DE PEPERBUS KORT
NIEUWSBRIEF STAD LIER - juni 2019

V.U. Frank Boogaerts, p/a Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier

Leescafé: nieuwe menukaart, nieuwe
openingsuren

#vanliernaarhier: haal snel je schaapje

Vanaf 3 juni kan je in het leescafé opnieuw genieten

ter of gewoon lekker in je achtertuin? We zijn erg be-

van een drankje en een hapje. Je kan voortaan ook

nieuwd waar de schapenkop zijn vakantie doorbrengt.

rustig blijven lezen tijdens de middagsluiting van de

Neem daarom ook deze zomer ons schaapje mee in

bib. Wil je dus iets zoets komen snoepen na je biblio-

je achterzak. Het is erg fotogeniek en poseert met ple-

theekbezoek, of lees je bij je lunch graag een krant

zier op je Instagram of Facebook. Post een foto met

of tijdschrift? Dan ben je van harte welkom! De stad

#vanliernaarhier.

vond in vzw Werkmmaat de ideale partner om mee in

Je haalt je gratis schaapje – de eerlijkheid gebiedt te

dit verhaal te stappen.

zeggen dat het dit jaar een lammetje is - aan de balie

Let op: de openingsuren van de bib blijven ongewij-

van het stadskantoor of in een Rap-op-Stap kantoor.

zigd. Op sluitingsdagen van de bib is ook het leescafé

Uiteraard zolang de voorraad strekt.

gesloten. Hou de website van de bib in de gaten voor

Heb je het schaapje van vorig jaar nog? Dat mag uiter-

meer info en updates.

aard ook mee op reis om te poseren voor je lens.

Vertoef jij deze zomer op een bergflank, aan het wa-

ff Het leescafé is open van maandag tot vrijdag,
doorlopend van 10 tot 20 uur. Zaterdag ben je
welkom van 10 tot 15 uur.

Oproep kandidaten bestuur Liers Cultuurcentrum
Bouw mee aan het cultuurcentrum van de toekomst

Algemene Vergadering van het Liers Cultuurcentrum.

en stel je kandidaat voor de Raad van Bestuur en de

Cultuurliefhebbers zijn welkom, evenals experten in
duurzaamheid, horeca, architectuur, financieel management, vrijwilligerswerk...
We verwachten een groot hart voor kunst en cultuur,
kennis van de culturele sector in het algemeen en het
culturele leven van Lier in het bijzonder en goesting om
samen met een constructieve ingesteldheid aan de slag
te gaan. Interesse? Stel je kandidaat vóór 10 juni via
uitinlier@lier.be. Voeg bij je kandidaatstelling een korte
motivatie en voorstelling van wie je bent.
ff Info: Uit in Lier, tel. 03 488 06 79, uitinlier@lier.be

METEEN MEE

Week van de bij
Wist je dat de bij het belangrijkste diertje op de planeet is?

Nog tot begin oktober brengen vlaggen
extra sfeer in de binnenstad. Op vraag
van de Economische Raad en met de
positieve reacties van vorig jaar in het
achterhoofd, kan je de vlaggen spotten in de Antwerpsestraat, een deel
van de Kartuizersvest, Rechtestraat,
Berlaarsestraat en Berlarij.

Het mobiel pannaveldje toert ook deze
zomer door de stad. Een balletje trappen op het omheinde veldje en de bal
tussen de benen van de tegenstander
door ‘poorten’ kan in juni op De Laag
in Koningshooikt . Wist je trouwens dat
‘panna’ gewoon ‘poortje’ betekent?

Ze bestuift planten waardoor 35% van al ons voedsel kan
groeien. Maar hoe doet ze dat? Je leert er alles over tijdens
het slotevent van de ‘Week van de bij’ op zo 9 juni.
Tussen 13 en 17 uur kan je terecht in het darrencafé op de evenementenweide
(Netelaan). Van daaruit kan je een wandel- en of fietstocht maken langs bijzondere
‘bijenlocaties’. Je kan langsgaan bij een imker, een biotuinder, op de bloemenweide
en nog veel meer. Verzamel tijdens je tocht 5 stempels op je spaarkaart en wissel ze
daarna in voor een leuk bijencadeautje.
ff zo 9 juni van 13 tot 17 uur - evenementenweide Netelaan

