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Lier bouwt zich verder uit als studentenstad

Behoed je voor sluikstort

Midden 2017 ondertekenden de stad en Thomas

In een papier-OCT (ondergrondse afvalcontainer) kan

More Kempen de samenwerkingsovereenkomst

je gratis terecht met je papier en karton. In de bin-

‘Partners in education’. De campus in Lier is de enige

nenstad en in Koningshooikt staan er alles samen een

resterende hogeschool in Lier. Eén van de aandachts-

10-tal. Nog te vaak vinden we papier en karton naast

punten binnen de samenwerkingsovereenkomst is

de container in plaats van erin. Zo hoort het niet! Afval

dan ook om Lier als studentenstad op de kaart te

achterlaten naast een OCT mag niet. Je kan er een

blijven zetten. De Lierse campus van Thomas More

administratieve sanctie voor krijgen. Is de container vol,

Kempen verwelkomt volgend academiejaar alvast

neem je papier en karton dan terug mee naar huis. Bied

een nieuwe opleiding. Met de graduaatsopleiding

het aan bij de maandelijkse huis-aan-huisophaling.

orthopedagogie bouwt Lier zich zo verder uit als studentenstad. De stad wil de verankering van de school
in de binnenstad daarom graag extra ondersteunen.
Zo maken we potentiële studenten warm om in Lier
te studeren met het gloednieuwe plan ‘Lier voor
studenten’.
Opencampusdag op za 27 april van 10 tot 14 uur

© Thomas More

Antwerpsestraat 99

Op stap in overstromingsgebied Polder van Lier
In het overstromingsgebied Polder van Lier kan je volop

zodat het er aangenaam vertoeven blijft voor mens én

genieten van het groen. Neem wel enkele regels in acht

dier. Loslopende honden kunnen andere bezoekers
storen en kwetsbare dieren die het gebied doorkruisen
opschrikken. Voor veel wilde dieren is een hond een
roofdier, net zoals een vos. Hou je hond dus aan de
lijn. Blijf ook op de dijken. Het gebied binnen de dijken
is geen openbaar domein. Afval hoort niet thuis op de
dijk of in het overstromingsgebied. Plastic dat zijn weg
vindt naar de Nete belandt uiteindelijk in zee, waar het

© Vilda

bijdraagt aan de plasticsoep.
ff www.sigmaplan.be/nete-kleine-nete

METEEN MEE

Meat&Greet
Voor de 4de keer verwelkomen we graag zoveel mogelijk Lierse jongeren tussen

Op zondag 26 mei zijn het regionale,

12 en 18 jaar op ‘Meat&Greet’. Samen met jonge anderstalige nieuwkomers kan je

federale en Europese verkiezingen.

meedoen met een heleboel coole activiteiten: van zotte springkastelen tot een af-

Vorig jaar besliste de gemeenteraad

sluitend openluchtfeestje met lokale dj’s. Gewoon, omdat het kan!

om geen aanplakborden voor ver-

En neen hoor, ‘meat’ is niet fout gespeld want er is voor iedereen gratis kebab.

kiezingsaffiches meer op het open-

zo 28 april van 14 tot 18 uur in en rond Jeugdcentrum Moevement,

baar domein te plaatsen. Da’s beter

Aarschotsesteenweg 1

voor het milieu en zorgt ook voor een

ff info en inschrijven (voor 19 april): integratie@lier.be of tel. 03 491 67 49

netter straatbeeld.

Kringloopwinkel Opnieuw & co vond
na de sluiting van het filiaal op de
Antwerpsesteenweg 387 een nieuwe,
© Lier Belicht

tijdelijke plek enkele huizen verder, op nummer 391. Ondertussen
is het geefpunt al enkele weken
open. Begin mei opent de nieuwe

MOOOV

Veemarkt zijn opnieuw in werking.

