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SCHAPENKOP Elke editie gaan we op zoek naar een 
Lierenaar die een unieke prestatie leverde, een speciale 
hobby heeft of zich belangeloos inzet voor anderen. Ben of 
ken jij zo iemand? Laat het weten via peperbus@lier.be. 

L ierse tulekant behoort tot ons 
erfgoed. Gelukkig heeft deze 

kunstvorm de tijd goed door-
staan. De 5 Lierse kantkringen 
en de opleiding kant in de 

Beeldacademie dragen hier 
zeker toe bij. Ongeveer 50 
dames maken in clubverband 
Lierse kant. Anderen werken 
individueel thuis. Maar er zijn ook 
mannen die kantwerken. Maak 
kennis met Ghislain, een echte 
‘kantman’. 

‘Na een bezoek aan kantkring ’t 
Paddeke in het begijnhof in 1997, 
besloot ik de opleiding aan de 
academie te volgen. Na 8 jaar 
had ik de kunst van Lierse kant 
onder de knie. Als lid van ’t 
Paddeke maak ik kunstwerkjes 

voor familie, vrienden en vereni-
gingen. Mijn postkaarten vind je 
ook bij Visit Lier. Rond Kerstmis 
bied ik kanten engeltjes, sterren 
en kerstballen te koop aan ten 
voordele van de Pink Ribbonet-
tes. Maar ook Lierse schapen-
kopjes staan regelmatig op mijn 
kantraam. Het is fijn te merken 
dat mijn werk ondertussen 
anderen aanspoorde om zelf 
kant te maken. Ik leerde de 
voorbije jaren dat Lierse kant niet 
alleen mooi moet zijn, maar dat 
het ook vele mensen blij en zelfs 
gelukkig maakt.’

		DUIZEND VRAGEN, ÉÉN ADRES

Stad en OCMW Lier
Dungelhoeffsite - Paradeplein 2 bus 1 
2500 Lier - www.lier.be - info@lier.be 
tel. 03 8000 300 

 www.facebook.com/Stad Lier 
 www.instagram.com/stad_lier

Stadskantoor of gemeentehuis 
Koningshooikt: plan je bezoek via 
www.lier.be of 03 8000 300. Heel wat 
producten, attesten en uittreksels kan 
je online aanvragen via het thuisloket 
op www.lier.be.
Het stadskantoor en gemeentehuis 
Koningshooikt zijn gesloten op  
ma 18 april (Paasmaandag).

Melding of klacht? Laat het weten via 
www.lier.be/meldingen-en-klachten.

		NUTTIGE NUMMERS

Brandweer en ziekenwagen: 112
Dringende politiehulp: 101
Niet-dringende brandweerhulp 
(wespenverdelging, wateroverlast,…): 
e-loket op www.rivierenland.hulpverle-
ningszone.be of 015 280 280
Huisartsen wachtpost Pallieterland: 
1733, www.hwpp.be
Wachtdienst apotheken: 
0903 99 000, www.apotheek.be
Wachtdienst tandartsen:  
0903 39 969, www.tandarts.be
Antigifcentrum: 070 245 245
Vragen over huisvuil:  
0800 90 441, www.ivarem.be
UiT in Lier: www.uitinlier.be,  
uitinlier@lier.be, tel. 03 488 06 79
Evenement organiseren: 
ikorganiseerinlier.uitinlier.be

		OVER DE PEPERBUS

De peperbus is het gratis stadsmaga- 
zine voor alle Lierenaars. 
Het wordt zes keer per jaar  
huis aan huis bedeeld. Vijf 
keer per jaar ontvang je de 
nieuwsbrief De peperbus 
kort. Magazine en nieuws-

brief worden gedrukt op FSC-gecertifi-
ceerd papier met milieuvriendelijke 
inkten.
Verantwoordelijke uitgever:  
Rik Verwaest, p/a Paradeplein 2 bus 1, 
2500 Lier
Redactie: Externe communicatie stad 
Lier, communicatie@lier.be,  
tel. 03 8000 351.
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Meer nuttige nummers? Zoek op 
www.lier.be ‘nuttige nummers’.



DE STRAAT KLEURT PAARS
Je kent ze wel: de mannen en vrouwen in paars uniform 
die je tegenkomt op de straat. De gemeenschapswachten 
zijn een (veiligheids)aanspreekpunt voor jou als inwoner. 
Zeker in de binnenstad en op de vesten kan je hen dage-
lijks passeren, maar ook in andere wijken vertoeven ze 
regelmatig. Wist je dat ze ook beschadigingen aan het 
openbaar domein doorgeven en meehelpen om de stad 
net te houden. Verder houden ze een oogje in het zeil op 
de zaterdagmarkt en bij publieke evenementen, kijken ze 
toe op hinderlijk of gevaarlijk foutief parkeren en bege-
leiden ze het fiets- en voetgangersexamen in de lagere 
scholen. Een aantal onder hen zijn gemeenschapswacht-
vaststeller en kunnen zo inbreuken op het politiereglement 
vaststellen.

www.lier.be/gemeenschapswachten
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De Normaalschool, gelegen 
tussen de Berlaarsestraat, 

Kluizestraat, De Heyderstraat en 
Sint-Gummarusstraat, werd opge- 
richt in 1817. In 2012 verhuisde de 
school naar Antwerpen. De stad 
zocht een andere invulling voor de 
site en de gebouwen. In de eerste 
fase komen er duplexappartemen-
ten in een deel van het bestaande 
schoolgebouw. De daaropvolgen-
de fases omvatten zowel renova-
tie- als nieuwbouwappartementen 
en woningen. Een groot deel van 
de historische gebouwen blijft be- 
waard. De bestaande bakstenen 
gebouwen getuigen immers niet 
alleen van een bruisend onderwijs-
verleden, ze geven deze plek ook 
haar kenmerkende uitstraling. De 
voormalige speelplaatsen onder-
gaan een metamorfose tot publie-
ke pleinen en groene stads- 
tuinen.  Daarnaast zal het Acade-

misch Kwartier ook plaats bieden 
aan ateliers en co- & flexwerkplek- 
ken binnen een zogenaamde 
‘incubator’. 

ARCHEOLOGIE OP DE SITE   
Op de site van de Normaalschool, 
waar nu het Academisch Kwartier 
komt, was in de 13de eeuw een 
gasthuis. In de 14de eeuw werd het 

heringericht als het vrouwenkloos-
ter van de Augustinessen. Omdat 
de werken voor de nieuwe invulling 
van de site heel wat ingrepen in de 
bodem vragen en de site in de 
historische stadskern ligt, is een 
archeologisch onderzoek van de 
bodem verplicht. Zo gaat het 
archeologisch erfgoed dat zich 
mogelijks op de site bevindt niet 
verloren. Het onderzoek wordt in  
4 fasen uitgevoerd. De fase met 
onderzoek van de ondergrond 
waar de inrit van de ondergrondse 
parking komt, wordt volop voorbe-
reid. De fase met onderzoek van  
de bodem op de plaats waar deze 
parking komt is volop lopende. 

Archeologen proberen er het 
verleden van de site te reconstru- 
eren en zo mee de hiaten in de 
ontstaansgeschiedenis van Lier op 
te vullen. Ze vonden ondertussen 

Het Academisch Kwartier
Een speurtocht naar het verleden van Lier

Eind 2012 sloot de Normaalschool haar deuren. Ondertussen zijn de  
werken om deze mooie plek in het centrum van de stad een nieuw  
leven te geven volop bezig. De site werd omgedoopt tot ‘het Acade- 
misch Kwartier’. Archeologen onderzoeken er momenteel de onder- 
grond. De renovatie en bouw van de gebouwen zitten op kruissnelheid.

	Katrien is archeoloog 
en nauw betrokken bij 

het onderzoek:  
‘We vinden hier een schat 
aan informatie over Lier.’
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restanten van zowel het gasthuis 
als de Normaalschool. Daarnaast 
konden ze ook de ligging van het 
Hondenstraatje, de oude Grote 
Nete en de tuinmuren van het Hof 
van Gistel, zoals weergegeven op 
oude kaarten, bevestigen. 

De eerste vermelding van het 
Hondenstraatje dateert van 1277. 
Het straatje was volgens de oude 
teksten zo smal dat de aanliggende 
huizen geen licht kregen. Omdat de 
donkere steeg veel ongewilde 
passanten aantrok, besloten de 
gasthuiszusters de kloostermuren 
op te trekken. In de 16de eeuw 
kregen ze toestemming om het 
straatje met een poort af te sluiten. 
Door protest van de buurt werd het 
straatje heropend in 1675. Uiteinde-
lijk verdween het na WOI tijdens de 
heropbouw van de school. 

Verder werd een gebouwcomplex 
met latrines van het gasthuis 

blootgelegd. Het bestaat uit brede 
muren aan de buitenzijde en een 
brede muur in het midden. De 
muren aan de rechterzijde bevat-
ten boogvormige uitstulpingen met 
tussenin de aanzet van een muur 
in de vloer. Het gaat wellicht om 
latrines of sanitaire voorzieningen. 

Tussen 1261 en 1796 deed een 
gedeelte van de site ook dienst als 
begraafplaats. Zowel mensen die 
stierven in het gasthuis als de 
Augustinessenzusters en parochia-

nen van de Sint-Gummaruskerk 
vonden er een laatste rustplaats. 
Ze werden niet in een kist maar in 
een kuil begraven. Veel overlede-
nen liggen in eenzelfde kuil, wat 
doet vermoeden dat ze kort na 
elkaar stierven.

VACATURE  
Projectcoördinator SOLag

contractueel – onbepaalde 
duur – niveau A4a-A4b

Wil jij mee jouw schouders 
zetten onder boeiende pro- 
jecten zoals het Academisch 
Kwartier? SOLag zoekt een 
projectcoördinator voor de 
planning, organisatie en uit- 
voering van haar lokale pro- 
jecten. Als centrale spilfiguur 
binnen het autonoom ge-
meentebedrijf neem je het 
voortouw in de coördinatie 
van stedelijke vastgoed- en 
ontwikkelingsprojecten. Je 
komt terecht in een kleine 
structuur met korte rapporte-
ringslijnen, met de nodige stra- 
tegische uitdagingen, vrijheid 
en verantwoordelijkheid.

Lees meer over deze vacature 
op www.lier.be/stedelijk- 
ontwikkelingsbedrijf-lier-solag 
INFO   Kim Van Hoeydonck, 
tel. 0491 37 47 02,   
info@solag.be

Broedplaats voor startende ondernemers

De incubator richt zich naar innovatieve ondernemers, actief in 
onderzoek & ontwikkeling, in creatieve en/of circulaire economie en in 
zachte maakbedrijvigheid. Het huuraanbod biedt ook facilitaire 
voorzieningen voor events en vergaderingen. Ondersteunende, 
adviserende dienstverleners, opleidingsverstrekkers en andere 
partners kunnen er gebruik van maken. Verder komt er een restaurant 
en een koffiebar op de site. Tot slot faciliteert de incubator ook een 
buurtondersteunend, ‘urban farming’-project met een korte-ke-
ten-moestuin en een educatief aanbod. Duurzaamheid en inclusief 
ondernemen vinden er dus ‘voedzame grond’.

Kortom, de incubator wordt een plek waar bedrijven, scholen, onder-
zoekers, makers, kunstenaars en inwoners samen leren, maken en 
werken. Ben je als ondernemer, professional, freelancer op zoek naar 
een buitengewone werkplek waar connectie en co-creatie centraal 
staan? Wil je niet louter een functionele werkplek, maar een inspire-
rend ecosysteem met klankbord voor uitwisseling van ideeën en 
expertise? Dan kan de incubator iets voor jou betekenen en dan kan jíj 
iets bijdragen aan de incubator. 
INFO   hannelore.vermassen@solag.be

SOLag (Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Lier autonoom gemeentebedrijf) 
realiseert de incubator met de steun van stad Lier en het Agentschap 
Binnenlands Beleid en in samenwerking met CAAAP/Artes. 