Geen GSM achter het stuur
Elke maand voert de Lokale Politie Lier extra
actie rond een bepaald thema. In juni is dat
het gebruik van de gsm en smartphone achter
het stuur. Verwacht je dus aan extra controles
op bellen of sms’en tijdens het rijden.
Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de
Vlamingen regelmatig zijn of haar gsm gebruikt tijdens het rijden. Je loopt dan 4

Nog tot 18 juni loopt de publieke inspraak over het plan-MER voor de
Stroomgebiedbeheerplannen 20222027. Je kan de kennisgevingsnota inkij-

maal meer risico op een ongeval.
Wist je trouwens dat je je gsm of smartphone alleen in de auto mag gebruiken als je
stilstaat, maar dat wachten voor een rood licht niet als stilstaan beschouwd wordt?
En ook als je fietst mag je hem niet gebruiken.

ken en opmerkingen geven. Je vindt de
nota op www.volvanwater.be en www.
mervlaanderen.be of je kan ze, op afspraak, inkijken bij de stad.

Start ticketverkoop seizoen 19-20
Maandag 10 juni om 10 uur start de ticketverloop van het Liers Cultuurcentrum. Je kan vanaf dan
tickets kopen op voorwaarde dat je een UiTPAS Lier hebt. Ook elke persoon waarvoor je tickets bestelt,

Nog tot 28 juni zijn alle studenten welkom in de Colibrant (Deensestraat 6). Je
kan er elke weekdag van 9 tot 19.30 uur
studeren. Op zaterdag zijn twee vergaderlokalen van 10.30 tot 14.30 uur voorbehouden. Meer info: lier.bibliotheek.be.

moet een UITPAS Lier hebben.
Vrienden voor het leven
Vanaf dit jaar is IEDEREEN met een UiTPAS Lier onze vriend.
Ben je in het bezit van een UiTPAS Lier dan betaal je de
laagste prijs en mag je als eerste tickets bestellen. We zijn
dus vrienden voor het leven. Om dit te vieren schakelen we
over op een nieuw online ticketsysteem. De traditionele lange
wachtrij aan het cultuurcentrum bij de start van de ticketver-

Sta je stil voor een gesloten spoorwegovergang, leg dan steeds je motor
stil. Volgens de wegcode is dat verplicht.
Je motor laten draaien is niet alleen
slecht voor het milieu, maar ook voor je

koop is dus definitief verleden tijd!
Nog geen UiTPAS Lier en wil je toch als eerste tickets kunnen
kopen? Een UiTPAS haal je voor 5 euro op verschillende
locaties in de stad. Meer info op www.uitpaslier.be.
Heb je geen UiTPAS Lier en wil je er ook geen kopen? Dan

portemonnee. Bovendien zijn de buurt-

start de ticketverkoop voor jou op 17 juni.

bewoners je dankbaar als je de motor

Begijnhofdag

even stillegt.

Vzw d’Amandelboon – een vereniging van begijnhofbewoners
- organiseert, samen met fotogroep Pallieter, opnieuw een

De provincie daagde het voorbije jaar
inwoners uit om deel te nemen aan de
Klimaatstrijd. 51 Lierenaars namen
deel en zetten zich in om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Samen
zorgden ze voor 107.816 kg minder
CO2-uitstoot. Proficiat!

Begijnhofdag. Je kan er rondkuieren en genieten van open
ateliers, muziek en vertellingen in de straatjes, kunst in lege
begijnhofhuisjes, een tuin met kinderanimatie, en nog veel
meer…. En dat allemaal in het gezelschap van begijntjes. De
voor deze gelegenheid met beeldende kunsten gevulde begijnhofhuisjes zijn ook toegankelijk op za 8 en ma 10 juni van
14 tot 17 uur. zo 9 juni van 14 tot 18 uur in het begijnhof

