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WELKOM IN LIER 
Een daguitstap met je familie, vereniging 
of vrienden? Laat je dan verrassen door 
de veelzijdigheid van de stad Lier.

In het historische centrum maak je 
kennis met het rijke verleden: de 
unieke Zimmertoren, de imposante 
Sint-Gummaruskerk en het pittoreske 
begijnhof (Unesco Werelderfgoed!) 
zijn slechts enkele van onze toppers. 
Of wat denk je van een ontspannend 
boottochtje op de Binnennete of een 
culinaire fietstocht in de regio?

Voor elke groep maakt Visit Lier een 
passend voorstel. Het volledige aanbod 
vind je terug op www.visitlier.be.
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OP STAP MET STADSGIDS - dagprogramma’s
Kant-en-klare dagprogramma’s
Ontdek de toppers van Lier. De twee dagprogramma’s zijn een geslaagde introductie tot de 
Pallieterstad.

DAGJE LIER 1    130 EURO GIDSBEGELEIDING

  +9 euro per persoon

9.15 tot 10 uur voor de start van de rondleiding geniet de groep van 1 koffie met 1 Liers Vlaaike 
10 tot 12 uur aankomst gids en start UNESCO rondleiding (buiten): stadhuis, belfort en   
 beiaard, Zimmertoren, begijnhof en Sint-Margaritakerk (binnen) 
12 tot 14 uur middagmaal (zie groepsmenu’s) 
14 tot 15 uur bezoek aan het stadsmuseum
15 tot 16 uur  rondleiding langsheen Gevangenenpoort, kanttentoonstelling en godshuizen

DAGJE LIER 2 - VAN 1 APRIL TOT 31 OKTOBER  130 EURO GIDSBEGELEIDING 

   +12 euro per persoon 

9.15 tot 10 uur  voor de start van de rondleiding geniet de groep van 1 koffie met 1 Liers Vlaaike
10 tot 12 uur  aankomst gids en start historische stadswandeling met bezoek aan het stadhuis
12 tot 14 uur  middagmaal (zie groepsmenu’s)
14 tot 15 uur  bezoek aan het Zimmermuseum: Zimmertoren en expo over tijd en ruimte 
15 tot 16 uur  boottochtje op de Nete

• De prijs van het dagprogramma omvat een Liers Vlaaike met een koffie en alle toegangsprijzen. Indien 
gewenst kan de stadsgids je groep al verwelkomen om 9.15 uur (bij de koffie en het Liers Vlaaike). In dat 
geval komt er 32,50 euro extra gidsvergoeding bij.

• De start om 9.15 uur met koffie en Liers Vlaaike kan ook uit het programma weggelaten worden. De 
vermelde toeslag verlaagt dan met € 4,50. De rondleidingen met gids starten telkens om 10 uur.

• De gidstarieven zijn vastgesteld door Toerisme Vlaanderen. De gids begeleidt max. 25 deelnemers. 
Grotere groepen worden gesplitst en 1 of meerdere extra gidsen worden aangesteld.

• De groepstarieven zijn berekend op groepen van minstens 15 deelnemers. Enkel in het stadsmuseum 
raden we aan om groepen te beperken tot 15 personen per gids.

• Het middagmaal is niet inbegrepen in de prijs. Je vindt de menu’s en prijzen op pagina 5. Je kunt de 
dagprogramma’s ook zonder middagmaal reserveren.

• De dagprogramma’s kunnen niet op maandag geboekt worden (sluitingsdag musea).
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Groepsmenu’s
Verschillende restaurants stellen toeristenmenu’s voor aan groepen van minimum 10 personen 
die een gegidste rondleiding reserveren. Het gekozen menu is hetzelfde voor de hele groep. 
Minimum 7 kalenderdagen voor je bezoek geef je het definitieve aantal deelnemers op.

MENU 1 16 EURO PER PERSOON

• Kempense koffietafel, pistolets en sandwiches met beleg (ham, kaas, krabsla en américain)
• 1 koffiekoek
• Koffie of thee à volonté 

MENU 2   18,50 EURO PER PERSOON

• Verse dagsoep
• Gemengde koude schotel met frieten
• 1 glas wijn of 1 pils of 1 frisdrank 
• 1 koffie of thee

MENU 3 22,50 EURO PER PERSOON

• Verse dagsoep
• Vol-au-vent met sla en frieten
• 1 glas wijn of 1 pils of 1 frisdrank 
• Dame blanche
• 1 koffie of thee na het dessert

MENU 4 23,50 EURO PER PERSOON

• Verse dagsoep
• Kalkoenfilet met archiducsaus, seizoensgroenten en kroketten
• 1 glas wijn of 1 pils of 1 frisdrank 
• Dame blanche
• 1 koffie of thee na het dessert

MENU 5 27,50 EURO PER PERSOON

• Verse dagsoep
• KEUZE HOOFDGERECHT: boeket van zalm & kabeljauw in witte wijnsaus, julienne van 

seizoensgroenten & hertoginnenaardappelen OF geroosterde steak in pepersaus met gemengde 
sla & frieten