Ontdek tijdens MOOOV FilmFestival het allerbeste van de

De proefopstelling zonder verkeers-

actuele wereldcinema. Geniet van prachtige films, aangrij-

lichten bleek niet ideaal voor overste-

pende documentaires en ontmoet boeiende gastsprekers.

kende voetgangers en fietsers. Het is

Smul van heerlijke exotische gerechtjes op de MOOOV-

nu wachten op een nieuw ontwerp

mercado en maak een unieke filmvertoning met live

voor de heraanleg van de Veemarkt,

soundtrack mee. Er is ook een verrassend aanbod voor

waarvoor de werken wellicht eind

kinderen met o.a. de film Binti, KIDSCAM kortfilms en een

2020 starten.

workshop vloggen. Elke dag kan je, tussen de films door,

23 april

De verkeerslichten op de

— 5 mei 2019

pop-upwinkel.

in het fairtrade festivalcafé in CC Vredeberg genieten van
een lekker drankje en hapje.
De afscheidsruimte op de be-

di 23 april tot en met zo 5 mei, verschillende locaties

graafplaats Kloosterheide kreeg

ff www.lierscultuurcentrum.be

een videowall. Zo kunnen bij het

Lier
www.mooov.be

afscheid van een dierbare grote beel-

MOOOV in de Fé

den geprojecteerd worden voor de

In de bib is het heel het jaar door MOOOV-festival. De dvd-collectie bestaat uit meer dan 1.000 MOOOV-

aanwezigen.

films. Je herkent ze aan het MOOOV- of OpenDoek-etiket. In de onlinecatalogus (http://zoeken.lier.bibliotheek.be) vind je alle titels. Bib de Fé zorgt tijdens het MOOOV-festival in CC Vredeberg op 23, 24 en 25
april ook voor een pop-up bib.

De kiezelwegen op de begraafplaats

ff Bibliotheek de Fé, Kardinaal Mercierplein 6

Mechelsesteenweg worden dit
voorjaar vervangen door grasmatten.

TIP In aanloop naar het filmfestival maak je kans op een gratis filmticket als je een dvd uit de MOOOV-

Dat oogt verzorgder en sluit volledig

collectie ontleent!

aan bij insecticidenvrij groenbeheer.
De kasseiweg in het midden blijft behouden. Zo kunnen buurtbewoners
deze verbinding tussen Elzenlaan en

5x2 duotickets voor MOOOV

Buitenspeeldag

Mechelsesteenweg blijven gebruiken.

VRAAG ‘Roma’ is één van de filmtoppers

Geen excuus om binnen te blijven op 24 april! Alle

op de affiche van MOOOV. Hoeveel Oscars

kinderen zijn welkom voor een namiddag gratis

sleepte dit poëtisch meesterwerk in de

spelen, sporten, dansen, ravotten en veel meer.

De duivenmarkt staat dit voorjaar

wacht? Stuur je antwoord voor 15 april

wo 24 april van 13 tot 17 uur aan jeugdcentrum

nog op de Grote Markt op zo 31

naar info@lierscultuurcentrum.be.

Moevement, Aarschotsesteenweg 1

maart, 7, 14 en 28 april en op paasmaandag 22 april.

Hoe maakt u het?
De Erfgoeddag richt dit jaar de schijnwerpers op vakmanschap. In onze stad kan je
op verschillende locaties op ontdekking gaan.
In het stadsmuseum verneem je om 11 uur met een instaprondleiding hoe het
museum tot stand kwam (reserveer via stadsmuseum@lier.be). Van 10 tot 17 uur
kan je er met een kantmachine jouw initiaal op een zakdoek borduren en die daarna
bedrukken met motieven ontleend aan de Lierse firma De Heyder. Van 14 tot 17 uur
kom je bovendien meer te weten over de net ontdekte tekening uit het atelier van
Rubens, het maakproces van historische kaarten en over nieuwkomers in Lier.
Het talent van de ambachtsman in goudborduurwerk en kant van liturgisch textiel,
in glasramen, houtsnijwerk en edelsmeedwerk ontdek je van 10 tot 17 uur in de
Sint-Gummaruskerk.
Tijdens de gratis gidsbeurt ‘Typisch Lier’ leer je hoe een Liers Vlaaike wordt bereid,
proef je een glaasje Caves, verneem je meer over klokkenmaker Zimmer en bezoek
je een kantatelier. Vertrek om 10 en 11 uur bij Visit Lier (vooraf inschrijven via leen.
dierckx@lier.be).
In het herdenkingsjaar van Louis Van Boeckel kan je van 10 tot 17 uur de smidse van de Lierse smid Ludo Daems (Hagenbroeksesteenweg 195)
bezoeken. Je ontdekt er hoe hoefijzers gesmeed worden en een boerenpaard beslagen wordt en verneemt meer over het levend cultureel erfgoed
van de Brabander en de geschiedenis van de wagenmakers.
zo 28 april op verschillende locaties
ff info: www.visitlier.be en www.erfgoeddag.be