Opmerkelijke vondsten

Op de begraafplaats werden enkele bijzondere vondsten gedaan. 
Twee ringen met zilveren legering werden er samen met de overlede-
nen begraven. Verder werd een medaillon ontdekt en meerdere witte 
wandtegels in faience met kobaltblauwe opdruk. De tegels dateren 
van eind 17de of 18de eeuw. Uit de tientallen glazen flessen die aange-
troffen werden kon er alvast een teruggebracht worden naar een 
lokale limonadefabrikant uit het begin van de 20ste eeuw gevestigd 
in de Kluizestraat.
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BEWEGEN OP VERWIJZING

‘Bewegen Op Verwijzing’, een initiatief van het Vlaams 
Instituut Gezond Leven, helpt mensen met een gezond-
heidsrisico op weg naar een actiever leven. Hoe? Met 
professionele coaching en een beweegplan op maat. Ook 
de stad doet mee. Kathleen is de beweegcoach voor Lier. 
Na doorverwijzing van je huisarts of specialist leidt ze 
samen met jou alles in goede banen op weg naar een 
fittere versie van jezelf

Kathleen: ‘Als beweeg-
coach ga ik samen op 
zoek naar de beste 
manier om meer 
beweging een plaatsje 
te geven. Dat kan om 
heel veel redenen 
gebeuren en op nog 
veel meer verschillen-
de manieren. Op basis 
van je levensstijl en 
mijn ervaring en brede 
kijk op het beweeg-  
en sportaanbod in de 

omgeving komen we tot een beweegplan. Eens dat loopt 
is mijn taak vooral steunen, opvolgen en waar nodig 
aanpassen van dat beweegplan.’

INFOSESSIE:  
DIKKEDARMKANKER  
VOORKOMEN 

Naast informatie over het 
bevolkingsonderzoek naar 
dikkedarmkanker kom je 
tijdens deze infosessie meer 
te weten over het voorko-
men van dikkedarmkanker 
en het vroeg opsporen 
ervan. Dr. Luc Colemont, 
maagdarmspecialist, 
beantwoordt ook je vragen. 

Wanneer en waar ma 14 of 
di 22 maart om 20 uur in de 
Thomas More Hogeschool, 
Antwerpsestraat 99

Kost gratis

Extra vooraf inschrijven via 
preventie@lier.be. Max. 50 
deelnemers per sessie.

Je kan bij beweegcoach Kathleen terecht: 

• Met een doorverwijzing van je huisarts of specialist
• Startgesprek: 20 euro (met verhoogde tegemoet 
 koming bij de mutualiteit: 4 euro)
• Opvolggesprek: 10 euro (met verhoogde tege- 
 moetkoming bij de mutualiteit: 2 euro)

INFO   tel. 0495 245 245 of lier.kathleen@bewegenop-
verwijzing.be

Elke laatste zaterdag van  

de maand vind je het mini-

recyclagepark op de zaterdag-

markt in de Schapenkoppen- 

straat. Je kan er op 26 maart en 

30 april terecht met kleine 

selectieve afvalfracties. 

  

Zet je tiener volgend school- 

jaar de stap naar het secundair 

onderwijs? Schrijf hem of haar 

tijdig in. Op za 12 maart kan je 

naar de opendeurdag van de 

Lierse secundaire scholen.  

Info: www.naarschoolinlier.be. 

Van 16 tot 18 maart doen we  

in Lier mee met de Week van  

de anderstalige klant. Anders- 

taligen - cursisten van CVO 

Crescendo - krijgen de kans om 

in een winkel ‘om de hoek’ hun 

Nederlands te oefenen. Je 

herkent de deelnemende 

handelaars aan een affiche.

         

Pallieterland krijgt stilaan  

meer vorm. De werken voor 

buurtmoestuin ‘Den hof van 

Pallieter’ en de hondenspeel- 

weide aan de Ouderijstraat zijn 

volop bezig. Nog dit voorjaar 

zullen ze geopend worden.

                               

Fiberklaar plant de aansluiting 

van het centrum van Lier op een 

glasvezelnetwerk. Als minimum 

20% van de bewoners een abon- 

nement neemt starten de werken 

voor dit snel en sterk internet. Je 

kiest zelf je telecomprovider die 

het meest geschikt is voor dien- 

sten zoals internet, digitale TV, 

streaming en telefonie. 

 Info: Fiberklaar.be/Lier-Centrum.

IN 'T KORT #BEDANKTVOORDERUIMTE: FIETSZONE
Sinds november vorig jaar zijn zo goed als alle 
straten binnen de stadsvesten fietszone. Zo 
verhogen we de verkeersveiligheid voor alle 
weggebruikers. Want een fietszone verlaagt de 
snelheid, vergroot de zichtbaarheid en zorgt ervoor 
dat fietsers niet meer rakelings ingehaald worden. 

Na een sensibiliseringsperiode startte de politie 
met het beboeten bij overtredingen. Wie in de 
fietszone met de wagen een fiets voorbijsteekt 
riskeert een boete van 58 euro. Maar ook hinderlijk 
fietsgedrag wordt gecontroleerd en geverbaliseerd. 

En niet vergeten: de fiets is het vervoermiddel bij 
uitstek voor je verplaatsingen in de binnenstad of 
om er lokaal te winkelen. Haal hem dus wat meer 
van stal.

INFO   www.lier.be/fietszone

WELKOM 
IN ONZE FIETSSTRAAT!

Fietsers mogen de hele rijbaan innemen.
Auto’s mogen fietsers niet inhalen.
Maximum 30 km/u.

# bedanktvoorderuimte

 heel de binnenstad is fietszone 
ZONE
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JE HEBT EEN GARAGE OF OPRIT?

Als Lierenaar kan je, ook al heb je 
zelf geen zorg nodig, je parkeer-
plaats voor je oprit of garagepoort 
ter beschikking stellen aan zorgver-
strekkers. Dat kan een private maar 
ook een openbare parkeerplaats 
voor je oprit zijn. Je duidt dat aan 
met een sticker. Zorgverstrekkers 
die beschikken over een zorgpar-
keerkaart kunnen er dan max. 60 
minuten parkeren. 

Moet je dringend weg? Dan kan je 
altijd bellen naar het gsm-nummer 
dat op de kaart staat, die achter de 
voorruit van de wagen ligt. De 
zorgverstrekker verplaatst dan zijn 
wagen zo snel mogelijk. 

Door een zorgparkeer-
plaats aan te bieden geef 
je zorgverstrekkers per huisbezoek 
extra tijd om aan hun patiënt te 
besteden. Bovendien zorg je mee 
voor een vriendelijke en solidaire 
stad zonder dat het je iets kost.

BEN JE ZORGVERSTREKKER?

Ben je een zorgverstrekker die 
erkend is door het RIZIV. Of heb je 
een erkenning als mantelzorger? 
Dan kan je een zorgparkeerkaart 
aanvragen. Met de kaart voor je 
voorruit mag je je wagen bij een 
huisbezoek parkeren voor een 
oprit of garage waarop een sticker 
van ‘zorgparkeerplaats’ hangt. Je 
parkeert max. 60 minuten op een 

WIL JE MEEDOEN?

	Vraag een sticker aan via www.lier.be/ 
zorgparkeren (of tel. 03 8000 300)

	We bezorgen je daarna de sticker met  
het logo van ‘zorgparkeren’ om op jouw 
parkeerplaats of garagepoort te kleven.

zorgparkeerplaats. Je combineert 
je zorgparkeerkaart steeds met je 
blauwe schijf.

Bovendien vervangt de zorgpar-
keerkaart de huidige zorgverstrek-
kerskaart. In een betalende zone 
parkeer je met de zorgparkeerkaart 
60 minuten gratis. Je vermijdt zo 
foutparkeren en parkeerboetes. 

Zorgparkeren is een initiatief van 
stad Lier en Indigo/Streeteo.

Geef zorgverstrekkers  
een parkeerplaats

Dokters, verpleegkundigen en andere zorg-
verstrekkers vinden niet altijd een parkeer-
plaats dichtbij de woning van hun patiënt. 
Heb je een garage of oprit voor je woning? 
Dan kan je deze registreren als ‘zorgparkeer-
plaats’ en zo ter beschikking stellen aan een 
zorgverstrekker. Voordeel? De zorgverstrek-
ker vindt sneller parkeerplaats en geraakt 
zo sneller bij zijn patiënt.

Vanaf 15 maart starten we in Lier met zorgparkeren. 

EEN ZORGPARKEERKAART  
AANVRAGEN? 

	Vul het formulier in op www.
lier.be/zorgparkeren

 Je krijgt bericht als je je 
zorgparkeerkaart kan afha- 
len in de Parkeerwinkel 

 Bij inschrijving geef je je 
akkoord aan het reglement 
‘zorgparkeren’
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De stad reikt naar jaarlijkse 
gewoonte, twee cultuurprij-

zen uit. En jij kan mee beslissen 
wie deze prijs in ontvangst 
neemt. De eerste prijs wordt 
toegekend aan een persoon of 
vereniging die vorig jaar een 
bijzondere artistieke of culturele 
prestatie leverde. De tweede 
prijs is voor een inwoner of een 
gewezen inwoner die zich 
gedurende meerdere jaren 
inzette voor het culturele 
(verenigings-)leven van Lier.

Bevragingen 

A ls stad trekken we de kaart van 
participatie. De ervaring en beleving 

van buurtbewoners nemen we graag mee in 
de evaluatie van tijdelijke maatregelen of 
proefopstellingen in de straat of buurt. 
Bewoners kunnen met een enquête, digitaal 
of schriftelijk, hun mening geven. Na afloop 
van de bevraging brengen we alle voorkeu-
ren samen om verwerkt te worden. De resul-
taten worden voorgelegd aan het college 
van burgemeester en schepenen. Dat houdt 
er rekening mee om (verkeers)maatregelen 
al dan niet te behouden of te optimaliseren.  
De voorbije weken waren er bevragingen  
in Tallaart-Slenderstraat en Beekstraat.  
Ook de bewoners van Frankenweg en 
Maaikeneveld worden binnenkort bevraagd 
over ingrepen in hun straat. 

De genomineerden voor beide 
categorieën vind je op www.
uitinlier.be. Je leest er ook waar-
om ze werden genomineerd. 

Wie er uiteindelijk de Cultuur-
prijs 2021 wint, wordt bepaald 
door twee jury’s. De stem van 
het ‘grote publiek’ is bepalend 
voor 50%. 

Laat jouw stem horen!  
Stemmen kan van 1 tot 31 
maart via www.uitinlier.be. 

Wat we samen doen, doen we beter. Dat bewijzen alvast de ervaringen die we de voorbije maanden 

opdeden met participatietrajecten. De stad streeft naar een maximale betrokkenheid van inwoners 

en heeft de ambitie dit verder te versterken in de werking en dienstverlening. Bevragingen over 

brede thema’s of specifieke onderwerpen worden gewaardeerd. Of het nu gaat over ruimtelijke 

vraagstukken, de heraanleg van je straat of thema’s die onze werking kunnen verbeteren.

Stem mee voor de  
Cultuurprijs 2021

Veerkrachtig  
Koningshooikt 

De voorbije maanden dachten 
heel wat Hooiktenaars mee na 

over de uitdagingen waar het dorp 
voor staat. We leerden dat de 
Hooiktenaar houdt van het landelij-
ke en groene karakter van het dorp, 
maar ook heel wat wensen voor de 
toekomst heeft. Die toekomstwen-
sen bundelen we nu in een inwo-
nersvisie voor Koningshooikt. Het 

visierapport Veerkrachtig Koningshooikt stellen we voor 
tijdens het feestweekend in april (zie het programma in het 
hart van deze editie). 

Vanuit de visie maken we een vertaalslag naar een actie-
plan zodat we daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan. De 
stad zal acties opnemen, maar tegelijkertijd leggen we 
andere acties in handen van de Hooiktenaars zelf. Een 
Veerkrachtig Dorp maak je immers samen. Bij de opmaak 
van het actieplan gaan we opnieuw in gesprek met de 
Hooiktenaars. Zo groeit Koningshooikt in 2022 verder naar 
een Veerkrachtig dorp.  