• 1 glas wijn of 1 pils of 1 frisdrank 
• Profiteroles met een bolletje vanille-ijs en chocoladesaus
• 1 koffie of thee na het dessert
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Bij elk van deze menu’s kan je extra bestellen:

• 1 aperitief van het huis aan 4,50 euro per persoon
• 1 Liers Vlaaike met 1 kop koffie aan 4,50 euro per persoon 
• 1 stuk Kempense vlaai met 1 kop koffie aan 6,50 euro per persoon
• water, plat of bruis, op tafel aan 2 euro per persoon

De buschauffeur kan een gratis middagmaal krijgen met de groep, indien dit bij de reservering 
is aangevraagd. De reisleider maakt deel uit van de groep en betaalt zijn/haar maaltijd.

Bestel je liever à la carte? Bespreek dit rechtstreeks met het restaurant.

Deelnemende horecazaken
’T BELFORT (max. 30 pers.) 
Grote Markt 43
gesloten op maandag   
tel. +32 3 489 11 93 | www.belfort-lier.be

NETHE & DRINKE (max. 50 pers.)
Zimmerplein 3
tel. +32 3 326 19 12 | www.nethe-drinke.be

GRAND CAFÉ FLORENT (max. 75 pers.)
Florent van Cauwenberghstraat 45
tel. +32 3 491 03 10 | www.hotelflorent.be

HET MOMENT (max. 100 pers.) 
Grote Markt 40
tel. +32 3 488 00 68 | www.hetmoment.be

HOF VAN ARAGON (max. 250 pers.) 
Aragonstraat 6 
tel. +32 3 491 08 00 | www.hva.be
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OP STAP MET STADSGIDS - op maat 
Maak kennis met de bekende en minder bekende plaatsen in Lier. Volg de gids en ontdek.
De rondleidingen starten op de Grote Markt aan het infokantoor van Visit Lier, tenzij anders 
vermeld. De basisgidsvergoeding is 65 euro per gids per groep voor een doorlopende 
rondleiding van maximum 2 uur. Voor elk bijkomend begonnen uur, aansluitend op de twee 
eerste uren, komt hier 32,50 euro bij. De gids begeleidt max. 25 deelnemers. Grotere groepen 
worden gesplitst en één of meerdere extra gidsen worden aangesteld.

Je groep kan meerdere gegidste activiteiten combineren. Visit Lier helpt je graag bij het 
opstellen van een programma.

Op maat | 2 uur tenzij anders vermeld

 MUZIEKWANDELING (vanaf mei 2022)      
Overal is er muziek! Leg je oor te luisteren en ontdek het muzikale erfgoed van vroeger en nu. 
Deze wandeling werd ontwikkeld n.a.v. de uitgestelde voorstelling Belpop 2500. 

• niet op maandag

 GROENBLAUW IN DE STAD VROEGER EN NU     
Met de stadsgids ga je op zoek naar verdwenen water in de stad. Welk belang hadden vlietjes? 
Samen denken we na over vergroening, ontharding en het opnieuw zichtbaar maken van oude 
vlietjes in de stad van de 21ste eeuw.

 "ALLEEN DE DINGEN ZINGEN" TIMMERMANS 75 JAAR OVERLEDEN (vanaf april 2022)  
Op 24 januari 1947 overleed Felix Timmermans, ereburger van Lier, gevierd schrijver, tekenaar en 
schilder. Ook in de 21ste eeuw is hij nog relevant. Ontdek tijdens deze wandeling waarom...

FIETSTOCHT LIER GROEIT      
Een rit door de straten, langs het water en in een stukje natuur aan de stadsrand. Op veertien  
stopplaatsen vertelt de gids verhalen over de stadsontwikkeling vroeger en nu.

• ‘Lier groeit’ is de eerste in de reeks begeleide fietstochten ‘Trapsgewijs verkennen’
• Mogelijkheid om af te sluiten met een drankje in de l’Avenirsite (mits supplement)

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!
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 HET LIERSE STADHUIS, BINNENSKAMERS      
Laat je rondleiden en kom te weten wie de lakens uitdeelt in het stadhuis en waarom het er  
deugdzaam werken is. Ervaar de uitstraling van een 18de-eeuws openbaar gebouw. 
Bewandel het raakvlak van kunst en ambacht en richt je blik zeker naar boven in de voormalige 
raadzaal.

• duur 1 uur
• combineer met een rondleiding over de 18de eeuw in het stadsmuseum (1 uur)

IEDEREEN EEN DEGELIJK DAK – wandeling of fietstocht    
Fiets- en wandeltocht n.a.v. het 100-jarig bestaan van de Lierse Maatschappij voor de  
Huisvesting. De gids schetst de landelijke geschiedenis van de sociale huisvesting én de Lierse 
invulling hiervan door de jaren heen. Tijdens de wandeling ontdek je de projecten van LMH in het 
centrum. De fietstocht leidt je naar (tuin)wijken, hoven en appartementsblokken aan de rand 
van de stad.

