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LIER
WANDELZOEKTOCHT

Met
hoofdredacteur
Karen door
Lier
“Welkom in Lier! Ik neem je mee
op wandelzoektocht door mijn
geboortestad. Een tripje langs cultureel
erfgoed en een mooi stuk groen, met
onderweg gezellige terrasjes. Ik hoop dat
je evenveel plezier beleeft aan ‘schoon
Lier’ als ik in mijn jeugd!”
KAREN:

WAT JE
EERST MOET
WETEN
- Alle tekstvragen staan
in volgorde van het te
volgen traject. Na elke
tekstvraag vind je een
aantal mogelijke antwoorden. Er is er telkens één juist, of meerdere. Hoofdletters of
kleine letters spelen
geen rol bij het antwoord, de spelling wél.
- Langs het parcours
hebben we ook een
aantal detailfoto’s genomen. Die vind je aan
de zijkant. Per zone
moet je twee foto ’s
zoeken. Plaats bij elke
foto in welke zone je
hem vindt.
- Visit Lier biedt van 6/8
tot 8/11 en zolang de
voorraad strekt een
voucherboekje aan bij
deze wandelzoektocht
met daarin korting-

bonnen en extraatjes.
Vraag ernaar bij de
start. Info en openingsuren: visitlier.be
- De antwoorden op alle
vragen vind je op
libelle.be/wandelzoektocht. Je kunt ze meenemen op je tocht of
nadien bekijken.
- De start van deze
zoektocht ligt op de
Grote Markt, op 10 minuten wandelen van het
station. Parkeerinfo
vind je op www.lier.be
- We vragen om de privacy van de bewoners
te respecteren en geen
privéterrein te betreden. I.v.m. covid 19
vragen we ook om de
maatregelen wat betreft het aantal deelnemers te respecteren.

STA R T

Visit Lier op de Grote Markt 58
(= op het stadhuis). Je verlaat het
infokantoor door rechts de trappen
af te gaan, daarna ga je weer rechts.
Tussen het Vleeshuis en huisnummer
54 stap je de Koning Albertstraat in.
Op je rechterkant zie je café
‘ t Goed Voorbeeld, de oudste bruine kroeg van Lier.

ZO N E 1
Koning Albertstraat

1

Op welke precieze datum in
1914 verbleef Koning Albert I
hier in een woning?
6 september
12 september
30 september

Stap de 1 straat rechts, het Vlietje,
in. Aan het einde ervan kom je links
terecht op de Vismarkt. Ga op het
einde van de Vismarkt naar rechts
en daarna links naar de Mosdijk. Aan
het einde ga je rechts de brug over,
en even verder weer terug rechts
naar de Sint-Gummarusstraat. Aan
het einde van de straat vind je op je
linkerkant café ’t Glazen Huys.
ste

“’t Glazen Huys was
het stamcafé van mijn overleden vader. Binnenin
hangen allemaal jeugdfoto’s
van de stamgasten. Ook onze
papa hangt ertussen”
KAREN:

Ter hoogte van nummer 5 (of iets
verderop aan het zebrapad) kun je
de straat oversteken en rechtdoor
stappen, waarbij je de Sint-Gummaruskerk aan je rechterzijde houdt.
Na huisnummer 10 sla je linksaf en
volg je het smalle pad langs de
gevel. Aan het einde sla je het
steegje links in, waarna je op een gezellig en rustig groen plekje belandt:
de tuin voor de Academie voor
Muziek, Woord en Dans.

ZO N E 2
De tuin voor de Academie
Je volgt best deze tour: volg rechts
het wandelpad rond de vijver, ga aan
de parking links en aan de 2de doorsteek in het lage muurtje (de ingang
van de SAMWD) ga je terug links (je
houdt de Academie aan je rechterkant). Stap voorbij Bar Muza en je
belandt weer op je beginplek.
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Je vindt hier rechts van het
pad een infobord ‘Welkom in
het bijenhotel’. Van welke
bijensoort vind je op dit infobord een afbeelding?
Metselbij
Behangersbij
Tronkenbij

3

Welke Lierse kunstsmid heeft
de toegangspoort van cultuurhostel ‘Bed Muzet’ gemaakt?
Lodewijk Van Boekel
Lodewijck Van Boekel
Lodewijck Van Boeckel

4

Van welke bekende Lierse
figuur vind je hier een beeld
gecreëerd door Bertro?
Wardje
Jefke
Bertje
Na Bar Muza stap je terug het
steegje in. Aan het einde van het
steegje ga je rechtdoor, richting bibliotheek. Je volgt steeds het voetpad langs de huizen.

Welke foto
hoort waar?
“Op nummer 3 vind
je café ’t Kruisken, ooit nog
uitgebaat door Walter
Grootaers. Ik interviewde hem
hier toen ik twaalf was voor
ons schoolkrantje”
KAREN:

Aan het T-punt ga je links de
Rechtestraat in. Ga over de brug
en sla meteen links af naar het
Timmermansplein.
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ZO N E 3

Timmermansplein tot
ingang Begijnhof

5

Op het Timmermansplein
staat een borstbeeld van Felix
Timmermans, bekend om zijn
boek ‘Pallieter’. Welke van
onderstaande jaartallen
zijn vermeld op of aan de
sokkel en het beeld?
1886
1916
1947
I997
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Via de Papegaaistraat met ‘den
drink’ (het schuine stukje waar vroeger paarden hun dorst konden lessen) ga je naar de beroemde Zimmertoren. De antwoorden op de
volgende vier vragen vind je op een
aantal infobordjes in de onmiddellijke omgeving van de Zimmertoren.
Je hoeft dus niet door het poortje
te gaan.

