de maand doorlo-
pend open van 9 uur tot 15 uur.  
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 
12.30 uur en van 13 uur tot 17 uur.



03 8000 555 info Visit Lier
Voor alle info over zomerse 

evenementen kan je ook terecht op: 
ikorganiseerinlier.uitinlier.be/

evenementenkalender

aLgEmEEn

• Elke woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag: cycling dinner - culinaire 
fietstochten - start Visit Lier, meer info   
www.visitlier.be - niet op 15, 26 en 27/8!

• Alle dagen: Timmermanspad, graffititour en 
natuurwandelingen - Timmermanspad gratis 
te verkrijgen bij Visit Lier - Open: weekdagen 
van 9 tot 16.30 uur, weekends en feestdagen 
van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur.

• Elke zaterdag en zondag en op feestdagen: 
boottochtjes op de Binnennete tussen 14 en 
18 uur. Meer info www.visitlier.

• Zondagwandelingen graag reserveren

j u n i

03/06 Pallieterjogging - Zimmerplein 
03/06 Rondleiding n.a.v. Europese week  
 van de begraafplaatsen start 14 uur
 reservaties via Visit Lier  
04/06 Rondleiding n.a.v. Europese week  
 van de begraafplaatsen start 14 uur
 reservaties via Visit Lier 
10/06 Equuspirit - Azelhof Koningshooikt
11/06 Cars and Coffee oldtimerstreffen 
 Koningshooikt  
11/06 Zondagwandeling Melk de dag 
 Toerisme 14 uur - € 10/pp  
11/06 Pallieterclassic - Grote Markt 
17/06 Grote prijs Jurgen Dubois  
 Koningshooikt  
18/6 Mariale Kinder- en sacraments-
 processie - Begijnhof voormiddag
22/06 Avondmarkt - Grote Markt 
23/06 Verenigingenmarkt
 Evenementenweide  
24/06 Pallieterpeddel/Sub surf
 Binnennete  
24/06 Zomer in het Park 
 Evenementenweide/gratis
 meer info www.zomerinhetpark.be 
24/06 Summer Kick Off - kernwinkelgebied
24/06 Bal Populaire - Grote Markt 
24/06 Midzomernachtrun - Netestadion
25/06 Zondagwandeling - Beklimming  
 Sint-Gummarustoren  
 Toerisme 14 uur - € 5/pp 
25/06 Summer Kick Off - centrum 
25/06 Déjeuner sur l’herbe/Lier feest  
 picknick - Evenementenweide 
25/06 Pop-upmarkt - Evenementenweide
25/06 Zomer in het Park 
 Evenementenweide  
25/06 Kinderdisco - Grote Markt 14-17uur
25/06 Toeten en Blazen - centrum 

26/06 Zomer in het Park 
 Evenementenweide  
27/06 Zomer in het Park  
28/06 Proloog Bronzen woensdagen  
 Sint-Gummarustoren
28/06 Springkastelendag - Moevement
28/06 Zomer in het Park 
 Evenementenweide  
29/06 Afterworkz Outdoor - Grote Markt 
29/06 Tienerfestival - Moevement 
29/06 Zomer in het Park 
 Evenementenweide  
30/06 Zomer in het Park 
 Evenementenweide 
 

j u L i

01/07 Zomer in het Park 
 Evenementenweide  
02/07 SuperVlieg - Evenementenweide
05/07 Bronzen Woensdagen
 luisterplaats: tuin bib 20 uur, 
 toegang gratis, groot scherm, gids- 
 beurt te boeken bij Visit Lier
06/07 Lier Centraal, gratis  concerten- 
 reeks - Grote Markt  
09/07 Zondagwandeling Smaken van  
 Gummarus - Toerisme 14 uur 
 (duur 2 uur) - € 10/pp  
12/07 Bronzen Woensdagen
 luisterplaats: tuin bib 20 uur, 
 toegang gratis, groot scherm, gids- 
 beurt te boeken bij visitlier
13/07 Lier Centraal concert - Grote Markt
18/07 Zomerschilderen - Zimmerplein  
 vanaf 10 uur tot 15 uur.
19/07 Bronzen Woensdagen
20/07 Lier Centraal concert - Grote Markt
22/07 Openluchtfuif KLJ Lier Noord
 wei Hulststraat  
23/07 Zondagwandeling (Engelstalig)  
 Historical city Tour - Toerisme 14 uur 
 (duur 2 uur) € 5/pp 
26/07 Bronzen Woensdagen
28/07 Kerselaerkermis - Hoog Lachenen
29/07 Kerselaerkermis - Hoog Lachenen
30/07 Kerselaerkermis - Hoog Lachenen
30/07 Vintage- en brocanteriemarkt  
 Grote Markt

a u g u s T u s

02/08 Kindervertelnamiddag
 Koffiehuisje stadspark 14 uur

02/08 Bronzen Woensdagen 
03/08 Lier Centraal - Grote Markt
04/08 Message Party - Heistraat 
04/08 85-jarig bestaan Moedige bootvis- 
 sers - Evenementenweide 
04-05-06/08 Donkfeesten - Donkhoeve 
05/08 85-jarig bestaan Moedige Bootvis- 
 sers - Evenementenweide 
06/08 Zondagwandeling Eco Fietstoer 
 Toerisme van 13.30 uur (tot 16.30 uur) -  
 € 5/pp
06/08 85-jarig bestaan Moedige bootvis- 
 sers - Evenementenweide 
09/08 Bronzen Woensdagen
10/08 Lier Centraal - Grote Markt 
11-12-13/08   Donkfeesten - Donkhoeve
13/08 Zondagwandeling Melk de dag 
 Toerisme 14 uur (duur 2 uur) - € 10/pp 
17/08 Lier Centraal - Grote Markt
11-12-13-14-15/08 Kafé Kasserol   
 (foodtruckfestival) - Evenementen- 
 weide + stadspark  
16/08 Bronzen Woensdagen 
23/08 Bronzen Woensdagen - beiaard- 
 concert om 20 uur, met samenspel  
 van mobiele beiaard en hobo, Coli 
 brantkapel, toegang gratis 
24/08 Lier Centraal - Grote Markt 
26/08 Finale jeugdkampioenschap België  
 staande wip - Koningshooikt 
26/08 Blacklightfestival - Nazaretdreef
27/08 Zondagwandeling Lier up graffiti 
 Toerisme 14 uur - € 5/pp 
27/08 VW Classics Meeting  
 Gasthuisvest en omgeving 
30/08 Bronzen Woensdagen - beiaard- 
 concert om 20 uur, met samenspel  
 van mobiele beiaard en hobo, Coli 
 brantkapel, toegang gratis 
31/08 Lier Centraal - Grote Markt 

s E p T E m b E r

09/09 ’t Looks oep z’n leukst - wijk ’t Looks
09/09 Boulevard Gommaar - centrum
10/09 ’t Looks oep z’n leukst - wijk ’t Looks
10/09 Boulevard Gommaar - centrum
23/09 Sfinks Mundial Latino - evenemen-
 tenweide + stadspark
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