• wandeling: binnen de stadsvesten, ca. 6 km
• fietstocht: buiten de stadsvesten, ca. 19 km

HISTORISCHE STADSWANDELING 

Een gids begeleidt je naar het historische erfgoed van de stad. Je wandelt voorbij alle 
bezienswaardigheden en toeristische trekpleisters, zoals de Zimmertoren, het begijnhof en de 
Sint-Gummaruskerk.

BEGIJNHOF   

Het 13de-eeuwse volledig omsloten stratenbegijnhof staat op de lijst van het UNESCO 
Werelderfgoed. De meeste huisjes in deze 11 straatjes dateren uit de 17de en 18de eeuw. 
Bewonder de typische voorhofjes en poortjes.

• duur 45 min.

BEGIJNHOFKERK SINT-MARGARETA 

 + forfaitaire groepsprijs 20 euro

Centraal gelegen in het begijnhof staat de Sint-Margaretakerk met een weelderig barok interieur.

• duur 30 min.
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ZIMMERTOREN EN ZIMMERMUSEUM

+ 3,5 euro per persoon vanaf 15 personen 
+ 1,5 euro per kind (6-15 jaar) vanaf 15 personen

Bezoek de Zimmertoren en de expo over tijd en ruimte in het paviljoen. Je ontdekt er de 
werken van Louis Zimmer. Na een boeiende introductie over de big bang, licht de gids je de 
ingenieuze werking van de Wonderklok, de Jubelklok en Astronomische studio toe. Binnenin de 
Zimmertoren kan je het mechanisme aanschouwen.

• duur 1 uur
• Het Zimmerpaviljoen is toegankelijk voor rolstoelgebruikers, de toren niet. Aan de balie kan je 

wel een filmpje over de binnenkant van de Zimmertoren bekijken.

 BEKLIMMING VAN DE SINT-GUMMARUSTOREN 

Beklim de 296 treden van de Sint-Gummarustoren en geniet van het prachtige uitzicht. Ontdek 
de 18de-eeuwse beiaard met de Sint-Gummarusklok van 7,5 ton, de unieke springtrommel en een 
eeuwenoud torenuurwerk.

• duur 90 min.

BUITEN DE STADSPOORTEN 

De aanleg van de spoorweg en de bouw van het station 150 jaar geleden hebben de westrand 
van Lier hertekend. Eind 19de eeuw volgde de uitdieping van de stadsgracht en de constructie 
van de artilleriekazerne. We wandelen in de stationsbuurt, bezoeken de Dungelhoeffsite en 
bekijken de architectuur in de omgeving (o.a. art deco). Verder bezoeken we de modernistische 
Heilig Hartkerk, waarin licht en vorm alle aandacht naar het altaar trekken. Flor Van Reeth, 
stichtend lid van de Pelgrimbeweging, maakte er een uniek bouwproject van.

DEUR LIER 

+ 6 euro per persoon

Maak kennis met een koppige deur, een luchtbrug voor nonnen, de weg naar het paradijs en nog 
veel meer andere deuren. Wat schuilt er achter die mysterieuze deuren? Achteraf proef je ook 
van het oudste stadsbier en een chocoladelekkernij.

• min. 15 personen

KROEGENTOCHT 

dranken zijn extra en worden ter plaatse afgerekend

Leer je graag iets meer over onze lekkere Lierse bieren? Dan is de kroegentocht zeker iets
voor jou! Tijdens deze wandeling bezoek je typische cafés en vertelt de gids alles over de rijke 
geschiedenis van het Lierse brouwersleven. Uiteraard worden de bieren ook geproefd!
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• max. 15 personen
• verlenging tot 3 uur mogelijk (+ 32,50 euro gidsvergoeding)

LIERSE VERTELSELS 

Een ongewone blik op de geschiedenis van Lier. De stadsgids vertelt plaatselijke anekdotes, 
stadslegendes en waargebeurde verhalen. Hoe Lier, toen het nog een ‘borelingske’ was, aan zijn 
naam gekomen is. Hoe de Lierenaars goed gekleed ten strijde trokken. Hoe een rosse Deen de 
rode koning werd, …

MELK DE DAG 

+ 10 euro per persoon

In het voetspoor van Pallieter, levensgenieter, poëet, natuurliefhebber en speelvogel. Kijk, luister 
en proef met volle teugen van een boerenboterham met plattekaas en radijsjes, een pint Liter 
van Pallieter en een rijstpapje.

• duur 3 uur (+ 32,50 euro gidsvergoeding)
• Mogelijkheid tot 2 uur zonder culinair luik. Het supplement van 10 euro per persoon valt dan 

weg.

SINT-GUMMARUSKERK 

De restauratiewerken aan de Sint-Gummaruskerk startten in het najaar van 2021. Deze 
14de-eeuwse kerk in Brabantse gotiek herbergt vele schatten, zoals één van de oudste en 
waardevolste glasramen uit de 15de eeuw. Tijdens de restauratiewerken kan je in een expo de 
bijzonderheden van deze kerk bewonderen.