INFO www.lier.be/veerkrachtigkoningshooikt

Geef je mening over 
het Stadsmuseum, 
Bib de Fé en het Liers 
Cultuurcentrum
Breng jij regelmatig een bezoekje 
aan het Stadsmuseum, Bib de Fé of 
het Liers Cultuurcentrum? Of net 
niet? We kennen graag jouw mening! 
Wat vind jij van het aanbod, de 
accommodatie, de communicatie,…? 
Waarom kom je wel of niet? Laat het 
ons weten.
Je vindt de vragenlijsten op www.
stadsmuseumlier.be, lier.bibliotheek.
be, en www.lierscultuurcentrum.be. 
Deelnemen kan tot 31 mei.

Voor elke ingevulde enquête wordt  
1 m² regenwoud gered van verdwij-
ning. Dit gebeurt in samenwerking met 
de organisatie World Land Trust. 

Jouw  MENING  telt
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Een vraag over een dienst 
of product van de stad?  
Op zoek naar de regels 
over iets? Misschien vind 
je hier wel het antwoord.

Door stormweer 
raakte de elektri-
citeitsbekabeling 
in mijn straat 
beschadigd. Waar 
meld ik dat?  
Problemen met elektrici-
teits- of gasleidingen die 
een acuut gevaar kunnen 
opleveren, meld je recht-
streeks aan Fluvius. Het 
gaat dan om omvergere-
den elektriciteitspalen die 
op de weg zijn terechtge-
komen, beschadigde 
leidingen en blootliggende 
kabels, een gaslek,… Zo 
gaat er geen kostbare tijd 
verloren en kunnen 
interventies snel gepland 
worden. Je doet dit telefo-
nisch. Mensen met gehoor- 
of spraakproblemen 
kunnen een sms sturen.   

 Bij gasgeur of gaslek via  
0800 65 0 65  - 24/7 

 Bij storingen en defecten 
via 078 35 35 00  - 24/7

Een defecte straatlamp 
meld je via www.straatlam-
pen.be. Fluvius volgt dit 
eveneens verder op.

Met niet-dringende vragen 
over bijvoorbeeld meters, 
aansluitingen, premies,… 
kan je rechtstreeks bij 
Fluvius terecht via de 
infolijn 078 35 35 34 (ma-vr 
8 tot 20 uur, za 9 tot 13 uur) 
of via www.fluvius.be

I GOED OM WETEN

Voor ervaren pianisten, maar ook voor 
beginners en liefhebbers, is een dege- 
lijk instrument een must. Al meer dan 
35 jaar kan je voor een piano terecht 
bij pianowinkel Noton in de Berlarij. 
Pianorestaurateur Paul Matthijns 
richtte de zaak in 1985 op. 9 jaar later, 
in 1994, zette Nico Nuitten ze verder. 
Nieuw of tweedehands? Akoestisch of 
digitaal? Kopen, huren of huurkopen? 
Ze hebben een piano voor iedereen.

Aart, zaakvoerder en zoon van Nico: 
‘We willen steeds de juiste piano bij de 

juiste klant brengen. Een piano is  
een zeer persoonlijk instrument en 
elke piano heeft een eigen karakter. 
De klant kiest niet alleen zijn of haar 
piano, vaak 'kiest' de piano ook  
de klant.

Muziek leren is een van de mooiste 
dingen die je kan doen en je bent 
nooit te oud om eraan te beginnen. 
Om het met de woorden van een 
Lierse muziekleraar te zeggen: muziek 
maken is een van de beste vormen 
van mindfulness.’ 

Aart Nuitten van Piano’s Noton

I STRAFFE ONDERNEMER
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WERKEN AAN STRATEN
PALLIETERDRIEHOEK  
NETELAAN 
Het kruispunt Netelaan - Arthur 
Vanderpoortenlaan wordt heraan-
gelegd. De afslag voor auto’s naar 
de Arthur Vanderpoortenlaan ver- 
dwijnt zodat fietsers en voetgan-
gers er veiliger kunnen overste-
ken. Gemotoriseerd verkeer rijdt 
via de rotonde aan de Leuvense-
vest. Het zebrapad over de Nete- 
laan wordt verplaatst en de stad 
zorgt voor nieuwe beplanting. Er 
komt ook een makkelijkere door- 
steek voor fietsers naar het stads- 
park en de voetpaden worden 
vernieuwd. Aan de zijde van de 
Pallieterdriehoek worden de 
voetpaden onthard zodat er meer 
ruimte voor groen en een betere 

waterinfiltratie is. Binnen de Pallie- 
terdriehoek komen zitbanken en 
picknicktafels waarop je kan dam- 
men en schaken. De werken 
duren tot half mei.  

BERLARIJ
In aanloop naar de heraanleg van 
de straat zijn de nutswerken volop 
bezig. Van maart tot het zomer-
bouwverlof wordt er vooral op de 
voetpaden gewerkt. De straat 
blijft zoveel als mogelijk doorrijd-
baar tijdens de werken.
 INFO  www.lier.be/berlarij

PASTORIESTRAAT 
De rijbaan, voetpaden en het 
kerkplein in de Pastoriestraat 
worden heraangelegd. De werken 
zouden klaar zijn tegen het 

zomerbouwverlof. In het najaar 
staan de groenvoorzieningen op 
de planning. 
INFO  www.lier.be/pastoriestraat

HOFSTRAAT
Ook de heraanleg van de Hof-
straat is volop bezig. Tot midden 
maart wordt er aan de riolering 
gewerkt. De werken duren tot juni. 
INFO  www.lier.be/hofstraat

Alle timingen zijn onder voor- 
behoud van weers- en andere 
onvoorziene omstandigheden. 

Op zoek naar de meest 
recente info over werken?  
Kijk steeds op www.lier.be.

Wie 50, 60, 65 en 70 jaar getrouwd is, zetten we in de bloemetjes.  
Ook als je 100 of nog meer kaarsjes mag uitblazen feliciteren we je graag. 

	Proficiat aan de DIAMANTEN JUBILARISSEN van december en januari: 
Jacqueline en Marcus Brioen - Braeckmans, Paula en Ludo Verhulsel - Struyf

	Gefeliciteerd met jullie BRILJANTEN BRUILOFT: 
Helena en Jozef Van Roosendael - Heremans, Charlotte en Eric Cornelis - Bastin,  

Angèle en Louis Hasenbroeckx - Delmez-Tibax.

	Hartelijke gelukwensen aan Louisa en Frans Van Varenberg - Roelants  
met hun PLATINA HUWELIJKSVERJAARDAG.

Proficiat

CIJFER 

2.895  In 2021 namen 2.895 culinaire sportievelingen deel aan de Cycling 
Dinner van Visit Lier. Lees meer over de editie 2022 op blz. 23
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I MIJN PEPERBUS

De  Sint-Gummarustoren tekent de skyline van onze stad. De toren, bijgenaamd de Peperbus,  
heeft ook voor veel Lierenaars een bijzondere betekenis.

Gunter ziet de Peperbus vanop zijn dakterras. 
‘Vanop ons dakterras zie ik wel tien torens. Van de begij-
nenkerk tot het belfort, maar de mooiste en statigste is die 
van de Sint-Gummaruskerk. Ik vind de omschrijving ‘kerk’ 
een zwaar understatement voor de rijzige toren en kerk. 

Vanuit welke hoek je ook in Lier aankomt of waar je ook 
wandelt over de vesten, je ziet en hoort de toren overal in 
de stad. Vanop ons terras kunnen we in alle rust luisteren 
naar de mooie beiaardklanken en volgen we soms het 
beiaardconcert simultaan via facebook. 

Ik voel me altijd een beetje op vakantie als ik via de tuin van 
het Jezuïetenklooster naar de kerk toeloop. Een prachtig 
stukje erfgoed! Het is fantastisch dat de restauratie langs de 
buitenzijde nu wordt verdergezet. Zo kunnen bezoekers, 
maar ook Lierenaars, fier opkijken naar de Peperbus.’ 

Heb jij ook een speciale band met de Peperbus? Geeft 
het silhouet van de toren, vanuit je tuin of zolderkamer, 
je een speciaal gevoel? Laat het ons weten! Misschien 
komt jouw verhaal wel in deze ‘de peperbus’. Stuur je 
verhaal, samen met je naam naar peperbus@lier.be.

EEN LIERS BIERPAKKET

DE WINNAARS

Nippen aan een biertje met enkele 
kaasblokjes of een kommetje zoute 

nootjes erbij. Gezellig toch? Nog leuker wordt  
het met een Liers bier in je glas. En ja, er zijn er 
heel wat. Wil jij graag proeven van enkele Lierse 
bieren? Stuur voor 15 maart het correcte ant-
woord op onze wedstrijdvraag naar peperbus@
lier.be. Vergeet niet je naam te vermelden. In de 
prijzenpot zitten twee bierpakketten. 

Wat is het alcoholpercentage  
van Caves?

  A: 5,8%

   B: 5,4%

   C: 6,2%

Niet gewonnen? De drankenhandels in de stad 
hebben een mooi aanbod aan Lierse bieren.

WIN

De peperbustoren is 83 meter hoog. Heel wat 
lezers wisten dat. Onder hen Leen De Munter en 
Guy Van Broeckhoven. Zij winnen een schapen- 
kopsnijplankje ter waarde van 30 euro. Proficiat! 

Oep za Liers 
Het Lierse dialect heeft een rijke  
woordenschat voor etenswaren. 

Weet jij wat ‘zweus’ of ‘pulferkas’ is? 

Zweus of zweuzekes
zijn de zwoerdjes of vetrandjes  

aan een stuk vlees. 

Pulferkas
Pulferkas is kalfsfricassee: een stoofschotel 
van kalfsvlees en gehaktballetjes, soms ook 
met champignons, in roomsaus, vaak afge-

werkt met enkele druppeltjes citroen. 

        
        

        
        

        
        

        
        

        
        

        
        

        
        

   
©

 D
av

id
 T

ile
m

an
s

11



De Belgian Red Court is een 
initiatief van de Belgische 

voetbalbond. Mini-voetbalveldjes 
in 38 gemeenten worden zo 
gerenoveerd. In 2005 werd in Lier 
de eerste mini-pitch aangelegd 
aan de toenmalige Sionkazerne. 
Later verhuisde het voetbalveldje 
naar de omgeving van de Anton 
Bergmannlaan. De stad koos er 
voor om deze pitch niet te renove-
ren, maar een volledig nieuwe 
voetbalpitch aan te 
leggen op de sportvelden, 
gelegen naast de stads-
vesten en het begijnhof.

De aanleg van de Red 
Court kadert in de volledi-
ge vernieuwing van de 
site rond de sportvelden. De 
eerste fase was de renovatie van 
de minigolf vorig jaar. Binnenkort 
zal de tweede fase klaar zijn met 
de opening van de Belgian Red 
Court op 23 maart. In een derde 
en laatste fase wordt de rest van 
de sportvelden vernieuwd. 

De stad betaalt 30% van de totale 
kosten voor de aanleg. De overige 
kosten neemt de KBVB voor zijn 
rekening. De Belgian Red Court 
krijgt de naam ‘Caje’, naar Jan 
Ceulemans, ex-Rode Duivel en 
ereburger van onze stad. Naast 
het sportieve karakter heeft de 
pitch ook een maatschappelijk 
doel. Het wordt een ontmoetings-
plaats voor jongeren én er gaat 
aandacht naar diverse doelgroe-
pen. Zo zal de pitch toegankelijk 
zijn voor G-sporters en rolstoel- 
gebruikers en zal K. Lyra-Lierse  
er een meisjeswerking uitbouwen. 
Uiteraard zullen ook de vaste 
gebruikers van de sportvelden, 
zoals scholen en sportkampen, de 
pitch intensief kunnen gebruiken. 
Op de planning staat bovendien 

jaarlijks een heuse 
Red Court Cup. 