Liers
cultuur
centrum

2019 — 2020

Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds
Het Lierse begijnhof is sinds 1998 UNESCO-werelderfgoed. De tentoonstelling ‘Begijnhoven.
Eeuwenoud. Eigentijds’ kijkt niet alleen naar de bewogen geschiedenis, maar focust ook op de
betekenis van de begijnhoven vandaag. In de 12de eeuw zijn de eerste sporen terug te vinden
van wat later een indrukwekkende beweging wordt van, met en door vrouwen. Ook nu nog zijn
begijnhoven krachtige en inspirerende plaatsen waar mensen zingeving en rust vinden.
Voor deze expo werden 40 begijnhofsites bezocht, voornamelijk in België. Tekenaar Stefaan
Kerkhof maakte detailtekeningen, zijn zoon Alexander onderzocht de maatschappelijke tendensen. Het resultaat is een tentoonstelling over uniek erfgoed in de Lage Landen met tekeningen,
historische thema’s, bijzondere verhalen, 360° fotomateriaal en interviews.
wo 5 tot zo 9 juni, wo 12 tot zo 16 juni en wo 26 juni tot za 29 juni, telkens van 13 tot 17
uur, in het Convent, Sint-Margaretastraat 20

Vlaamse Meesters in Situ: de Colibranttriptiek
Ontdek de Colibranttriptiek in de Sint-Gummaruskerk tijdens Vlaamse Meesters in Situ. Dit
schilderij, een Vlaams topstuk, wordt aan Goossen van der Weyden toegeschreven. Het drieluik
met het huwelijk van Jozef en Maria in een kerkinterieur maakte hij voor de kapel van de adellijke familie Colibrant.
Vlaamse Meesters in Situ wijst je ook elders in Vlaanderen de weg naar unieke plekken, weg
van de platgetreden drukke paden. Verborgen schilderijen uit de 15de, 16de en 17de eeuw in
kunststeden, maar vooral in kleinere stadjes en in weggestoken dorpjes.
1 juni tot 30 september
ff www.vlaamsemeestersinsitu.be

BOEKFéST

1 jaar Het Schoppeke

Al eens gehoord van zwerfboeken

Het Schoppeke blaast 1 kaarsje uit en dat wordt

of ben je een leesbeest? Hou dan

gevierd met een echt verjaardagsfeest. Doorlopend

zeker het weekend van 22 en 23 juni

is er een rondleiding, er zijn infosessies en je kan

vrij. Je zal dan een boekje kunnen

meedoen met allerlei activiteiten.

tegenkomen in Lier. Niet alleen op de

vr 7 juni van 14 tot 16 uur in Het Schoppeke (Kan. Davidlaan 25)

Vintageboekenmarkt op de Grote Markt
(zo 23 juni van 10 tot 18 uur) maar ook

Opendeur De Waaier

op onverwachte plekken… Nieuwsgierig?

De deur staat tijdens de opendeur wagenwijd open. Samen met de kunstacademie is het meer

Surf naar lier.bibliotheek.be.

dan de moeite waard om langs te komen. Er is ook randanimatie.

za 22 en zo 23 juni

zo 23 juni van 10 tot 14 uur in De Waaier, Dorpsstraat 111 (Koningshooikt)

•

Lier Feest Quiz

zo 23 juni

za 8 juni om 20 uur in CC De Mol

• Toeten en blazen

inschrijven
luk.bogaerts@skynet.be
•

Feestelijke avondmarkt
do 20 juni vanaf 18 uur op Grote Markt,
Zimmerplein en Eikelstraat

•

Pallieter in het Park
vr 21 juni van 18 tot 24 uur op de
evenementenweide en in het stadspark

•
© Jef Flour

van 14 tot 18 uur in de binnenstad
• Kinderfuif
van 14 tot 16 uur op de Grote Markt
• Reuzen zonder grenzen
van 16 tot 18 uur op de Grote Markt
• Baskettornooi wisselbeker Felix
om 10 uur op de sportvelden (achter begijnhof)
• Stoomtreintjes

Bal Populaire

van 10 tot 17 uur op de sportvelden

za 22 juni om 20 uur op de Grote Markt

(ook za 22 juni van 14 tot 18 uur)

ff www.lierfeest.be

www.uitinlier.be

ZATERDAG 1 JUNI
Pallieterjogging. SPORT. 15 uur (kinderloop) en 16 uur. Zimmerplein. www.
pallieterjogging.be
35ste

Markt 54. www.blog.seniorennet.be/
kunstkringraymonddelahaye

VRIJDAG 7 JUNI
Tom Van Dyck nodigt uit.... Liers
Cultuurcentrum. PODIUM. 20.15 uur.
CC De Mol, Aarschotsesteenweg 3. www.
lierscultuurcentrum.be.