• duur 1 uur
• open van 1 april tot 31 oktober
• open donderdag, zaterdag en zondag 14-17 uur

STADSMUSEUM 

+ 3 euro per persoon vanaf 10 personen

Het interactieve en participatieve stadsmuseum vertelt verhalen over Lier en de Lierenaars. 
Het verbindt vroeger met nu en brengt grote geschiedenissen met persoonlijke verhalen. Maak 
kennis met de Lierse kunstenaars, onze tradities en folklore en een levensgrote replica van een 
mammoetskelet uit 1860. Bekijk op de website welke tijdelijke expo loopt tijdens jouw bezoek.

• duur 90 min.
• max. 15 personen per gids
• gesloten op maandag, 1 januari, 1 mei, O.H.Hemelvaart, 1 november, 25 december
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STREET ART-WANDELING LIER UP 

Ontdek street art op kleurrijke muren in het centrum. De Lierse kunstenaar Joachim is de 
bezieler van het project ‘Lier UP’. Samen met collega-graffitiwriters geeft hij de stad een urban 
upgrade.

• EXTRA Na de wandeling kan de groep een workshop graffitispuiten volgen o.l.v. 
streetartkunstenaar Maxo, zie p. 20 Teambuildingactiviteiten.

 FORT VAN LIER 

Het Fort van Lier maakt deel uit van de buitengordel rond Antwerpen en dateert uit de periode 
1870-1900. Tijdens WOI werd het zwaar beschadigd door de Duitse Dikke Bertha's. De gids neemt 
de groep mee naar het gehavende deel van het complex.

• bezoek niet mogelijk in de winterperiode (15 oktober - 15 april)
• stevige schoenen, warme kledij en een zaklamp worden aanbevolen
• niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• trefpunt: Fort van Lier, Fortweg

VOLKSWANDELING 

dranken zijn extra en worden ter plaatse afgerekend

De gids vertelt je over het volksleven van vroeger en neemt je mee naar de volkswijken.
De lange, muzikale versie van deze wandeling (3 uur) eindigt in een café waar een accordeonist 
je begeleidt bij het zingen van een medley Lierse volksliedjes.

• mogelijk tot 3 uur met muzikale afsluiter (+ 30 euro per groep voor accordeonist)

 LIERS CENTRUM VOOR TEXTIELE KUNSTEN

Ontdek onze Lierse kant en het parel- en borduurwerk. Bewonder eeuwenoude ambachten in en 
rond het begijnhof.  

• duur 30 min. (kanttentoonstelling)
• atelier enkel op maandag, dinsdag en donderdag tussen 13.30 en 16.30 uur

 QR-CODEWANDELING

Visit Lier biedt 3 themawandelingen aan waarbij je in de binnenstad QR-codes scant om de 
geschiedenis en verhalen te lezen van die bepaalde locatie. Een stadsgids geeft je graag een 
rondleiding langs deze plekken.

• heksentoer, Spaanse wandeling of Scandinaviëtoer
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Culinaire wandelingen: het goede leven
Lier is een stad om te proeven. De stadsgids vertelt levendige anekdotes over eten en drinken. 
Min. 10 en max. 20 deelnemers. Bij minder dan 10 personen wordt de prijs voor 10 deelnemers 
aangerekend. Groepen groter dan 20 worden gesplitst en krijgen één  of meerdere extra gidsen. 

LEKKER LIER | 2 UUR 65 EURO GIDSBEGELEIDING

+ 43 euro per persoon voor degustatie, menu en drank zoals hieronder vermeld

Eerst degusteert de groep een selectie van Lierse bieren, jenevers of Vlaamse landwijnen uit 
Boechout. Daarna volg je de gids door de stad. Na een korte stadswandeling schuif je mee aan 
tafel en geniet je van een lekker 3-gangenmenu.

• bij reservatie geef je de keuze van degustatie op: 1 keuze per groep
• MENU rundscarpaccio 

 gepocheerde melktongrolletjes in wittewijnsaus + marktgroenten + puree 
 + 2 glazen wijn 
 dessert van het huis + 1 koffie of 1 thee

WALKING DINNER | 4 UUR 130 EURO GIDSBEGELEIDING

+ 39 euro per persoon voor menu en drank zoals hieronder vermeld

Tijdens deze gastronomische tocht wandel je van gerecht naar gerecht. Je krijgt een 3-gangen- 
menu geserveerd tijdens 3 culinaire stops.

• MENU duo garnaal- en kaaskroket met 1 glas wijn + karaf water op tafel 
 varkenshaasje met graanmosterd, marktgroenten en kroketten met 1 glas wijn 
 dessert van het huis + 1 koffie of 1 thee

LIER-DE-LUXE | 4 UUR 130 EURO GIDSBEGELEIDING

+ 57 euro per persoon voor 4-gangenmenu met aangepaste dranken zoals hieronder vermeld

Onze culinaire topper! Idem als de Walking Dinner maar met 4 gangen en aangepaste wijnen. 
Tussendoor bezoek je historische plekjes in de stad.