Gijs is sportpromotor 
bij de stad: ‘De sport- 
velden kleuren dus 
rood. Die rode kleur 
zal komen van de 

splinternieuwe Belgian Red Court 
en de vele kinderen die er in een 
rood voetbalshirt komen spelen  
en niet van de denkbeeldige rode 
kaarten die uitgedeeld worden. 
Want de Red Court moet een plaats 
zijn waar iedereen welkom is en 
elkaar met respect behandelt.’ 

Elmen (links): ‘Ik voetbal heel graag 
op de sportvelden en kijk er naar 
uit om ook op de Red Court te 
kunnen spelen.’

Jonathan (rechts): ‘Ik droom ervan 
om ooit profvoetballer te worden, 
dus ik ga zeker veel oefenen op 
de Red Court.’ 

Nadat vorig jaar de minigolf in een nieuw en 
kleurrijk jasje werd gestoken, zijn nu de sportvelden 
aan de beurt. De tennisvelden maken er plaats voor 
een Belgian Red Court. Een knalrode voetbalpitch 
waarop jongeren vanaf eind maart naar hartenlust 
kunnen ‘sjotten’.

Sportvelden  
kleuren rood

Nieuw groen voor de minigolf
De beplanting en gazon op de minigolf waren aan vervanging toe. In 
de loop van maart zorgt de stad voor nieuw groen. Er komen rijk-
bloeiende kleurrijke vaste planten, heesters en bomen. Zo kan je er 
tijdens de openingsmaanden van de minigolf, van april tot september, 
genieten van veel kleur en fleur.
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Koningshooikt viert feest
 200 JAAR KONINGSHOOIKT 
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Heel lang geleden, in de bossen 
tussen Dijle en Nete - in de 

Lierse rand - waren er tenten.  
Nee, geen kampeertenten, maar 
gehuchten. De bossen waren jacht- 
gebied of grotendeels gerooid om 
het land te bewerken. Mensen 
kwamen zich vestigen in ’s Konings- 
bosch, op het land en in de bossen 
die eigendom waren van hertogen 
en daarna van koningen. Zo ont- 
stond tussen de Brandestraat en 
de Misstraat het gehucht Hoyckt, 
dat net als het gehucht Hazel- 
donck deel uitmaakte van het 
oude Berlaar.

’s Koningsbosch werd rond 1789 
onder de naam Konings een zelf- 
standige gemeente met aan het 
hoofd  een burgemeester. In 1821 
gebeurde het: op vraag van de 
inwoners van de Berlaarse ge-
huchten Hoyckt en Hazeldonck, 
gesteund door de gemeente 
Konings, werd bij Koninklijk Besluit 
van Willem I, Koning der Nederlan-
den en Prins van Oranje-Nassau, 
op 11 januari 1821 de nieuwe ge- 
meente Konings-Hoyckt opgericht. 

Een jaar later werd het dorp 
nog een stukje groter. Een 
deel van het gehucht Mijl, 
dat oorspronkelijk bij Lier 
hoorde, werd bij Konings- 
Hoyckt gevoegd.

In die tijd leefden de Hooik- 
tenaars vooral van de land- 
bouw. Er vestigden zich in 
het dorp ook ambachtslui. 
Anderen openden winkel-
tjes, vaak in de voorplaats 
van het woonhuis. Er was zelfs een 
brouwerij en maalderij voor plaat- 
selijk gebruik. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
werd Koningshooikt zwaar getrof-
fen. Het fort en de schans maakten 
deel uit van de verdedigingsgordel 
rond Antwerpen en waren niet 
opgewassen tegen de Duitse 
bombardementen. De dorpskern 
en de kerk werden later heropge-
bouwd. In 1977 fuseerde Konings-
hooikt tenslotte met Lier.

Vandaag is Koningshooikt vooral 
een landelijke gemeente met 
moderne voorzieningen. In om- 
streken en ver daarbuiten is 
Koningshooikt gekend van bus- 
senfabriek Van Hool. 

… en toen kwam er een varken 
met een lange snuit … nee, eerst 
een houtrover en later een var- 
kenskop, … en het verhaal van 
Koningshooikt… dat is nog lang 
niet uit.  

Konings-Hoyckt 1821Konings-Hoyckt 1821
Koningshooikt 2021Koningshooikt 2021

De inwoners van de Berlaarse gehuchten Hoyckt en Hazendonck, 
werden houtrovers genoemd. Mogelijk omdat ze in de bossen van  
de koning het eikenhout kwamen stelen. Deze spotnaam is nog 
amper gekend, de bijnaam varkenskoppen des te meer. Die ontstond 
toen de oude traditie heropleefde om op de feestdag van de patroon-
heilige Sint-Antonius in het portaal van de kerk varkenskoppen per 
opbod te verkopen. Vandaar ook het feestvarken in het logo van  
het feestbier/feestjaar. 

E.H. Stuyck, pastoor van Koningshooikt, getuigde: ‘De brouwerij vlak 
aan de pastorij stond dadelijk in vuur en vlam. De Herberg 'de Valk' 
tegenover de kerk werd de prooi der vlammen, tal van huizen werden 
deerlijk toegetakeld, de herbergen 'de anker', 'de engel', 'de duif' 
werden in gruis geschoten, er was schierlijk geen huis in de kom van 
het dorp of het was dooreengeslagen of deerlijk beschadigd.’
Bron: Lier14-18.be 
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Greta woont nog steeds in 
Koningshooikt: ‘Ik herinner me  
nog het gekletter van ons moe die 
op haar klompen door de lange 
gang van de kazerne liep om met 
de grote sleutel de toegangspoort 
te openen als ze de bel had horen 
klingelen. Toen de va met pensi-
oen ging, nam hij zijn eretekens  
en natuurlijk ook de moe mee naar 
Heist. Mijn ouders, zus en ik ver- 
huisden naar een huisje aan ‘t 
Sterreke.’

José van ‘t Sterreke 
José wordt in 1936 geboren in de 
‘kellekamer’ achter het café dat ze 
ondertussen 62 jaar uitbaat. Haar 
moeder Jel heeft het café voordien 
30 jaar lang opengehouden. 
‘Meisjes wens je te trouwen, zie 
da ge hem meester kunt houwen’ 
is een strofe uit het refrein van 

een lied dat José graag vol 
overgave brengt van achter haar 
toog. Een nalatenschap van een 
vorige generatie.   

José: ‘Hier drink je jezelf rijk, want 
de pintjes zijn hier goedkoop.’

Gust, juf Jeanne, kinderen  
en kleinkinderen 3 generaties 
Jutteneers
Aan de andere kant van het dorp, 
in Villa de Toren langs de Lierse-
baan, genieten August Ceulemans 
en Joanna Van Rompay van hun 
oude dag. 

Gust is geboren aan ’t Sterreke: 
‘Ik herinner mij nog de kermissen 
in de jaren ’40 en ’50 met het 
prijsdansen in de tent. De prijzen 
hingen boven de dansvloer: een 
melkkan en een pispot. De win- 

naar liet die vol bier tappen en de 
aanwezigen mochten ze leegdrin-
ken. Plezier dat er was… En de 

Greta werd in het Fort  
van Jut geboren
Louis Karel Geens had als oud-strij-
der van den Grooten Oorlog zijn 
strepen verdiend. In 1930 neemt hij, 
op bevel van hogerhand, samen 
met zijn gezin zijn intrek in het Fort 
van Jut. Van het geweld en de 
Duitse bezetting tijdens WOII 
trekken de kinderen zich niet veel 
aan. Het Fort wordt hun speeltuin. 
Als dochter Emma in 1946 de grote, 
sterke Jean Aerts tegenkomt, wordt 
het Fort-verhaal vervolgd. In 1949 
trouwen ze en gaan in het Fort 
inwonen bij de ouders van Emma. 
Daar worden in 1950 en 1951 Greta 
en Anita geboren.  

Hooiktenaars aan ‘t woord
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volkspelen waar de twee sjampet-
ters een oogje in het zeil hielden. 
De koeien, die liepen er regelma-
tig over straat, daar keek niemand 
van op.’

Plezier is Gust blijven maken.  
‘Het moet in 1988 geweest zijn  
dat ik samen met de twee Fonsen 
- Gommers en Verduyckt - en 
Ludo Bervoets, de ‘Jutse Stran-
gers’ oprichtte. We traden in Jut 
en ver daarbuiten op. 

Joanna was 2 toen ze op Tallaert 
kwam wonen, “naast de beek, de 
eerste boerderij rechts.” Veel 
Jutteneers herinneren zich Joanna 
als juf Jeanne. Ze was 35 jaar lang 

kleuterjuf in de H. Hartschool. Met 
haar accordeon wist juf Jeanne 
jong en oud te vermaken. Het zal 
dus niemand verbazen dat zij rond 
1989 mede-oprichtster werd van 
het Vrijetijdskoor van pater Jules 
Van Looveren.

Natuurlijk was niet alles rozengeur 
en maneschijn. Dochter Iris, die 
samen met broer Geert en zus 
Heidi opgroeide in de “Veus-
sekweek”, luistert graag naar de 
verhalen van haar ouders: ‘Mijn 
moeder herinnert zich de Duitse 
bezetting nog goed. Duitse solda- 
ten die de boerderijen innamen, 
Lierenaars die vanuit de stad om 
eten kwamen smeken, grootvader 
die na jaren krijgsgevangenschap 
fel vermagerd en ziek weer in het 
deurgat stond en niet herkend 
werd door zijn kinderen. Die ver- 
halen uit de oude doos, de warme 
manier waarop zij over hun jeugd 
in Jut spreken, verklappen dat zij 
Jut in hun hart dragen.’

De liefde voor Jut gaven Gust en 
juf Jeanne door aan hun kinderen. 
Iris woont nu op de boederij waar 
haar vader opgroeide en geniet 
van “de Ernest Claesachtige sfeer” 
die er rondwaart als zij met haar 
dochters Jasmijn en Roos-Anna 
door de Bossen, langs de boerde-
rijen van Tallaart en ’t Sterreke fietst.  

Rita werd in 1949 geboren 
op de Putsesteenweg. 
Met haar man Hubert, ook 
een echte Hooiktenaar, 
woont ze sinds 1970 in de 
Schoolstraat. Overal waar 
nodig in het verenigings-
leven zet Rita zich vrijwillig 
in. Vroeger was zij actief 
in de Chiro en de plus-
werking, nu zet zij zich 
voornamelijk in voor de 
wijkwerking.

In Koningshooikt is het goed wonen en dat willen 
we zo houden. Dat is ook het doel van Veerkrachtig 
Koningshooikt. Binnen dit project, een initiatief 
van de stad en de provincie Antwerpen, gaan we 
samen op zoek naar creatieve oplossingen voor 
hedendaagse uitdagingen (Meer hierover verder in 
deze editie). Voorbije zomer gingen gastenboekjes 
van deur tot deur. We keken even mee wat enkele 
Jutteneers in de boekjes schreven. 

Rita: ‘Koningshooikt is een dorp 
waar veel te beleven is en het is 
een warm nest waar mensen er 
nog zijn voor mekaar.’
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Ook Goedele uit de Fruithoflaan 
zorgde voor een mooie bijdrage in 
de gastenboekjes.

Diane, in 1954 geboren “oep de 
keukentafel in de Beekstraat” 
 (toen Beukheuvel), en haar man 
Mark, geboren in de Dorpstraat 
“neffe tante Paula de vroedvrouw, 
dus de goeivra zoals wij zeiden”, 

wonen al heel 
hun leven in 

Koningshooikt. 
Ze waren, samen 

met andere leden 
van de Chiro, lid van 

‘Piep het jong Davids-
fonds’, de basis van wat 

vele Jutteneers zich nog her- 
inneren als jeugdhuis Jong Jut. 
Vergaderen deden ze eerst “op 
‘t schoon verdiep van het ge- 
meentehuis”, nadien kregen ze 
een lokaal in de oude brouwerij 
Verbesselt. Mark is medeoprich-
ter van toneelkring HOP en een 
getalenteerd pentekenaar.