V.U.: Ivo Andries, p/a Paradeplein 2 bus 1, Lier

ZATERDAG 8 JUNI

start
15 uur

ZIMMERPLEIN LIER

KINDERLOOP|16 uur 5 km & 10 km

KINDERLOOP (700m) GRATIS BIJ VOORINSCHRIJVING · 2 EURO DAGINSCHRIJVING
5 km & 10 km 5 EURO VOORINSCHRIJVING · 7 EURO DAGINSCHRIJVING

www.pallieterjogging.be

Lezing en rondleiding rond kunstsmid
Van Boeckel. Visit Lier. VARIA. 14 tot
16 uur, ook zo 2 juni. Huis van Oscar,
Vredebergstraat 6.

ZONDAG 2 JUNI
Verlangzaam bij Vrienden. Koor
Cantabile Hove. MUZIEK. 14 tot 17.30
uur. Begijnhofkerk, Sint Margaretastraat.

MAANDAG 3 JUNI
Bloedinzameling. Rode Kruis-Lier.
VARIA. 18 tot 20.30 uur. Parochiezaal
H.Hart, Eeuwfeestlaan 60

DINSDAG 4 JUNI
Infoavond toegankelijk reizen.
WeTravel2. VARIA. 19-22 uur. Bed Muzet,
Volmolenstraat 65. www.wetravel2.eu/
actueel/agenda/

WOENSDAG 5 JUNI
Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds.
Visit Lier. EXPO. tot zo 9 juni, ook 12
tot 16 en 26 tot 30 juni 13 tot 17 uur.
Galerij Convent, Sint Margaretastraat 20.
www.eeuwenoudeigentijds.be
Vertelparadijs 2018-2019. Bib de Fé.
FAMILIE. ook 15 juni. Bib De Fé, K.
Mercierplein 6. www.lier.bibliotheek.be.

DONDERDAG 6 JUNI
Koffiemoment. Kom op tegen
Kanker. VARIA. 14 tot 16 uur. DC Het
Schoppeke, K. Davidlaan 25
53e Lentesalon Koninklijke Lierse
Kunstring Raymond de la Haye.
EXPO. Tot 16 juni. Vleeshuis, Grote

ZONDAG 9 JUNI
Klankreis (‘Sound Journey’) met Nestor
Kornblum en Michele Averard. Thuis in
Jezelf. MUZIEK. 20 uur. Steinerschool,
Mallekotstraat 43. www.pinksterweekend.webs.com
Begijnhofdag. Vzw d’Amandelboon.
VARIA. 14 tot 18 uur. Begijnhof.
Week van de bij. Stad Lier. VARIA. 14
tot 17 uur. Evenementenweide Netelaan

MAANDAG 10 JUNI
Workshops Boventoonzang met Nestor
Kornblum - beginners en gevorderden.
Thuis in Jezelf. CURSUS. 10 tot 13.30
uur en 14.30 tot 18 uur. Steinerschool,
Mallekotstraat 43. www.pinksterweekend.webs.com
Interculturele potluck brunch. Femma
Lier Divers. FAMILIE. 10 tot 15 uur. DC
De Rosmolen, Pettendonk 37/1

VRIJDAG 14 JUNI
Relax & Renew Yoga. Pure Essence.
CURSUS. 13.30 uur, ook 21 juni. Het
Looks, Ros Beiaardstraat 13. www.
pure-essence.be

ZATERDAG 15 JUNI
Smartphone en Tablet Workshop: Leer
je toestel kennen. IT-Pack. SENIOREN.
10 uur. Oboelo Lier, Lispersteenweg 237.
http//forms.gle/8BzV6BWGyVX9Dtu27

DONDERDAG 20 JUNI

- afdeling Lier. VARIA. 14.30 tot 16 uur.
Laser Impact, Plaslaar 1. www.davidsfondslier.be/2019-06-23.html.
Lierse Boekenmarkt. BrocanterieEvents. VARIA. 10 tot 18 uur. Grote
Markt. www.brocanterie.be
FELIX-TORNOOI 2019. BC GUCO Lier.
SPORT. 10 tot 18 uur. Sportvelden,
Schapenkoppenstraat. www.guco.be
Huis van Oscar: Museumbezoek
met stadsgids. Huis van Oscar.
VARIA. 14 tot 17 uur. Huis van Oscar,
Vredebergstraat 6. www.huisvanoscar.be