• Bij reservatie voorkeur voor 1 of 2 restaurants melden.
• MENU aperitief van het huis met 1 hapje van het huis 

 gerookte Schotse zalm met klassieke garnituur + 1 glas witte kasteelwijn 
 soep van de chef 
 filet pur in rode wijnsaus met sjalotjes, seizoensgroenten en gebakken krieltjes 
 + 1 glas rode kasteelwijn 
 dessertenpalet + 1 koffie of 1 thee met versnaperingen 
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Themawandeling in buurgemeente Boechout 

BELLE EPOQUE | 2 UUR 65 EURO GIDSBEGELEIDING

Duik onder in de fin-de-siècle-sfeer en maak kennis met de statige belle-époquewoningen en 
kasteeltjes in het groene Boechout. Ook de cottagestijl, art nouveau en art deco komen tijdens 
de wandeling ruim aan bod. Een must voor architectuurliefhebbers.

• trefpunt: Sint-Bavokerk, Sint-Bavoplein, 2530 Boechout
• Een toeristische samenwerking tussen Boechout en Lier bracht deze wandeling tot stand.

Streekrondrit

 STREEKRONDRIT | 3 UUR 97,5 EURO GIDSBEGELEIDING

bezoek aan de Sint-Lambertuskerk in Gestel is optioneel (+ 20 euro per groep) 
dranken zijn extra en worden ter plaatse afgerekend

Samen met een stadsgids verken je Lier en het groene Pallieterland. Je bewondert het 
schilderachtige Gestel en geniet van historische kastelen, hoeves, landhuizen en de rust van het 
Kempens landschap.

• De groep regelt de autocar.
• 1 gids per autocar
• vertrekplaats in overleg
• Een drankpauze kan ingelast worden binnen de totale duurtijd van 3 uur. De gids wordt dan 

doorbetaald. 

Rondleiding voor mensen met dementie en hun mantelzorgers   

SAMEN GENIETEN IN HET STADSMUSEUM  | 1 UUR

Ontdek de Lierse verhalen en objecten: luister, kijk en voel. Beleef met je mantelzorger emotie en 
verwondering. Samen komen we op verhaal.

• max. 10 personen, telkens in duo (persoon met dementie + begeleider)
• info en reservering: stadsmuseum@lier.be

Nieuw!



14

GROEPSBEZOEKEN ZONDER STADSGIDS
Bezoek je Lier liever op eigen houtje? Het begijnhof en het Zimmermuseum kan je vrij bezoeken. 
Voor andere groepsbezoeken contacteer je rechtstreeks de aanbieder van de activiteit om je 
reservering vast te leggen. 

 ATELIER VAN FELIX      
5 euro per persoon

Ontdek Lierse kant-, borduur- en parelwerk in een werkend open atelier in de kelder van een 
monumentaal herenhuis uit 1850. Tentoonstelling met traditionele en hedendaagse stukken.

• duur 1 uur
• max. 18 personen
• niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• reserveren via Visit Lier
• Werf 13

ABARTH WORKS MUSEUM 

10 euro per persoon| gratis onder 12 jaar

In het Abarth Works museum zijn meer dan 300 vintage auto's te bezichtigen, waarvan het 
merendeel nog rijdt. De collectie bestaat uit oldtimers en classic cars van o.a. Abarth, Fiat, Lada 
en Seat. Naast het museum is er ook een werkplaats waar herstellingen uitgevoerd worden. Na 
jullie bezoek maakt ex-rallypiloot Guy Moerenhout graag tijd voor een babbeltje.

• open dinsdag tot vrijdag 9-12 uur en 14-18 uur, zaterdag 10-16 uur
• op afspraak buiten de openingsuren 
• Industriestraat 5A | tel. +32 3 449 00 16 | www.abarth-gmr.be

BOOTTOCHT OP DE BINNENNETE 

4 euro per persoon | 2 euro tot 12 jaar

Toeristische rondvaart in oude palingschuiten met historische uitleg en anekdotes door de 
Koninklijke Moedige Bootvissers vzw. 

• opstapplaats Schapenkoppenstraat tegenover het begijnhof
• forfaitaire prijs privéboot 2-10 personen 40 euro + 4 euro per extra deelnemer
• aperitief aan boord +3 euro per persoon
• van 1 april tot 31 oktober: elke zaterdag, zondag en feestdag 14-17.30 uur
• in juli en augustus elke dag om 14 uur
• andere dagen en tijdstippen op afspraak
• tel. +32 3 480 80 75 en +32 485 84 58 21 | www.bootjevareninlier.be

Nieuw!
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 LIERS CENTRUM VOOR TEXTIELE KUNSTEN

gratis toegang

Lierse kant en parelwerk in de voormalige kapel van het Sint-Barbara- en Sint-Beatrixgodshuis. 
De Lierse kant is een unicum binnen de kantwereld: het is geen kloskant, maar tulekant.