200 jaar Koningshooikt. 75 jaar Van Hool. Onlosmakelijk verbonden. Het was in 
1947 dat Bernard Van Hool, samen met enkele zonen en medewerkers, de eerste 
bus bouwde. In 2022, 75 jaren later, is Van Hool NV uitgegroeid tot een internatio-
nale speler. Ondertussen vonden duizenden Van Hool-voertuigen hun weg over 
de wereld. Hard samenwerken, inzetten op nieuwe technologie met respect voor 
de omgeving. Koningshooikt is en blijft het hart van het bedrijf. Dat was zo gisteren, 
dat is zo vandaag en dat blijft het morgen. #teamvanhool.

Ook inwijkelingen voelen zich thuis in Koningshooikt. Helga en Richard 
verwoordden dat mooi in een gastenboekje. 
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• In 1830 telde Koningshooikt 1.930 
inwoners. Begin 2022 waren dat  
er 4.360.
• Maurice van Rompay (72) woont al 
heel zijn leven in ’t Voil Hem. Dat is 
de huizenrij - ‘de root’- langs de 
Mechelbaan. Ze kreeg die spotnaam omdat er in de achter- 
tuinen ooit vuile was aan de wasdraad hing. 
• Op de site waar de Lierse Huisvestingsmaatschappij nu het 

project Withof realiseert stond vroeger 
schoenfabriek Perfecta. Nadien werden 
er nertsen gekweekt. In het oorspron-
kelijke gebouw was opnamestudio  
The Motormusic Recording and Editing 
Facilities (kortweg Motormusic Studios) 
gevestigd. Niet alleen de crème van  
de Belgische muziek, maar ook interna- 
tionale sterren kwamen er nummers 
opnemen. 

• Van 1908 tot 1946 
reed er een tram 
door Koningshooikt. 
Die liep van Lier 
naar Werchter. In 
1914 brak de Duitse 
bezetter de sporen 
op, maar in 1920 werden ze teruggelegd. In 1935 was al 
sprake van de vervanging door een busdienst. Tijdens en na 
WOII verdwenen de sporen voorgoed.

• Café ’t Lammeke 
bestaat al 180 jaar en 
is dus het oudste 
café van het dorp. 
• Café Jong Jut is 
een van de suppor-
tersclubs van Ceylin 

del Carmen Alvarado, de Nederlandse veldrijdster die in 2020 
wereldkampioen werd.
• De kerktoren is niet langer compleet. Vroeger stond er een 
kruis van 3,8 meter op de torenspits met een windhaan die  
– al was hij slechts 60 cm hoog en 66 cm lang – goed zicht- 
baar was op verschillende plaatsen in het dorp. 

Francinne woont sinds 
1962 in Koningshooikt. 
Ze werkte als ambte-
naar op het gemeen- 
tehuis, stond mee aan 
de wieg van het toen- 
malige ziekenzorg, was 
ondervoorzitter van de 
Dorpsraad en is nog 
steeds lid van de kerk- 
raad. Guido, geboren 
Jutteneer, is al jaren 
actief in de kerkge-

meenschap. Hij startte als zesjarige als misdienaar en werd in 
1984 schatbewaarder van de kerkraad waarvan hij ondertussen 
23 jaar voorzitter is.
• In Koningshooikt kwamen de eerste bovengrondse lijnen 
voor de levering van stroom er pas rond 1927. Maar Jutte-
neers zijn vindingrijk. De familie Cools-Verbiest wekte rond 
1920 eigen elektriciteit op met een windmolen. Als er wind 
was, ging het licht aan, was er geen wind, dan werd de olie- 
lamp bovengehaald. En op de hoek van wat nu de Sander de 
Vosstraat en de Burgemeester Hensstraat is, produceerde de 
maalderij elektriciteit met dieselmoto-
ren. Als er niet gemaald werd, verkocht 
men de stroom aan mensen in de buurt. 
• De Dorpsraad Koningshooikt vzw 
herstelt ter gelegenheid van de 200ste 
verjaardag van het dorp de bierbrou-
werstraditie in ere en liet Ne Jutteneer, 
een blonde tripel, brouwen.
• In het Azelhof Horse Events nemen 
steeds meer bekende amazones deel 
aan de competities en ook bekende 
vaders zoals Bill Gates en Bruce 
Springsteen werden er al gespot 
tijdens jumpingevents. 

Hooiktse weetjes

Van 7 tot 10 april organiseert de Dorpsraad Koningshooikt vzw  
een feestweekend in een spiegeltent op De Laag (achter de kerk).

do 7 april: 
Aftrap feestweekend
Een avond met live muziek, 
foods and drinks: François 
Van den Broeck en het True 
Love Trio en The Jacquelines.

vr 8 april
• Namiddag – Kidsdisco 

– H. Hartschool 
• Rollenkoers – Chiro

za 9 april: MiR(R)(N)oir  
by dansclub Scratch 
• Thema: Vintage circus  

– Greatest Showman
• In de tent: 3 dansshows: 

Kinderfuif (3 tot 9 jaar ) / 
Jongerenfuif (10 tot 14 jaar) 
/ Family-party (+15j) Top DJ

• Op de parking: sterkste 
man, kindergrime, circus- 
school, suikerspin, pop- 
corn, spitsvarken en drank.

zo 10 april:  
Familiedag
• Begeleide wandeling
• Feestelijke brunch
• Dans- en senioren- 
 namiddag met Eddy Smets
• Familiale slotshow  
 met Pino

* onder voorbehoud van de 
op dat moment geldende 
coronamaatregelen 

Feestweekend 

Pr
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Toekomst

Jut 200-wandeling

Renata, Rika, Rita, Yannick en Tom, 
vijf enthousiaste Hooiktenaars, 
engageerden zich om deel uit te 
maken van de stuurgroep Veer-
krachtig Koningshooikt. 

Tom: ‘Met veel plezier kijk ik terug 
op het eerste jaar Veerkrachtig 
Koningshooikt. Ik wilde graag een 
positieve bijdrage leveren aan de 
toekomst van ons dorp. Een aantal 
inspirerende werksessies later kan 
ik alleen maar vaststellen dat veel 
Jutteneers hetzelfde doel delen. Ik 

Koningshooikt heeft een rijke 
geschiedenis én het is er mooi 
wandelen. De Dorpsraad wil beide 
troeven combineren en stippelde 
een wandeling uit die je langs 
mooie en interessante plekjes in 
het dorp brengt. Je kan kiezen 
voor een korte wandellus of een 
langere tocht.

kijk er dan ook naar uit om de 
realisatiefase te starten en om een 
aantal ideeën en plannen werke-
lijkheid te zien worden.’

Renate: ‘Door samenwerking met 
de Hooiktenaars werden het voor- 
bije jaar onze wensen en bekom-
mernissen voor het dorp geïnventa-
riseerd. De betrokkenheid van 
jonge inwoners tijdens de werkses-
sies stemde me daarbij hoopvol.’

Rika: ‘In volle lockdown engageer-
de ik me voor de stuurgroep vanuit 
een besef dat het hier mooi en 

rustig wonen is en 
dat we dit vooral 
moeten proberen 
te houden. Al op 
de startdag in mei 
2021 was duidelijk wat 
Hooiktenaars belangrijk 
vinden: een groene woonomge-
ving, sociaal dorp, en verkeersvei-
ligheid. De prioritaire thema’s zijn 
ondertussen bepaald en worden 
omgezet in acties.’

Yannick: ‘Veerkrachtig Konings-
hooikt leerde me dat we allemaal 
op onze manier van ons dorp 
houden en we willen koesteren 
wat ons dorp mooi maakt. Ik kijk 
alvast uit naar de uitwerking van 
de visienota en hoop dat we 
Koningshooikt de komende jaren 
zullen zien groeien in al zijn 
facetten.

www.lier.be/ 
veerkrachtigkoningshooikt

Het voorbije jaar dachten heel wat Hooiktenaars na over de uitdagingen waar het 
dorp voor staat. De werksessies van Veerkrachtig Koningshooikt waren een 
bron van inspiratie. Het is duidelijk dat de Hooiktenaar houdt van het landelijke 
en groene karakter van het dorpen heel wat wensen voor de toekomst heeft. 

v.l.n.r. Tom, Renate, Rika en Yannick

Geen feest zonder cadeautjes. Wil je graag een 
feestmand met 6 flesjes van het lekker feestbier, 
incl. 2 glazen winnen? 200 jaar geschiedenis geeft 
veel stof… ziehier nog wat stof tot nadenken. 

Los de woordpuzzel op de 
volgende pagina op en  

1. vind in de verticale gekleurde 
vakjes de titel van een verhaal 
van Felix Timmermans dat een 
link heeft met Koningshooikt

2. vorm met de letters uit de 
gekleurde vakjes een zevenlet-
terwoord 

3. schat hoeveel juiste inzendin-
gen er tijdig in de mailbox zullen 
zitten.

Win

Stuur het antwoord op deze 3 vragen uiterlijk 1 april naar  
dorpsraad@koningshooikt.be met vermelding van je naam  
en telefoonnummer. 

Scan de 
QR-code 
voor een 

beschrijving 
en plan van 

de route.
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1.
2.  ➖

3.
4.

5.
6.

7.  ➖
8.

9. 
10.

11. 
12.

13.

14.
15. 

16.
17.

18.
19.

20.
21.

22. 
23.

1. In welke nijverheid startte Bernard Van Hool in 1919, dus lang 
voor hij na WOII autobussenfabrikant werd? 

2. Wie was ook in Koningshooikt, de grote kindervriend die 
koeken en snoep bracht en enkele jaren voor WOII plaats heeft 
moeten maken voor Sinterklaas? Deze graaf van halfvasten was 
geen martelaar maar gewoon een van de Carnavalheiligen. 

3. Andere naam voor de Bosmolen die sinds 1617 op de Donder-
heide stond en in augustus 1914 door Belgische militairen werd 
vernield om te voorkomen dat die in handen zou vallen van de 
Duitse vijand en als uitzichtpunt zou worden gebruikt. 

4. Een van de drie beken die door Koningshooikt lopen.
5. Bekende Hooiktenaar Nestje Van den Bulck (1890-1975) fietste 

tijdens zijn leven meer dan 152.000 km door Europa en legde 
ook nog eens 54.000 km af met de motor. Dat maakte van hem 
een … en een levensfilosoof.

6. Tussen het Fort van Koningshooikt en het Fort van Lier ligt, als 
onderdeel van een linie van de tweede verdedigingsgordel 
rond Antwerpen Schans Tallaart. Ander woord voor ‘schans’. 

7. Naam van de ijzeren muur die van 1938 tot 1940 gebouwd 
werd tussen Koningshooikt en Waver (Wallonië) als Belgische 
antitankversperring.

8. Welke Vlaamse schrijver, die zijn volk leerde lezen, (1812-1883) 
kwam met zijn vriend Jan Van Rijswijck geregeld een biertje 
drinken in de herberg van brouwerij Verbesselt, afspanning  
“De Rode Leeuw” ?

9. In en rond Koningshooikt vinden we heel wat 19de eeuwse, 
gerestaureerde of verbouwde hoeves terug. Van welk type 
hoeves zijn dat voornamelijk? 

10. Voornaam van een bekende Belgische artiest die in het Frans 
zingt en waarvan destijds nummers werden opgenomen in The 
Motormusic Recording and Editing Facilities (kortweg Motormu-
sic Studios) die destijds in Koningshooikt was gevestigd. 

11. Wat is de functie van het  provinciaal overstromingsgebied  
’De Jutse Plassen',  dat aangelegd werd n.a.v. de overstroming 
van 1998. 