De kracht van
gedachten

Lokale Helden

Medailleparade
Bataljon Artillerie

Tijdens ‘Lokale Helden’, het grootste mu-

De voorbije jaren vonden er 2 militaire ope-

ziekfeest van Vlaanderen en Brussel, kan je

raties in eigen land plaats: Operatie Vigilant

ook in Lier genieten van lokale muzikanten.

Guardian en Operation Spring Guardian. In het

Het indoorfestival wordt volledig door jon-

kader van de terreurbestrijding beveiligden

geren georganiseerd. Op verschillende podia

militairen gevoelige plaatsen. De betrokken

wisselen muzikanten en genres elkaar af.

militairen van het Bataljon Artillerie, waarvan

Verwacht je aan de meest diverse showcase

Lier peterstad is, worden tijdens een medail-

van wat Lier muzikaal te bieden heeft. Al na

leparade gehuldigd voor hun inzet. De me-

Denk je dat het je gaat lukken of denk je

de laatste schoolbel kunnen jongeren naar

dailles worden uitgereikt door Lierenaars. De

dat het je niet gaat lukken: je hebt altijd

het Moevement afzakken. Er zijn eetstandjes

Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen zorgt

gelijk. Je gedachten bepalen een groot

en je kan zelf instrumenten uitproberen. Na

voor muzikale ondersteuning. Aansluitend zal

deel van je leven en geluk. Zin om meer

de beste live-act van Lier nemen dj’s het

in het kader van de Veteranendag 1 minuut

inzicht te krijgen? Met enkele eenvoudi-

podium over.

stilte gehouden worden om de 252 militairen

ge handvaten oefen je je gedachten te

vr 26 april in Jeugdcentrum Moevement,

te herdenken die om het leven kwamen bij

sturen in de richting van rust en geluk.

Aarschotsesteenweg 1

humanitaire- en vredesoperaties na de 2de

(I.s.m. Vormingplus)

wereldoorlog.

vr 5 april om 13.30 uur in De Waaier

wo 3 april van 14 tot 15 uur op de Grote

(graag vooraf inschrijven via dewaaier@

De weg naar vrede

lier.be of tel. 03 481 61 05)

Meer dan 200 leerlingen van 6 Lierse basis-

Valquiz

scholen namen deel aan de internationale
Lions Club Vredesposter Tekenwedstrijd. De

Tijdens de week van de valpreventie

tekeningen van 33 laureaten kan je tijdens de

ontdek je met een ludieke en interactieve

paasvakantie bewonderen in winkeletalages

quiz tips om sterker in je schoenen te

in de binnenstad. Ga op stap voor een inspi-

staan. (I.s.m. Thuiszorgcentrum)

rerende ‘weg naar vrede’.

vr 26 april van 13.30 tot 16 uur

6 tot 22 april in de binnenstad

in De Waaier (graag inschrijven voor
18 april)

Markt

www.uitinlier.be
MAANDAG 1 APRIL
Far from the madding crowd - De
Filmweek . CVO VTI Lier-Borgerhout.
VARIA. 14 uur. CC Vredeberg, Vredebergstraat 12-14. www.defilmweek.be
Demain tout commence - De Filmweek .
CVO VTI Lier-Borgerhout. VARIA. 19 uur.
CC Vredeberg, Vredebergstraat 12-14.
www.defilmweek.be

DINSDAG 2 APRIL
Una mujer fantastica - De Filmweek .
CVO VTI Lier-Borgerhout. VARIA. 14 uur.
CC Vredeberg, Vredebergstraat 12-14.
www.defilmweek.be
Little voice - De Filmweek -. CVO VTI LierBorgerhout. VARIA. 19 uur. CC Vredeberg,
Vredebergstraat 12-14.
www.defilmweek.be
Medicinale cannabis: een verandering
van beleid? - Prof. dr. Jan TYTGAT
(KULeuven). Humanistisch Verbond
Vrijdenkend Lier. CURSUS. 20 uur.
Thomas More, Antwerpsestraat 99
Café parole. Liers Cultuurcentrum.
PODIUM. 20.15 uur. Cultuurcafé CC De
Mol, Aarschotsesteenweg 3. www.lierscultuurcentrum.be.