DINSDAG 25 JUNI
Kunstenaarscollectief Lak@art exposeert. Lak@rt vzw. EXPO. tot 30 juni.
Vleeshuis, Grote Markt 54

VRIJDAG 28 JUNI
Zomer-vernissage. Frann. EXPO.
19 uur. Berlarij 14. www.frann.be

Eerst de Orde, dan de Liefde.
Heeldeweg. VARIA. 19.30 uur. Het
ZONDAG 30 JUNI
Looks, Ros Beiaardstraat 13. www.
Maandelijkse dagwandeling. KWB
heeldeweg.be
Ranst. SPORT. 8 uur. Parking Carrefour,
Wandeling ‘DEUR LIER’ met gids.
Lintsesteenweg 4
Femma Duffel Onze-Lieve-Vrouw. VARIA.
14 uur. Grote Markt
Jouw activiteit in de

ZATERDAG 22 JUNI

UiTdatabank

Thomas More infodag & start inschrijvingen. Thomas More. JONGEREN.
10 tot 14 uur. Thomas More Campus,
Antwerpsestraat 99. www.thomasmore.
be
Summer Kick Off. VARIA. 10 tot 18
uur, ook zo 23 juni 14 tot 18 uur.
Antwerpsestraat en deel Kartuizersvest.
www.shoppeninlier.be
Midzomernachtrun. SPORT. 19 tot 22
uur. Atletiekpiste Netestadion. midzomernachtrun.uitinlier.be.

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.

ZONDAG 23 JUNI

Evenementen in juli en augustus
voer je uiterlijk 29 mei in.

Griezelen op Plaslaar. DAVIDSFONDS

DINSDAG 11 JUNI
Bloedinzameling. Rode Kruis-Lier.
VARIA. 17.30 tot 20.45 uur. Thomas
More Campus Lier, Antwerpsestraat 99
Raindrop Techniek opleiding. Pure
Essence. CURSUS. 9.15 tot 18 uur. Pure
Essence, Maanstraat 54. www.pure-essence.be
De Lassies. Liers Cultuurcentrum.
MUZIEK. 14 uur. CC De Mol,
Aarschotsesteenweg 3. www.lierscultuurcentrum.be.

WOENSDAG 12 JUNI
Het leven van Jackie Kennedy. Herman
Plasmans. VARIA. 14 uur. Het Moment,
Grote Markt 39

MID
ZOMER
NACHT
RUN 22.06.2019
19—22 uur
ATLETIEKPISTE NETESTADION

Een ludieke aflossingsloop ten voordele van het H.-Hartziekenhuis Lier, afdeling oncologie
Atletiekpiste Netestadion, Aarschotsesteenweg 3, Lier
INSCHRIJVEN: http://midzomernachtrun.uitinlier.be | 40 euro per ploeg van 4 personen

V.U.: Ivo Andries, p/a Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier

Bloedinzameling. Rode Kruis-Lier.
VARIA. 18 tot 20.30 uur. WZC Paradijs,
Transvaalstraat 44

Leren Channelen. Mepilan VOF.
CURSUS. 13.30 uur, ook zo 9 juni..
Mepilan, Ringenhofweg 94. www.mepilan.com/leren-channelen.html
van.
Tweedaagse workshop ‘Free your
Voice’ met Michele Averard en Mieke
Polfliet. Thuis in Jezelf. CURSUS. Tot 9
juni. Steinerschool Lier, Mallekotstraat
43. www.pinksterweekend.webs.com
Kunst in begijnhofhuisjes. EXPO. Tot
10 juni, 14 tot 17 uur. Begijnhof.
Tournée Vocale. Liers Cultuurcentrum.
MUZIEK. 20.15 uur. Jezuïetenkerk,
Gasthuisvest, 50. www.lierscultuurcentrum.be.

Gezond en budgetvriendelijk koken.
Vormingplus regio Mechelen. CURSUS.
18 uur. Sociaal Restaurant Kome Nete,
Maasfortbaan 13
Circus Pepino. FAMILIE. 14 tot 15.30
uur, ook 15 juni van 16 tot 17.30
uur en 16 juni van 14 tot 15.30 uur.
Frederik Peltzerstraat