12. Naam van een van de zes wandellussen uitgestippeld door de 
werkgroep Trage Wegen van Koningshooikt. 

13. Over welk beroep in Koningshooikt zingt Bart Peeters in een 
van zijn liedjes op het album “Zonder circus”? 

14. Wat heeft de Dorpsraad Koningshooikt in september 2021 
geveild in het teken van 200 jaar Koningshooikt?

15. Streekwoord voor ‘ijsschaatsen’. 
16. Oorspronkelijke spotnaam van de Hooiktenaars.
17. De vorige naam van het Koningsplein was Leopoldplaats, maar 

hoe heette het dorpsplein voor 1900? 
18. Familienaam van de enige burgemeester naar wie een straat in 

het dorp werd genoemd? 
19. Deze man was koster-organist maar is in het dorp eveneens 

bekend als schilder. 
20. Streekwoord voor ‘hielen’.
21. Naam van de trage weg gelegen tusen de Herenboslaan en de 

Mechelbaan te Koningshooikt.
22. Andere naam voor het kasteel van Koningshooikt. Het is ook 

de naam van een bekende stoeterij.
23. In de eerste helft van de 19de eeuw waren er heel wat 

ambachtslui in Koningshooikt. Zo ook twee blokmakers. Wat 
maakten zij? 

Dit feestkatern werd samenge-
steld door de Dorpsraad 
Koninghsooikt vzw, die zich tot 
doel stelt de samenwerking 
tussen de Hooiktse verenigingen 
te bevorderen, in samenwerking 
met de middenstand en de 
inwoners van het dorp een 
levendige samenleving te maken 
en het gemeenschapsgevoel te 
stimuleren. Daarvoor organiseren 
de leden tal van evenementen 
het hele jaar door.

De Dorpsraad Koningshooikt vzw 
dankt de stad Lier die deze 
uitgave mogelijk maakte. 
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We spreken van sluikstort als 
iemand bewust de inzame-

ling van afval wil ontwijken en vuil 
achterlaat op een plek waar dit 
niet mag.  Dat kan aan een OCT, 
textielcontainer of glasbol zijn, in 
de berm of op een andere locatie. 
Ook zakjes huishoudelijk afval die 
in een straatvuilnisbak gedumpt 
worden zijn sluikstort.

De stad bekijkt 
voortdurend wat 
nodig is om sluik-
stort te ontmoedi-
gen. Zo werd eind 
vorig jaar het 
vuilnisbakkenplan 
gelanceerd. Heel 
wat publieke 
vuilnisbakken zijn 
- of worden binnen-
kort -weggenomen 
uit woonstraten. 
Metingen toonden 
dat ze nauwelijks 
gebruikt werden 
door voorbijgan-
gers maar wel door 
sluikstorters.

Daarnaast zetten 
we ook in op 
handhaving. Wie 
sluikstort, begaat 
immers een over-
treding van het 
politiereglement. In 

de strijd tegen sluikstort kocht de 
stad een nieuw camerasysteem 
aan. De kans is groot dat je 
voortaan bekeken wordt door 
Tony, oftewel een mobiele camera, 
als je sluikstort dumpt. De nieuwe 
mobiele camera’s worden ingezet 
op verschillende ‘hotspots’, 
plaatsen waar regelmatig sluikstort 
wordt aangetroffen. Ook bij weinig 

licht leveren de camera’s duidelij-
ke beelden. Betrapte sluikstorters 
krijgen een fikse boete in de bus 
en staan ook in voor de opruim-
kosten. 

Als we toch ergens 
een sluikstort 
vaststellen, of 
hiervan een mel-
ding ontvangen van 
een inwoner, komt 
Armand tevoorschijn. 
Met een sticker geven we aan dat 
het sluikstort al geregistreerd is bij 
de stad, maar dat er eerst nog een 
GAS-vaststeller langskomt vooral-
eer alles wordt opgeruimd. 

De stad maakt onder de noemer ‘Proper Lier’ werk van een proper 
openbaar domein. De strijd tegen sluikstort maakt daar deel van 
uit. Tony en Armand helpen ons daarbij.

Hé sluikstorter, stop daarmee!

TONY

Armand 
haalt binnenkort 
dit sluikstort op

.... /.... /....

 

Armand 
haalt binnenkort 
dit sluikstort op

.... /.... /....

 

Armand haalt binnenkort dit sluikstort op.... /.... /.... 

Elke inspanning hoe klein ook, 
draagt bij aan een Proper Lier. 
Medewerkers van de stad en 
IVAREM, lokale politie, vereni-
gingen, vrijwilligers en ver-
schillende organisaties helpen 
elke dag mee om de stad 
proper te maken. Tony ziet je, 
Armand haalt het sluikstort op, 
Juta en Lora helpen mee. 
Maar ook jou hebben we 
nodig. Merk je ergens een 
sluikstort, meld het via  
www.lier.be, zoek op ‘sluikstort’.
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        Babbelaars voor de Babbelier
Wil je Lierenaars uit andere culturen leren kennen en hen 
helpen bij het oefenen van hun Nederlands? We zoeken 
nog vrijwilligers voor de Babbelier. Je beslist zelf hoeveel 
keer je komt, je krijgt professionele begeleiding en komt 
terecht in een tof vrijwilligersteam. 

Wanneer en waar elke wo van 19 tot 21 uur (behalve 
schoolvakanties) in de ‘cafetaria’ van het stadskantoor 
(Paradeplein). 

INFO babbelier@outlook.com of tel. 0498 80 64 51

Amel is coördinator van de 
Babbelier: ‘De nood om 
Nederlands te oefenen is 
groot. Als vrijwilliger maak 
je het verschil. Vroeger 
gebeurde dat bij een kopje 
koffie of thee, voorlopig 
houden we meer afstand. 
Zo kan de Babbelier 
coronaveilig verlopen.’

Nieuwe start voor Samen Inburgeren
Samen Inburgeren in een notendop? Je wordt coach van 
iemand die vanuit het buitenland in onze stad kwam wonen. Je 
gaat samen op stap, spreekt samen Nederlands en leert 
elkaars leefwereld kennen. 

Samen met vzw Mondiale Werken gaat de stad dit jaar op-
nieuw voor een coronaveilige editie. Buitenactiviteiten en 
online babbels kunnen daar deel van uitmaken.

Francine en Herman gingen enkele jaren geleden het avontuur 
aan en maakten kennis met de Syrische Hanna en Klodine: ‘Sa-
men optrekken met een gezin dat hier een nieuwe thuis zocht, 
was best spannend. Maar de match was perfect. We hebben 
nog steeds contact en leren nog steeds van elkaar.’

Zin om op pad te gaan met een inburgeraar en een gespreks-
partner te zijn binnen de grenzen van wat voor jou mogelijk is? 
Vind je het boeiend om nieuwe mensen en hun verhalen te 
ontdekken? Neem contact op voor meer informatie. Elke stap 
wordt toegelicht en begeleid. Je kan alleen deelnemen, als 
koppel, met een vriend(in) of met je gezin. 

Samen Inburgeren wordt gerealiseerd met de ondersteuning 
van het Agentschap Integratie en Inburgeren en vzw Avansa.
INFO  Sameninburgeren.lier@gmail.com of 
 tel. 0496 71 19 61

Rap op Stap
Rap op Stap, het reisbureau dat mensen 
met een klein budget helpt bij een leuke 
daguitstap of reis, is op zoek naar 
vrijwilligers. 

Heb je elke week 3 à 4 uur tijd? Kom je 
graag in contact met mensen, kan je 
overweg met een computer en ben je 
handig in het opzoeken van informatie?

Je zoekt samen met de klant een leuke 
daguitstap of een geschikt vakantiever-
blijf binnen het aanbod. Je zorgt voor de 
boeking en bekijkt samen praktische 
zaken zoals het budget of vervoer.  

Waar in dienstencentrum Het Schoppeke
INFO  rapopstap@lier.be

Kinderbegeleiders Mama-Lier
Mama-Lier is een nieuw project van het Huis 
van het Kind. Het wil mama’s met een migratie- 
achtergrond helpen bij het leren van het 
Nederlands. Hun baby’s en peuters komen 
mee naar de les. 

Help je graag bij de opvang en verzorging 
van de kindjes? Mama-Lier zoekt nog enthou-
siaste vrijwilligers.

Wanneer en waar elke di en/of do van 12.30 
tot 15 uur (behalve schoolvakanties) in De 
Speelmicroob, Sluislaan 40  
INFO  www.lier.be/vrijwilligerswerk of  
annick.bosman@lier.be of tel. 0471 77 24 41
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IN LIER
T i p s  v o o r  m a a r t  e n  a p r i l  2 0 2 2  

Alle activiteiten onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen.

   Openingsweekend expo VAN IN

Op 23 en 24 april opent in  
het Stadsmuseum de expo over 
drukkerij-boekhandel-uitgeverij 

VAN IN. Op het programma  
staan voorleessessies, museum-

talks en optredens.

Lezen met VAN IN: Luister naar  
verhalen uit kinderboeken  

uitgegeven door VAN IN. Voor 
kinderen vanaf 6 jaar.

Museumtalk: Benieuwd naar de 
werking van een uitgeverij, hoe  
een leermiddel tot stand komt? 
Ontmoet een auteur, uitgever of 

illustrator van VAN IN.

Lessen voor het leven: Leren 
debatteren? Een basiscursus 

economie? Mindfulness?  
Welke kennis, ervaring of vaar- 

digheden vind jij belangrijk  
en moeten een vaste waarde 

worden in het leerplan? Laat je 
input achter in de tentoonstelling.

Wanneer en waar za 23 en  
zo 24 april van 10 tot 17 uur in  
het Stadsmuseum (Op 24 april 

is het ook Erfgoeddag)

Kost gratis voor Lierenaars

Extra volledige programma vanaf  
1 april op www.stadsmuseumlier.be
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Meer info op stadsmuseumlier.be

23.04 — 20.11 2022

stadsmuseum lier 

VAN lokale drukker� en 
tot INternationale 
educatieve uitgever� 

  Cycling Dinner

De Cycling Dinner bestaat dit jaar opnieuw  
uit 2 routes met telkens 4 restaurantstops.  
Je start met een ontbijt op de Grote Markt. 
Daarna fiets je van gerecht naar gerecht 
terwijl je de omgeving verkent. Je hebt 
telkens 3 keuzes voor het hoofdgerecht.

De nieuwste route Lier - Sint-Job-in-’t-Goor – 
Lier (60 km) neemt je mee langs de mean- 

derende Kleine Nete, Provinciaal Groendomein 
Vrieselhof, kanalen, de forten van 's Gravenwezel  

en Oelegem en de antitankgracht.

Je kan ook het succesvolle rustige parcours van vorig  
jaar fietsen: Lier - Boechout - Wijnegem – Lier (50 km).

Wanneer van 1 april tot 2 oktober (niet op ma en di,  
route Sint-Job-in-‘t-Goor ook niet op do)

Kost 37,50 euro, 10 euro voor kinderen tot 10 jaar

Extra elke 1.000ste deelnemer krijgt een verrassing

INFO  www.visitlier.be/nl/cycling-dinner

 — EDITIE 2022 — 

01.04.2022 — 02.10.2022 

 LIER → SINT-JOB-IN-‘T-GOOR → LIER
01.04.2022 — 02.10.2022 

LIER → BOECHOUT → WIJNEGEM → LIER

GROEPS
BEZOEKEN
2022

  Groenblauw in de stad vroeger en nu

In het aanbod van rondleidingen met stadsgids kan je nu 
ook deelnemen aan een ‘groenblauw’wandeling. Met een 
stadsgids ga je 2 uur lang op zoek naar verdwenen water in 
de stad. Welk belang hadden vlietjes? Samen denk je na 
over vergroening, ontharding en het opnieuw zichtbaar 
maken van oude vlietjes in de stad van de 21ste eeuw.

Vanaf april is er de Timmermanswandeling ‘alleen de dingen 
zingen’. En vanaf mei is er ook een Muziekwandeling waarbij 
je het Lierse muzikale erfgoed van vroeger en nu ontdekt.

INFO  www.visitlier.be/nl/groepen

Geef een 
waardebon  

voor een Cycling 
Dinner cadeau!

TIP

Stuur uiterlijk 15 maart een 
mailtje naar peperbus@lier.be 

met het juiste antwoord op de 
wedstrijdvraag. Vergeet niet je  
naam te vermelden. In de prijzenpot  
zitten 2 Cycling Dinners.

De hoeveelste editie van  
de Cycling Dinner gaat op 

 1 april 2022 van start?