• atelier open maandag, dinsdag en donderdag 13.30-16.30 uur
• De kantwerksters zijn aan het werk in hun atelier. De tentoonstelling in de kapel is 

toegankelijk voor rolstoelgebruikers, het atelier op de verdieping niet.
• De tentoonstelling is ook op andere tijdstippen te bezoeken met gids
• Begijnhofstraat 24 

Meer kantkringen:

SINT-MICHIEL, Sint-Margaretastraat 5 (begijnhof) gratis toegang 
• open dinsdag en donderdag 13.30-16.30 uur

SINT-AMELBERGA, Sint-Margaretastraat 13 bus 2 (begijnhof) gratis toegang 
• open dinsdag  13-17 uur

’T PLADDEKE, Sint-Margaretastraat 10 gelijkvloers (begijnhof) gratis toegang 
• open maandag en vrijdag 13-17 uur

‘T LIERS JUWEELTJE, Wijkhuis De Rosmolen, Pettendonk 37 gratis toegang 
• open woensdag 18-21 uur

ZIMMERWANDELING      
9 euro per persoon

Samen met de Zimmergids maak je na een korte stadswandeling (ca. 1 km) langsheen plekjes 
verbonden aan Louis Zimmer. Daarna bewonder je in het Zimmermuseum de voornaamste 
werken van Zimmer en laat je je onderdompelen in de wereld van tijd en ruimte. Afsluitend 
geniet je in het aanpalende café van een Liers Vlaaike en koffie.

• min. 20 personen
• duur 2 uur
• gegidste wandeling met audiomateriaal
• inbegrepen: toegang tot Zimmertoren en Zimmermuseum, Liers Vlaaike en koffie
• tijdens de openingsuren van het Zimmermuseum: dinsdag-zondag 10-12 en 13-17 uur, 

gesloten op maandag
• Het paviljoen is toegankelijk voor rolstoelgebruikers, de toren niet. Aan de balie kan je wel een 

filmpje over de binnenkant van de Zimmertoren bekijken.
• Zimmerplein 18 | tel. +32 3 8000 395 | www.zimmertoren.be

Nieuw!
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STADSMUSEUM 

3 euro per persoon groepstarief
gratis voor inwoners van Lier, 0-18 jaar, scholen, leraren, gidsen, pers, ICOM, 

Uitpas met kansentarief, Museumpas

Het stadsmuseum Lier vertelt verhalen over Lier en de Lierenaars. Het verbindt vroeger met nu 
en brengt grote geschiedenissen met persoonlijke verhalen. Je vindt er getuigenissen in woord 
en beeld, prenten, affiches, boeken, foto’s, films, meubels, objecten en een mammoetskelet.

• open 10-17 uur
• gesloten op maandag, 1 januari, 1 mei, O.H. Hemelvaart, 1 november, 25 december
• reservering gewenst: zie website
• Florent Van Cauwenberghstraat 14 | tel. +32 3 8000 396 | www.stadsmuseumlier.be

STADSLAB IN HET STADSMUSEUM 

gratis voor scholen en leraren 
+ vergoeding indien begeleiding door labgids

Voor lagere scholen ontwikkelde Stadsmuseum Lier het stadslab, verschillende kunsteducatieve 
activiteiten in diverse thema’s. Maak een Zimmerklok, leer wol spinnen en weven, knutsel een 
mammoet, … Er zijn 3 formules: met labgids (betalend), zonder labgids (museum zorgt voor 
materiaal) of met eigen materiaal. De klasgroepen wisselen elkaar af, de ene groep doet het 
stadslab en de andere groep een museumbezoek.

• groepjes per 12 leerlingen 
• met labgids: 3 uur (halve dag) of 6 uur (hele dag)
• info en reservering: stadsmuseum@lier.be
• Florent Van Cauwenberghstraat 14 | tel. +32 3 8000 396 | www.stadsmuseumlier.be

HUIS VAN OSCAR

7 euro per persoon  | gratis tot 12 jaar

Huismuseum gewijd aan het leven en werk van kunstschilder Oscar Van Rompay.

• min. 10 personen
• van 01/04 tot 31/10, op aanvraag
• Vredebergstraat 6 | tel. +32 3 488 71 22 | www.huisvanoscar.be

Nieuw!
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SINT-GUMMARUSKERK 

gratis toegang

De restauratiewerken aan de Sint-Gummaruskerk zijn gestart in het najaar van 2021. Deze 
14de-eeuwse kerk in Brabantse gotiek herbergt vele schatten, zoals één van de oudste en 
waardevolste glasramen uit de 15de eeuw. Tijdens de restauratiewerken kan je in een expo de 
bijzonderheden van deze kerk bewonderen.

