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Winters 
genieten!

welkom in
DÉ STAD VOOR SHOPPING • 

BELEVING • CULTUUR • FOOD
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Verantwoordelijke uitgever
Lucien Herijgers, p/a Paradeplein 2 bus 1, 
2500 Lier

Redactie, coördinatie en 
grafische vormgeving
stad Lier i.s.m. Wils-Peeters Graphic 
Design, Annelies Dyck (redactie & 
coördinatie) en Tim De Backer (fotografie)

Druk
Antilope De Bie Printing

Met dank aan Lier Shopping vzw, de Lierse 
handelaars & ondernemers voor de fijne 
samenwerking.

Colofon



Schoon Lier heeft je veel te bieden en dit presenteren 

we met trots in dit magazine. We schotelen je een 

selectie fijne adresjes voor om te shoppen, horeca-

zaken om te genieten, hoogstaande workshops om 

te ervaren en cultuur en events om gretig te beleven. 

Een puik staaltje LOKALE troeven, fair en fun dus.

Dat Lier het maakt, kan je ook letterlijk nemen. Lier telt 

veel handelaars met stielkennis, passie, flair en durf. 

Ondernemers die jouw wensen ter harte nemen, en 

je met oog voor detail hun producten en diensten 

aanbieden.

Deze fiere ambassadeurs van Lier stellen we graag aan 

je voor. Van kleine familie- & nichezaken tot de grotere 

merken creëren ze allemaal gezelligheid en een 

complete stadsbeleving. 

Ontdek, shop, beleef & proef. 

Doe jezelf en anderen een plezier en kom naar Lier! 

#shoppeninLier

#instadLier

 www.shoppeninlier.be 

Voor ieder wat L iers

Ontdek,
shop, beleef 

en proef!
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100%
Lier

Heel wat handelaars lieten zich de voorbije 
jaren inspireren door onze beroemde schapenkop 
om hun product een originele touch te geven. 
De stad kende het label ‘100% made in Lier’ 
toe aan deze unieke producten:

1 Een gehaktkoekje in de vorm van het 

schapenkoplogo van Puur Frituur 

(Boomlaarstraat 116)

2 Schaapjes-cupcakes van Broodatelier 

Siebens-Vrancx (Berlarij 100, Zagerijstraat 76)

3 Pralines in de vorm van Liers 

beroemdste schaap van Chocolatier 

Dom (Grote Markt 70)

4 Een flessenpost-gadget ‘Voor een  

fiere Lierenaar’ bij Superette Ninette 

(Kantstraat 6) 

5 De Lierse ontwerpster en edelsmid 

Lutgart Goossens maakt verschillende 

schapenkopjuwelen (luthjuwelen.be)

6 Ook Juwelen Jeroen Ceuppens 

ontwerpt juweeltjes met het schapen-

koplogo (te koop bij Nauwelaerts  

Opticiens, Antwerpsestraat 30)

7 Bij bakkerij De Bakker 

(Frederik Peltzerstraat 48)

 kun je een   

op-en-top Liers  

ijsje eten:  

vanille-ijs gemaakt van 

schapenmelk, gepresenteerd 

tussen twee koekjes in de vorm   

van het schapenkoplogo

8 En ook Mieke Van Put van 

 Koekebakkevlaaien kreeg recent 

het label. Zij drukt onze beroemde 

schapenkop als stempel op 

zelfgebakken geboortekoekjes 
(koekebakkevlaaien.be)

Heb je als handelaar of ondernemer ook een idee 
voor een product in de vorm van de schapenkop? 
Stuur je voorstel naar communicatie@lier.be.

Lier heeft er sinds 

deze zomer een 

nieuwe hotspot bij: Bar Estivo. De tijdelijke zomerbar 

kreeg een vaste plek in Kolveniersvest 46. Je vindt er 

(h)eerlijke wijnen in een hedendaags decor. Per glas, 

per fles, om ter plekke van te genieten (al dan niet 

met een hapje erbij) of om mee te nemen. 