WOENSDAG 3 APRIL
Wat valt er? Liers Cultuurcentrum.
PODIUM. 20.15 uur. CC De Mol,
Aarschotsesteenweg 3.
www.lierscultuurcentrum.be.
Il ladro di bambini - De Filmweek. CVO
VTI Lier-Borgerhout. VARIA. 19 uur. CC
Vredeberg, Vredebergstraat 12-14.
www.defilmweek.be
Medailleparade. Bataljon Artillerie.
VARIA. 14 uur. Grote Markt

DONDERDAG 4 APRIL
Un sac de billes - De Filmweek. CVO
VTI Lier-Borgerhout. VARIA. 14 uur. CC
Vredeberg, Vredebergstraat 12-14.
www.defilmweek.be
Todos lo saben - De Filmweek -. CVO
VTI Lier-Borgerhout. VARIA. 19 uur. CC
Vredeberg, Vredebergstraat 12-14.
www.defilmweek.be
In the pines. Liers Cultuurcentrum.
MUZIEK. 20.15 uur. CC De Mol,
Aarschotsesteenweg 3.
www.lierscultuurcentrum.be.
Koffiemoment. Kom op tegen Kanker.
VARIA. 14 tot 16 uur. dienstencentrum
Het Schoppeke, Kanunnik Davidlaan 25

Grâce à dieu. Kalliopee. VARIA. 20
uur. Ciné Variétés, Antwerpsestraat 48.

VRIJDAG 5 APRIL
De kracht van gedachten. Vormingplus
regio Mechelen. CURSUS. 13.30 uur. DC
De Waaier, Dorpsstraat 111

ZATERDAG 6 APRIL
Gitte. Liers Cultuurcentrum.
PODIUM. 20.15 uur. CC De Mol,
Aarschotsesteenweg 3.
www.lierscultuurcentrum.be.

ZONDAG 7 APRIL
Free Your Mind Pole Dance Show.
PODIUM. 14 en 19 uur. CC Vredeberg,
Vredebergstraat 12-14

ZONDAG 14 APRIL
32ste Voorjaarsconcert Kon.
Stadsharmonie Leo XIII. MUZIEK.
14.30 uur. CC Vredeberg, Vredebergstraat 12-14. www.leoxiii-lier.be

VRIJDAG 19 APRIL
Mattheüspassie. Liers Cultuurcentrum.
MUZIEK. 19.30 uur. Jezuïetenkerk,
Gasthuisvest 50.
www.lierscultuurcentrum.be

ZATERDAG 20 APRIL
Hoe weet ik of mijn werk nog past bij
wie ik ben? Kantelpunt. CURSUS. 10
uur. Benedenbaan 26/1.
www.kantel.be/evenement

MAANDAG 8 APRIL

Paasschieting. Koninklijke Moed en
Eendracht vzw. SPORT. Ook zo 21 april.
Fort van Lier, Fortweg 24.

Minecraft - Een eigen wereld bouwen.
Skillz vzw. JONGEREN. tot 12 april. SintUrsula Middenschool, K. Davidlaan 15.
www.skillz.be

Vertelparadijs. Bib de Fé. FAMILIE. 11
uur. De Fé, Kardinaal Mercierplein 6.
www.lier.bibliotheek.be

Maak je eigen website! Skillz vzw.
JONGEREN. tot 12 april. Sint-Ursula
Middenschool, K.Davidlaan 15.
www.skillz.be

Paaseierenworp. Gezinsbond Lier.
FAMILIE. 10 tot 11 uur. Speeltuin
Stadspark, Netelaan 1