    A: 11e         B: 12e       C: 13e

3
N i e t  t e  m i s s e n

x

EEN CYCLING DINNER
WIN
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NIEUWS UIT BIB DE FÉ
• Maart is Jeugdboekenmaand. Het thema dit jaar 

is ‘Helden en schurken'. Dappere en bange 
helden, superhelden en huis-tuin-en-keu-
kenhelden, helden met wapens en helden 
met woorden. En wat is een held zonder 

schurk? Verhalen hebben hun helden en schurken 
nodig. En mensen hebben hun verhalen nodig. We nodigen 
scholen uit op een jeugdboekenmaandspel en een auteurslezing. 
En voor kinderen tussen 6 en 9 jaar is er een ‘helden- en 
schurkenworkshop’.

Wanneer wo 2 maart
Extra inschrijven via lier.bibliotheek.be

• Twijfel je over je eigen moestuin en kan je wel wat tips 
gebruiken? Madame Zsa Zsa brengt tijdens een Blikopener-le-
zing bekende en minder bekende groenten mee en vertelt wat 
ze de afgelopen 15 jaar leerde. Ontdek hoe je je moestuin zo 
efficiënt mogelijk benut, wat groenbemesters zijn, het belang 
van mulchen en compost,… Je kan ook zaaigoed uit onze 
zadenbib meenemen.

Wanneer vr 4 maart om 20 uur in CC Colibrant 
Kost 5 euro (1 euro met UiTPAS kansentarief) 
Extra inschrijven via https://avansa-regiomechelen.be/
activiteiten/blikopener-ecologisch-moestuinieren- 
met-mme-zsazsa

• Lier Schrijft ontvangt dit jaar Marieke De Maré en Stijn Devillé. 
Marieke schrijft en performt, regisseert en doceert. Begin 2020 
verscheen haar debuutroman BULT. Stijn is directeur en artistiek 
leider van Het nieuwstedelijk en was oprichter van het Leuvense 
muziektheatergezelschap Braakland/ZheBilding. In 2009 won hij 

als auteur de prestigieuze Taalunie Toneelschrijfprijs met zijn 
stuk Hitler is dood. 

Wanneer za 12 maart om 9.30 uur in CC Colibrant  
Kost 10 euro (5 euro als leerling Podiumacademie) 
Extra Inschrijven via lies.vangasse@podiumacademielier.be

INFO   bib de Fé, Kard. Mercierplein 6, lier.bibliotheek.be

TIP

PICKNICK  
IN DE STAD
Zin in een picknick? Bestel bij Visit 
Lier een picknickmand en geniet van 
een ontspannende lunch ergens op 
een fijne plek in de stad.

Je hebt keuze uit 3 pakketten. In een 
basispakket zitten: 2 belegde 
broodjes, 1 koffiekoek, 1 flesje 
artisanaal fruitsap en 2 Lierse 
Vlaaikes.

Wanneer 1 april tot 30 september, 
niet op ma en di
Extra  Bestel je picknickmand 
 min. 2 dagen vooraf bij Visit Lier. 

Op zoek naar een  
origineel geschenk?  
Koop een picknick- 
waardebon bij Visit Lier.
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Op 27 januari plantte 
Lionsclub Lier Twee Neten 
een Anne Frank-boom aan 
het Sionsplein. De boom is 
een zaailing van de originele 
witte paardenkastanje. Voor 
Anne Frank was het tijdens 
haar onderduiktijd in het 
Achterhuis haar enige zicht 
op de buitenwereld. De 
boom is een blijvend ge-
denkteken aan Anne Frank, 
de gruwelen van een oorlog, 
en de gevolgen van uitslui-
ting en discriminatie. Op de 
foto voorzitter Peter Van Es 
bij de Anne Frank-boom. 

Tot 3 april kan je in het 
Vleeshuis (Grote Markt) nog 
naar de Anne Frank-expo 
‘Laat me mezelf zijn’.

 INFO  www.visitlier.be en 
www.lionslier.be

25

SPORT IT
Al 25 jaar organiseert Sport It leuke 
sportkampen. Drie jaar geleden werd het 
concept aangepast en is er voor elk wat 
wils: het ABC van Sport It! Kies je iets 
Actiefs? Beleef je graag? Of toch liever 
Creatief bezig? Je vindt het allemaal in 
het aanbod.          

Jonas van Sport It: ‘Heb je een UiTPAS? 
Dan spaar je punten als je deelneemt aan 
een kamp. Die punten kan je later 
omruilen voor een korting op een kamp. 
Heb je recht op kansentarief? Dan krijg je 
tot 80% korting op de inschrijvingsprijs.

Tijdens de paasvakantie zijn er sport-en- 
spelkampen voor kinderen geboren van 
2008 tot 2015 en beleefkampen voor 
kinderen geboren van 2016 tot 2018. 
 Je kan ook al inschrijven voor de zomer-
kampen via www.sportit.be/kampen.’

INFO  www.sportit.be,
info@sportit.be,  
tel. 03 488 47 74  
(ma en do van 19 tot 21 uur). 

UiTPAS-partner  
in de kijker

Jonas Mertens Sport it

UiT IN DE DIENSTENCENTRA 

BEWEGEN MET GEERT 
De beweegsessie is een mix van lenigheid-, kracht- en evenwichtsoefeningen. Niets 
hoeft, alles mag en op je eigen niveau. Geschikt voor wie in het dagelijkse leven nog 
vlot kan bewegen.

Waneer en waar wo 9 en 23 maart om 10 uur in Het Schoppeke
Kost Gratis met beweeg-overdag-abonnement of 1,50 euro/les

VERTELMOMENT APRILVISSEN 
Luister naar een paar klassieke dijenkletsers en grappige verhalen. Breng zeker ook je 
eigen beste moppen mee!

Waneer en waar ma 28 maart in De Waaier, do 31 maart in Het Schoppeke, vr 1 april 
in De Rosmolen, telkens om 14.30 uur

LENTE BLOEMSTUKJES MAKEN 
Vrijwilligster Tinneke maakt samen met jou een mooi bloemstukje.

Waneer en waar vr 25 maart om 14 uur in De Rosmolen
Kost 1,50 euro

Nog meer activiteiten in de dienstencentra lees je in de driemaandelijkse 
programmabrochure. Haal je exemplaar in één van de dienstencentra of geef 
je adres door via dienstencentra@lier.be of op tel. 03 283 48 88. Je kan ook 
inschrijven voor de digitale nieuwsbrief of het programma online lezen via 
www.lier.be/dienstencentra.
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Op zondagen 2 en 9 oktober trekt 

de Lierse Ommegang, met twee 

jaar vertraging omwille van corona, 

weer door Lier. Een lange stoet la- 

veert op beide namiddagen met veel 

kleur en bombarie door de straten. 

De Lierse reuzen zijn je host. Zij 

leiden je doorheen de drie delen  

van dit spektakel. 

VAN VROEGER TOT NU:  
DE STAD PRESENTEERT ZICH

Het eerste deel geeft je inkijk in hoe 

onze stad ooit was en hoe ze vandaag 

is. Een kleurrijke en muzikale evocatie 

van oude en nieuwe ambachten, oude 

rederijkers en nieuwe toneelverenigin-

gen, oude schuttersgilden en nieuwe 

handhavers van de wet. Ook de jeugd 

van tegenwoordig en en die van toen 

zorgen voor sfeer. Dans, muziek, sport, 

spektakel… Koningshookt is eveneens 

van de partij. In deze editie zullen  

voor de eerste keer ‘schapenkoppen’ 

verbroederen met ‘varkenskoppen’. 

VAN VROEGER TOT NU:  
HET JA-WOORD IN LIER

Hét huwelijk uit de Lierse geschiede-

nis wordt ook in deze Ommegang 

gevierd. Filips De Schone en Johanna 

Van Castilië gaven in 1496 elkaar in 

Lier het ja-woord. In vier taferelen 

katapulteren we je terug naar die 

heuglijke dagen. Stoere maar vrolijke 

soldaten uit Spanje en de Nederlan-

den, de Lierse clerus, bruidsmeisjes, 

bloemen, toeters en bellen... Als kers 

op de taart: de trouwers van 2022. 

Iedereen die dit jaar in Lier het 

ja-woord geeft krijgt een uitnodiging 

om dit tweede deel van de Omme-

gang af te sluiten. 

VAN VROEGER TOT NU:  
DE LIERSE REUZENTREIN  

Hoewel in deel 1 en 2 al verschillende 

reuzen de revue passeren, staan er 

nog heel wat reuzen, fabeldieren en 

praalwagens te popelen. De Lierse 

pijnders kunnen hun dansbenen 

nauwelijks nog bedwingen. Voor de 

eerste keer stapt het meest geheim-

gehouden fabeldier van Lier mee op. 

De Gezellen noemen haar voorlopig: 

‘het beest’. 

        De Gezellen, die de Ommegang 

organiseren, zijn nog op zoek naar 

figuranten, medewerkers en pijnders 

(reuzendragers). 

INFO  www.ommeganglier.be.

FABELDIEREN
De Gezellen hebben onder meer als 

doelstelling om de Lierse Reuzentrein 

uit te bouwen. ‘Het beest’ wordt het 

nieuwe fabeldier in de Ommegang 

2022.

De beeldwereld van de 

middeleeuwen was bevolkt 

met talloze wondere wezens. 

Je komt ze tegen in veel 

kunstwerken. Kleine fanta-

sierijke monstertjes, maar ook 

echte fabeldieren. In onze 

ogen misschien onmogelijke 

wezens, voor een middeleeu-

wer een realiteit. Fabeldieren 

hebben vaak kenmerken van verschil-

lende dieren of zijn samengesteld uit 

delen van mensen en dieren die 

normaal niet bij elkaar passen. 

DE DUIVENMARKT
Het nieuwe fabeldier ‘het beest’ is 

geworteld in de Lierse geschiedenis. 

Drie socio-economische elementen uit 

onze geschiedenis zijn er in verweven. 

Een eerste is de duivenmarkt.

Lierse Ommegang 

‘... boem! ... daar zijn de reuzen! ... De Reuzen en het Beiaardspaard! 
Hoera! Hoera! Achteruit! Achteruit! ... daar zijn ze! ... Bezie ze maar 
goed! Want alle vijf en twintig jaren komen ze maar eens uit hun 
paleis en morgen zijn z’er weer binnen! Groot Volk laat zich lang 
wachten en zich niet te veel zien.’
Uit Lierke Plezierke van Felix Timmermans, 1928.

OM
MEGANGLIER

OMMEGANGLIER 2-9 OKTOBER

  2022
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Vanaf dit jaar wordt de Lierse duiven-

markt, op zondagochtend op de Grote 

Markt, ingekort naar 1 maand. De 

duivenmarkt, een stukje folklore, trok 

in haar glorietijd heel wat buitenlandse 

kopers aan. Lier heeft al meer dan een 

eeuw een belangrijke plaats in de dui- 

vensport. De duivenmarkt was niet de 

enige, maar wel de grootste en de 

meest gekende van Europa. In de 

stadsarchieven zijn aanwijzingen te 

vinden dat er al een duivenmarkt was 

in 1791. Vanaf 1922 was er op 

zondagochtend een duiven-

markt. Rond 2000 wisselden  

4 à 5.000 jonge duiven per zon- 

dag van eigenaar. In de vroege 

ochtend zijn de duiven - de beste 

exemplaren - het duurst, tegen slui- 

tingstijd zijn ze het goedkoopst. 

Naast enkele Lierse verkopers komen 

de andere uit omliggende gemeenten, 

zelfs andere provincies. Ze zijn van een 

divers pluimage. 

De grote belangstelling voor de  

duivenmarkt kan voor een deel 

toegeschreven worden aan een  

aantal bekende Lierse duivenmelkers. 

De beroemdste was ongetwijfeld 

Karel Wegge (1842-1896), molenaar 

van de Gasthuismolen. De naam  

van Wegge is nog steeds verbonden 

aan een rastype in de duivensport.  