• open van 1 april tot 31 oktober
• open donderdag, zaterdag en zondag 14-17 uur
• reservering gewenst: kerkfabrieksintgummarus@telenet.be
• Kardinaal Mercierplein | www.sintgummaruskerktelier.be 

• CYCLING DINNER, TWEE CULINAIRE FIETSLUSSEN 

37,50 euro per persoon | 21 euro voor kinderen tot 10 jaar

Lekkere en ontspannende fietstochten door de afwisselende regio rond Lier. Aan de hand
van een beschreven traject langs de knooppunten fiets je van gerecht naar gerecht. Je start
met een ontbijt in Lier en onderweg maak je nog drie culinaire stops in zorgvuldig uitgekozen 
horecazaken.

• keuze uit 2 vlakke fietslussen langs de knooppunten.
• van 1 april t.e.m. 2 oktober, van woensdag tot zondag
• reserveren is niet nodig, tenzij meer dan 6 personen samen fietsen. In dit geval is reserveren 

verplicht en gelden de voorwaarden voor groepsbezoeken, zie pagina 22.
• info over de routes en menukeuze: zie www.visitlier.be of flyer
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BEDRIJFSBEZOEK
HET BRABANDERHOF | PAARDENMELKERIJ & SPORTSTAL

Begeleide bedrijfsrondleiding op de paardenmelkerij, waar paardenmelk van Exmoor pony’s ver- 
werkt wordt tot cosmeticaproducten, voedingssupplementen en likeuren. Dit ras kleine pony’s 
is afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en wordt er ingezet voor begrazing van natuurgebieden. 
Rondleiding met audiovisuele presentatie over de geschiedenis van het Brabanderhof met 
degustatie van paardenmelk. 

• educatieve bezoeken 6-12 jaar
• jeugdkampen 8-13 jaar
• educatieve schooluitstappen aangepast aan de leeftijd
• info en reserveringen: Stal Van Laer GCV - Paardenmelkerij Brabanderhof
• Maaikeneveld 66 | tel. +32 477 17 92 02 | stalvanlaer@hotmail.com
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TEAMBUILDINGACTIVITEITEN 
voor kleine en grote groepen
CITY GOLF TOURS

vanaf 20 euro per persoon

Probeer je swing uit midden in de stad. City Golf is een ludieke variant op het klassieke golfspel. 
Je mikt op doelen in straten en pleinen. Naast het klassieke stadsparcours met golfclub en bal, 
kan je ook kiezen uit Culi Golf of Picknick Golf.

• begeleide activiteiten
• 6 of 9 holes
• duur min. 2 uur
• info en reserveringen: www.city-golf.be | info@city-golf.be | tel. +32 498 39 56 94

ONTPOP EVENTS

vanaf 15 euro per persoon

Verlaat de platgetreden paden en kies voor een activiteit met pit, zoals Arrow Tag, City Soccer, 
een stadsspel of een indoor escape game.

• begeleide activiteiten
• programma op maat voor kleine en grote groepen
• duur min. 1,5 uur
• info en reserveringen: www.ontpop.be | info@ontpop.be | tel. +32 470 07 36 96

SUP-SURFEN

vanaf 15 euro per persoon

Verken Lier al peddelsurfend op de Binnennete. Volg de sup-instructeur en beleef de stad vanop 
het water.

• begeleide activiteit, enkel op weekdagen
• duur min. 1 uur
• info en reserveringen: www.ontpop.be | info@ontpop.be | tel. +32 470 07 36 96
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WORKSHOP GRAFFITI 

prijzen op aanvraag 
vanaf 295 euro per groep 

inbegrepen: o.a. schetsmateriaal, handschoenen, masker, caps, spuitbussen

Kriebels om zelf de spuitbus te hanteren? Volg dan een workshop graffitispuiten! Na een 
inleiding van kunstenaar Maxo gaan jullie zelf aan de slag op de muur van het jeugdhuis. 

• Bij regen wordt de workshop afgelast
• begeleide activiteit
• duur 2 uur
• Reserveer min. 1 maand vooraf
• info en reserveringen: www.visitlier.be | info@visitlier.be

3 MONKIES ESCAPE ROOM

vanaf 60 euro voor 2-3 personen

In dit interactieve spel moet je samen puzzels en raadsels oplossen om binnen 60 minuten uit 
een van de thema escape rooms te ontsnappen.

• duur 1 uur
• info en reserveringen: 3monkies.be | info@3monkies.be 

GEOTEAM CITYGAMES    

prijzen op aanvraag

Uitdagende GPS- en stadsspellen voor grote en kleine groepen

• begeleide activiteiten
• duur 2 tot 3 uur
• info en reserveringen: www.geoteam.be | info@geoteam.be | tel. +32 475 27 64 30
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BEREIKBAARHEID 
Met het openbaar vervoer
Lier is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is een bushalte op de Grote Markt en het 
station is op wandelafstand. www.delijn.be - www.belgianrail.be 

Met de auto
De Grote Markt is niet toegankelijk voor doorgaand verkeer tussen 11 en 18 uur. De parkeerzo-
nes worden aangegeven met kleuren: betalend parkeren van 9 tot 19 uur op weekdagen, gratis 
op zon- en feestdagen. Aan de rand van de stad zijn er gratis parkings.
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Met de autocar
De Grote Markt is niet toegankelijk voor touringcars. Er is een gratis busparkeerplaats op 
wandelafstand van het centrum, op de Leuvensevest, aan de Molbrug.
Te volgen traject voor touringcars: via Molpoort en Aarschotsesteenweg naar Leuvensevest.
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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN GROEPSBEZOEKEN 2022
1. RESERVERING

• Reserveer schriftelijk of via mail  info@visitlier.be minimum 10 kalenderdagen voor de dag van je bezoek. Telefonisch 
reserveren is niet mogelijk. Het boeken van een groepsbezoek impliceert dat je de algemene verkoopsvoorwaarden hebt 
gelezen en aanvaard.