Handletteren. Skillz vzw. JONGEREN.
tot 12 april. Sint-Ursula Middenschool,
K. Davidlaan 15. www.skillz.be
Spel XL. Idee Kids vzw. JONGEREN. tot
12 april. Atheneum Lier Campus Anton
Bergmann, Anton Bergmannlaan 24.
www.ideekids.be
Maffe Meidenkamp. Idee Kids vzw.
JONGEREN. tot 12 april. Atheneum
Lier Campus Anton Bergmann, Anton
Bergmannlaan 24. www.ideekids.be
De kikkerprins. Idee Kids vzw.
JONGEREN. tot 12 april. Atheneum
Lier Campus Anton Bergmann, Anton
Bergmannlaan 24. www.ideekids.be
Bij de brandweer. Idee Kids vzw.
JONGEREN. tot 12 april. Atheneum
Lier Campus Anton Bergmann, Anton
Bergmannlaan 24. www.ideekids.be

VRIJDAG 12 APRIL
Quiz KVK Hhooikt. VARIA. 20 uur.
Sportcentrum Koningsbos, Beekstraat.
www.kvkhooikt.be
Hedda. Liers Cultuurcentrum. PODIUM.
20.15 uur, ook za 13 april. CC De Mol,
Aarschotsesteenweg 3.
www.lierscultuurcentrum.be.

ZONDAG 21 APRIL

DINSDAG 23 APRIL
The Leisure Seeker. Liers
Cultuurcentrum. VARIA. 14 uur. CC De
Mol, Aarschotsesteenweg 3
www.lierscultuurcentrum.be.
Film “ZIE MIJ DOEN” en nabespreking
door regisseur Klara VAN ES. NEOS
Lier. SENIOREN. 14 uur. Hof van Aragon,
Aragonstraat 2-6

Vrije Burgers in concert. MUZIEK.
19 uur. Parochiezaal Koningshof,
Mechelbaan

ZONDAG 28 APRIL
8ste Rommelmarkt buurtvereniging Neetenbeemd. VARIA.
Pastoriestraat, Beemdstraat,
Maasfortbaan
Il Canto d’Orfeo. Pro Musica Lier.
MUZIEK. 11 uur. Jezuïetenkerk,
Gasthuisvest, 50.
www.promusicalier.be
Lenteconcert De Lier. MUZIEK. 11
uur. VTI, Kruisbogenhofstraat 7.
www.de-lier.be

EXPO
Art made in belgium. tot 8 april.
Vleeshuis, Grote Markt 54
Lions Vredesposter Tekenwedstrijd
‘De weg naar vrede’. Lions Club
Lier Twee Neten. 6 tot 22 april.
Binnenstad
Lierse kant. tot 7 april. SASK,
Koepoortstraat 1
Easter Expo. Lierse Kunstkring Den
Hof vzw. 11 tot 21 april van 13
tot 17 uur. Vleeshuis, Grote Markt
54 www.denhof.wix.com/denhof.
Fotosalon. Koninklijke Fotogroep
Pallieter. 26 tot 28 april. Vleeshuis,
Grote Markt 54

DONDERDAG 25 APRIL
Ik geef niet op ! Paljas producties vzw.
PODIUM. 20.30 uur. Salle d’eau, Grote
Markt 28

VRIJDAG 26 APRIL
Toneel ‘Relatietjes’. Theater-gezelschap
De Seine. PODIUM. tot zo 26 mei.
Lisperstraat 97

ZATERDAG 27 APRIL
Terug naar Terug naar Oosterdonk.
Liers Cultuurcentrum. PODIUM. 20.15
uur. CC De Mol, Aarschotsesteenweg 3.
www.lierscultuurcentrum.be
Bekerfinales Volleybal Gewest
Antwerpen Dames en Meisjes. SMASH
LIER. SPORT. 9 tot 22 uur. Sporthal De
Komeet, Eeuwfeestlaan 183.
www.smashlier.be

Jouw activiteit in
de UiTdatabank
Organiseer je zelf een evenement, voer het dan in de
UiTdatabank in. Nog niet
geregistreerd? Maak een account aan op UiTdatabank.
be. Je activiteit verschijnt
op www.uitinlier.be, www.
UiTinVlaanderen.be en
mogelijks ook andere digitale en gedrukte kanalen. Een
selectie van evenementen
nemen we op in deze kalender in ‘de peperbus’ of ‘de
peperbus – kort’.
Voer je evenement tijdig in.
Evenementen in juni voer
je uiterlijk 5 mei in.