Hij was de sterkste duivenspeler van 

zijn tijd. In Lier zagen ze liever zijn 

hielen dan zijn tenen. Daarom nam  

hij meestal deel aan grote wedstrijden 

in Brussel.  

(VOORLOPIGE) PROGRAMMA OMMEGANG 2022

 zo 26 juni: wedstrijd voor een nieuwe Lierse Belleman of -vrouw

 za 1 oktober: inhuldiging van “het beest”

 zo 2 en 9 oktober: Ommegang

 za 8 oktober: wetenschappelijk colloquium De Reuzencultuur in  

de Lage Landen

INFO   www.ommeganglier.be      
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IN HET LIERS CULTUURCENTRUM

VLAAMS RADIOKOOR – Story of a lifetime   klassiek

Een vrouw kijkt mijmerend terug op haar leven. Ze rijgt dierbare herinneringen 
aan elkaar, van de vele alledaagse maar onvergetelijke momenten over grootse 
verwezenlijkingen en bit-
tere mislukkingen, naar de 
eerst nog brandende liefde 
die langzaam uitdooft tot 
vertrouwde nabijheid - en 
aan het eind: het afscheid.

Wanneer en waar  
wo 16 maart om 20.15 uur 
in de Jezuïetenkerk

Kost 17 euro, 16 euro met 
UiTPAS, 3,40 euro UiTPAS 
met kansentarief

BERLIN – True Copy
theater

True copy gaat over kunstvervalser Geert Jan Jansen die 
20 jaar lang zijn gang kon gaan, vooraleer hij in 1994 
tegen de lamp liep. 

Wanneer en waar do 31 maart om 20.15 uur in CC De Mol

Kost 20 euro, 19 euro met UiTPAS, 4 euro UiTPAS met  
kansentarief

STOKMAN EN VOS – Mooie Meisjes    
matinee / muziek
Het sopranenduo Astrid Stockman en Liesbeth Devos 
heeft een glasheldere missie: jou verblijden met parel-

tjes uit ons muzikaal cultureel erfgoed. 
Samen met Stijn Bettens op de accor-
deon trakteren ze je op hun favoriete 
meezingers.

Wanneer en waar di 15 maart om 14 en 
20.15 uur in CC De Mol

Kost matinee 13 euro, 12 euro met UiTPAS, 
2,6 euro UiTPAS met kansentarief 
Kost avond 16 euro, 15 euro met UiTPAS, 
3,2 euro UiTPAS met kansentarief 

SOULSISTER
muziek

Jan Leyers en Paul Michiels staan er weer, met volle overtui-
ging! Ze brengen hun magische hits zoals 'You get to me', 'Like 
a mountain' en de wereldhit 'The way to your heart', maar ook 
nieuw werk passeert de revue. Soulsister is terug, en hoe!

Wanneer en waar za 5 maart om 20.15 uur in CC De Mol

Kost 30 euro, 28 euro met UiTPAS, 6 euro UiTPAS met  
kansentarief

WINTERLAND '76 -  
The Beatles….. na The Beatles
muziek

Winterland '76 is op zoek gegaan 
naar de verborgen parels en de ver-
geten diamanten in het rijke repertoi-
re van de vier Beatles ná de Beatles 
en steekt daarnaast hun bekendere 
songs in een nieuw jasje.

Wanneer en waar do 10 maart  
om 20.15 uur in CC De Mol

Kost 20 euro, 19 euro met UiTPAS,  
4 euro UiTPAS met kansentarief
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INFO  www.lierscultuurcentrum.be

DE FRIVOLE FRAMBOOS 
Troppo Maturo
humor

Twee tenoren, één cello, één vleugel-
piano, een kist vol Beethoven, Hazes, 
Mozart, humor, Liszt en bedrog. 
Dartel en frivool, vrolijk en framboos, 
dat is troppo maturo.

Wanneer en waar za 26 maart om 
20.15 uur in CC De Mol

Kost 22 euro, 20 euro met UiTPAS,  
4,40 euro UiTPAS met kansentarief

STEFAAN VAN BRABANDT, FRANK 
FOCKETYN & SIEN EGGERS -  
Sartre & De Beauvoir 
theater

Frank Focketyn en Sien Eggers spelen 
Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir. In 
SARTRE & DE BEAUVOIR kijken dé cultfigu-
ren van het Franse existentialisme terug op 
hun leven en denken.

Wanneer en waar do 17 maart om 20.15 uur 
in CC De Mol

Kost 20 euro, 19 euro met UiTPAS, 4 euro 
UiTPAS met kansentarief

MADY BONERT EN MARC MICHAEL DE SMET  
Mady Bonert zingt Herman de Coninck: VOORSLAAP
klassiek

22 liederen van Marc Michaël De Smet op gedichten van Herman de 
Coninck.

Wanneer en waar wo 30 maart om 20.15 uur in CC Vredeberg

Kost 16 euro, 15 euro met UiTPAS, 3,20 euro UiTPAS met kansentarief

BENIEUWD WAT ER NOG TE DOEN IS 
IN ONZE STAD? Kijk op www.uitinlier.
be voor het volledige overzicht.

ORGANISEER JE ZELF EEN ACTIVITEIT? 
Voer ze gratis in op UiTdatabank.be 
en bereik een groter publiek. Je 
activiteit verschijnt op www.uitinlier.
be en mogelijks andere digitale en 
gedrukte kanalen.

ER IS NOG MEER  
TE DOEN…
Retrodagen - Opnieuw & Co
za 12 en ma 14 maart  
 INFO   www.opnieuwenco.be

Animatiefilm Where is  
Anne Frank Kalliopee 
do 24 maart om 20 uur 
Cinema Varietes 
INFO  www.kalliopee.be

Gespreksrondleiding 
 ‘100 jaar sociaal wonen in Lier’
zo 13 maart om 11 uur 
Stadsmuseum    
reserveren: stadsmuseum@lier.be 

55ste Nationaal congres  
Familiekunde Vlaanderen
za 19 maart –  CC Vredeberg 
INFO   www.familiekunde 

-vlaanderen.be

"Hier en Nu" Eva De Roovere  
Ripspiqué
do 10 maart om 20 uur 
 L’Avenirsite  
 INFO  ripspique.be

Harold en Maude – Schoolbond  
11 maart tot 2 april 
INFO  schoolbond.be

WORKSHOP
HUIZEN BOUWEN

Op zoek naar een leuke activiteit voor je 
kinderen (8 tot 12 jaar) in de krokusvakan-
tie? Samen met een labgids denken ze na 
over ruimte, kwaliteit en samen wonen. 
Vervolgens gaan ze creatief aan de slag.

Wanneer en waar  
wo 2 maart van 14 tot 17 uur 

 in het Stads-museum 
Kost 10 euro, 2 euro UiTpas  

met kansentarief
Extra inschrijven via  

03 8000 396 of 
 stadsmuseum@lier.be 
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DUOTICKET SURFER  
ROSA BEGIJNTJE

Maak kans op een duoticket voor deze 
voorstelling. Stuur uiterlijk zo 6 maart een 
mailtje naar info@lierscultuurcentrum.be met de 
vermelding ‘wedstrijd Timmermans’ en je naam, 
adres, telefoonnummer en e-mailadres.

De winnaars krijgen de tickets in hun mailbox  
op ma 7 maart.

WIN

  Timmermans’ Adagio

Liedrecital door Danny Van Hoof en Bart 
Meuris. Timmermansteksten uit de bundel 
“Adagio” getoondicht door onder andere Jos 
Van Looy, Frits Celis, Arthur Meulemans...

Wanneer en waar za 23 april  
om 20 uur in de Colibrant 

Kost gratis

  Surfer Rosa Begijntje -  
Het Nieuwstedelijk

Begijntje Symforosa krijgt bezoek 
van een tuinman die de druivelaar 
komt snoeien. Ze raakt op slag 
verliefd, maar durft het hem niet 
zeggen. En als ze op het punt staat 
het toch te doen, komt de tuinman 
met verrassend nieuws. 

In Surfer Rosa Begijntje verbindt Adriaan Van Aken de taal van 
Timmermans met het klankbeeld van The Pixies. De titel 
refereert zowel naar de heimatnovelle ‘De zeer schone uren van 
Juffrouw Symforosa, begijntjen’ (1918) als naar de klassieke 
rockplaat Surfer Rosa (1988). 

Met Joke Emmers en Gert Jochems

Wanneer en waar wo 9 maart om 20.15 uur in CC De Mol

Kost 20 euro, 19 euro met UiTPAS

INFO  www.lierscultuurcentrum.be

  De Kistprocessie en andere verhalen

De Kistprocessie en andere verhalen worden voorge- 
lezen door Piet Mussche, met muzikale omlijsting door 
kamermuziekensembles van Podiumacademie Lier.

Wanneer en waar zo 24 april om 11 uur op de binnen-
koer Hof van Geertruyen (Netelaan 4)

Kost Gratis

  Pallieter, het luisterspel

Het Liers Cultuurcentrum vroeg in 2016, 100 jaar na het 
verschijnen van het boek Pallieter, aan Johan De Paepe 
om dit te herwerken tot een luisterspel. Het werd een 
mooi, grappig en ontroerend eerbetoon, mede dankzij 

doorleefde stemmen van Pieter Jan De Paepe, Joke 
Emmers, Karin Jacobs, Jelle Cleymans, Nico Sturm en 

Johan De Paepe.

Nestel je in je luie zetel en luister:  
https://luisterspel.uitinlier.be/ 

Op www.felix75.be vind je nog meer activiteiten 
n.a.v. het 75-jarig overlijden van Timmermans.

En op collecties.kempenserfgoed.be kan je de 
digitale expo Oh Lier, op u ben ik zo fier! over deze 

bekende Lierenaar bekijken.

  Expo Gegroet, O Lier!

Ook 75 jaar na zijn dood ademt 
Lier Felix Timmermans. Hij 
bepaalde mee het uitzicht zoals we 
de stad nu kennen. De expo toont 
Schoon Lier door de ogen van 
Timmermans.

Wanneer en waar 2 april tot 24 januari 
2023, di tot zo van 10 tot 17 uur, in het 
Stadsmuseum

Kost 20 euro, 19 euro met UiTPAS

INFO  www.stadsmuseumlier.be

OP 24 JANUARI WAS HET 75 JAAR GELEDEN DAT FELIX TIMMERMANS,  
EREBURGER VAN LIER, GEVIERD SCHRIJVER, TEKENAAR EN SCHILDER,  
OVERLEED. DIT VOORJAAR HERDENKEN WE HEM MET TAL VAN ACTIVITEITEN.

  Rondleiding Alleen de dingen zingen

Een gids leidt je naar plekken die belangrijk 
waren voor de artistieke en culturele ont- 

wikkeling van Timmermans. In het 
begijnhof ervaar je waar hij zijn inspira-

tie vond, zijn eerste werken neerpen-
de en schilderde. Je trekt daarna de 
stad in en leert Timmermans als 
erfgoedzorger kennen. Een bezoek 
aan het stadsmuseum biedt 
kansen in dialoog te gaan met de 
verschillende facetten van het 
oeuvre van Timmermans vanuit 

ons 21ste-eeuws referentiekader.

Wanneer zo 3 april, 8 mei,  
12 en 26 juni, 7 augustus en 25 septem-

ber om 14 uur

Kost 5 euro 

Extra inschrijven via www.visitlier.be

LIER
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Post je mooiste, 
leukste, verras- 

sendste,… beeld van  
Lier op Instagram met 
#instadlier. Je maakt  
kans op een Centrumbon 
van 10 euro. De foto van 
miaschpictures wint deze 
keer de Centrumbon. 
Proficiat!

WIN

31

Naar school fietsen in de mist 
© anniestjago

Mooie eerste dag van het jaar 
© stijn_huysm

Heerlijk initiatief 
© ilseschorrewegen

Winter wonderland 
© theodekleine

Samen gaan shoppen 
© annekemieke

Optimistic
© mrsclover22

Kunst in het begijnhof  
© rogerbruyns

Het eerste lam 
© miaschpictures 

WINNAAR
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