6
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In welke eeuw werd volgens de
tekst die je hier op één of
meerdere infobordjes vindt, de
Corneliustoren gebouwd?
13de eeuw
14de eeuw
15de eeuw
16de eeuw

De klokjes in de zijgevel van de
toren worden aangedreven
door literaire figuren die de
periodes van het leven
aangeven. Welke periode geeft
de literaire figuur Meneer
Pirroen aan?
De jongeling
De volwassene
De ouderling
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Op welke leeftijd stierf
Louis Zimmer?
80 jaar
82 jaar
84 jaar
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Sinds welk jaar is volgens de
tekst die je hier op één of
meerdere infobordjes vindt, de
Astronomische Studio in de
Zimmertoren ondergebracht?
1930
1932
1934

“De Falstaff op het
Zimmerplein was vroeger
mijn stamcafé. Baas Jef had
een hond, Goemmer, genoemd
naar de patroonheilige van
Lier. Onze hond heet nu ook zo”
KAREN:

Houd de Zimmertoren links en stap
rechtdoor naar de Schapekoppenstraat. Links zie je de iconische
groep schapenbeelden en een herder met daarvoor een infobord.

10

Wat was de naam van de
hertog die zuchtte: “O, die
schapenkoppen”?
Jan I
Jan II
Jan III

Even verder zie je links aan het
water een houten steiger. Hier kun
je tussen april en oktober bootje
komen varen met De Moedige
Bootvissers.

11

In de buurt van het groene
plaatje met ‘Kon. Moedige
Bootvissers’ vind je volgend
tekstfragment waaruit 1 woord
is weggelaten: ‘wij drijven
op ........... de zee is ver’
Welk woord is weggelaten?
Boten
Golven
Getijden

Net voor huisnummer 135 ga je
rechts richting de ingang van het
Begijnhof. Je gaat de poort door en
belandt zo in de volgende zoekzone.

12

Van welke beweging maakte
onder andere Felix Timmermans deel uit?
Pelgrimbeweging
Nomadenbeweging
Zwerversbeweging

Verlaat de site via de poort aan de
Stadsvest en ga naar rechts. Wat
verder, aan het oorlogsmonument,
verlaat je de Stadsvest weer en sla je
rechts de Begijnhofstraat in.

ZO N E 5
Begijnhofstraat

ZO N E 4
Begijnhof
Je wandelt via volgende route: na de
poort rechtdoor, 1ste links: Sint-Margaretastraat, 1ste links: Pompstraat,
rechts: Grachtkant, die je rechts
mee volgt: Hellestraat, even naar
rechts en dadelijk links: Martienushoek, 1ste rechts: Symforosastraat,
aan T-punt rechts: Oud-Kerkhof, 1ste
rechts: Sint-Margaretastraat, die je
uitstapt tot aan de poort die uitgeeft op de Stadsvest.

“Ik heb altijd in het
Begijnhof willen wonen, ik
ben hier in de kerk getrouwd.
De kantmaaksters hebben
hier hun clubhuis. Ooit wil ik
nog Lierse kant leren maken”
KAREN:

Deze zone begint aan het oorlogsmonument met het prachtige beeld
van de ‘Nike’ en eindigt aan de mooi
gerestaureerde Gevangenenpoort,
aan het einde van de straat.

13

Aan het oorlogsmonument
hangen een aantal gedenkplaten. Het antwoord op de
volgende vraag vind je op de
gedenkplaat met een lijst familienamen met als eerste ‘Bols’.
Welke familienaam staat op
deze gedenkplaat net boven
‘De Preter’?
De Colfmaker
Aerts
Alaerts

Aan het einde zie je de Gevangenenpoort. Loop die door en volg
de Eikelstraat, die uitgeeft op de
Grote Markt.

“De Gevangenenpoort
ligt aan de uitgaansbuurt van
Lier, de Eikelstraat. Aan deze
poort gaf ik mijn eerste kus op
mijn veertiende”
KAREN:

ZO N E 6
Grote Markt
Dit nieuw aangelegde marktplein
verken je door aan het einde van de
Eikelstraat links te nemen en vanaf
dan de gebouwen aan je linkerzijde
aan te houden. Ter hoogte van huisnummer 35 steek je over en blijf je
rechtdoor wandelen. De volgende
straat steek je ook over en daarna
wandel je terug naar de kantoren
van Visit Lier. De antwoorden op
deze tekstvragen vind je tussen huisnummers 21 en 35.

14

Op welke datum werd de
Lierse voetbalclub Kon. Lyra
TSV hier gesticht?
7 januari 1909
12 januari 1909
17 januari 1909

15

Je vindt hier op een gevel de
oude benaming van een
gebouw. Wat is het ontbrekende cijfer: ‘De ...........
sterren’?
zes
zeven
acht
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