• Per reserveringsdossier wordt een voorschot van 10 euro aangerekend, dat onmiddellijk op de rekening van Visit Lier wordt 
overgemaakt. Een groep die eenzelfde programma op verschillende data reserveert, betaalt 10 euro per datum (aparte 
dossiers). De reservatie wordt pas definitief na deze betaling.

IBAN BE91 0682 3620 9676 - BIC: GKCCBEBB 
als mededeling: dossiernummer

Voor betalingen vanuit het buitenland zijn alle kosten ten laste van de opdrachtgever.
• Elke aanvraag wordt door Visit Lier getoetst aan de beschikbaarheid bij de partners.
• Nadat het dossier volledig bevestigd werd door alle partners, stuurt Visit Lier een bevestigingsmail met alle praktische details.

2. BETALING
• De totaalsom van de gidsvergoedingen, toegangsprijzen, menu’s e.a. wordt minimum 7 kalenderdagen voor het bezoek op de 

rekening van Visit Lier gestort met de vermelding van het dossiernummer.
• De buschauffeur krijgt zijn/haar middagmaal gratis aangeboden samen met de groep, voor zover dit bij de reservatie werd 

aangevraagd. De reisleider hoort bij de groep en betaalt zijn/haar maaltijd.

3. OPGAVE AANTAL DEELNEMERS
• Minimum 7 kalenderdagen voor het bezoek geeft de groepsverantwoordelijke het definitieve aantal deelnemers per mail door 

aan Visit Lier.

4. WIJZIGINGEN
• Elke wijziging aan het programma of het aantal deelnemers wordt steeds per mail doorgegeven. Telefonische wijzigingen 

worden niet aanvaard.
• Rondleidingen met een culinair luik 
Minder deelnemers dan eerder opgegeven?
• tot 5 kalenderdagen voor het bezoek: het verschil wordt na het bezoek teruggestort.
• minder dan 5 kalenderdagen voor het bezoek: de totaalprijs voor het eerder opgegeven aantal personen wordt integraal 

aangerekend. Geen terugbetaling.
Meer deelnemers dan eerder opgegeven?
• tot 3 kalenderdagen voor het bezoek: je stuurt een e-mail en stort het bedrag voor de extra personen op de rekening van 

Visit Lier.
• Rondleidingen zonder culinair luik: geen kosten.
• Om organisatorische redenen kan Visit Lier sommige afspraken onderling wisselen.
• Te laat op de afspraak? Verwittig ons tijdig. Mogelijk wordt het programma aangepast en/of ingekort. Zonder verwittiging 

verlaat de gids de afspraakplaats na 30 minuten en wordt de basisvergoeding van 65 euro per gids aangerekend.

5. ANNULERINGEN
• Alle annuleringen worden per e-mail gemeld. Visit Lier stuurt een bevestiging van annulering. Telefonische annuleringen 

worden niet aanvaard.
• Kosten voor annulering:
• tot 5 kalenderdagen voor het bezoek: geen kosten 

minder dan 5 kalenderdagen voor het bezoek:
• voor rondleidingen met culinair luik: de totaalprijs voor het opgegeven aantal personen wordt integraal aangerekend. Geen 

terugbetaling.
• voor rondleidingen zonder culinair luik: geen kosten

• Wanneer de groep niet opdaagt, is er geen terugbetaling.

6. GELDIGHEID
• Deze groepstarieven en -voorwaarden zijn geldig voor bezoeken tussen 1 januari en 31 december 2022.

Visit Lier is enkel bemiddelaar en is niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen vanwege de klant en/of dienstverlener, 
noch voor gebeurlijke ongevallen en overmacht.
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V.U.: Ilse Lam
brechts, p/a Paradeplein 2 bus 1, Lier

 

Infobalie
VAN 1 APRIL TOT 31 OKTOBER   
maandag-vrijdag 9-16.30 uur   
zaterdag, zondag en feestdag 9-12.30 en 13-16 uur 

VAN 1 NOVEMBER TOT 31 MAART
maandag-vrijdag 9-12.30 en 13.30-16.30 uur
gesloten op zaterdag, zondag en feestdag 

Grote Markt 58, 2500 Lier | tel. +32 3 8000 555 | info@visitlier.be | www.visitlier.be 

  