 EXTRA LEUK  Je kunt de Estivo-caravan met wijntjes 

ook inhuren op locatie! 

www.barestivo.be

Een aperitiefke? 
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 GESCHENKTIP 

de Lierse centrumbon  
Geen idee waarmee je je broer een plezier 
doet onder de kerstboom? Of nog een pakje 
nodig voor Valentijn en alle winkels zijn dicht? 
Een centrumbon van de stad Lier is altijd een 
goed idee. 

Je koopt ‘m aan het onthaal van het stadskantoor, 
Paradeplein 2 (tijdens de openingsuren) of aan de 
automaat op de hoek van de Grote Markt en de 
Antwerpsestraat (7 op 7, 24 uur op 24). Er zijn bonnen 
beschikbaar met een waarde van 10 of 25 euro. Je 
kunt ze gebruiken in maar liefst 140 Lierse winkels en 
horecazaken. Koop je in december een centrumbon, 
dan krijg je er een gratis tote bag bovenop.

 TIP  Heb je zelf een zaak of ben je 
actief in een organisatie? Met een 
fiscaal gunstig voordeel kan je de 
centrumbon ook aankopen voor je 
relatiegeschenk of als extralegaal 
personeelsgeschenk.

NOVEMBER 2018

Tot zo 18/11
Novemberfoor (Grote Markt, 
Zimmerplein en Gasthuisvest) 

Woe 7/11
Familiedag Novemberfoor 
met animatie

Woe 14/11
Kortingdag Novemberfoor

Za 17/11
Aankomst Sint vanaf 13.30 uur 
(kade F. Timmermansplein)

Zo 18/11
Beertjesworp Novemberfoor  
vanaf 18 uur

DECEMBER 2018 

Vr 7/12
Opening Kerst in Lier om 19 uur, start 
Fakkeltocht om 20 uur en vuurshow 
om 20.45 uur (Grote Markt)

Van 7 tot 30/12
Op vr, za en zo: Vuurpleintje 
(Grote Markt)

Van 7/12 tot 7/1 
Etalagewandeling 'Alice in 
Wonderland' (www.shoppeninlier.be)

Vr 14, Za 15 & Zo 16/12
Kerstmarkt Vrijdag: 18 tot 23 uur, 
zaterdag: 14 tot 23 uur en zondag: 
14 tot 20 uur. 100-tal Kerstkraampjes 
- Optredens en attracties in kerst-
sfeer - Reuzenrad - Nostalgische 
luchtschommel voor jong en oud 
(Grote Markt, F. Timmermansplein, 
Zimmerplein, Eikelstraat)

Het kleine paradijs
In Antwerpsestraat 126 opende Birgit afgelopen 

jaar haar eigen kleine paradijs. ‘My Little Eden’ 

is een winkel met juwelen en accessoires zoals 

sjaals, handtassen, zonnebrillen en horloges. 

Birgit: “Ik verkoop stuks van merken uit eigen 

land of onze buurlanden. Mijn accessoires 

komen rechtstreeks van de ontwerper, ik hou 

het allemaal heel kleinschalig en lokaal. Op die 

manier maak ik echt een verschil: bij mij koop 

je unieke stuks die je niet in de grote ketens 

vindt.” www.mylittleeden.be

Clutch (€ 79,95), 
sleutelhanger 

(€ 24,95) en 
zijden sjaaltje 

(€ 34,95) van Pom 
Amsterdam, 

te koop bij My 
Little Eden

‘t Wordt een   
warme winter!
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Juwelen die je   
vleugels geven
In 1984 studeerde Lutgart Goossens af 

als edelsmid en juweelontwerpster. Na 

een loopbaan bij een juwelier besloot ze 

afgelopen jaar de sprong te wagen en 

stampte ze een eigen collectie uit de grond. 

In haar atelier in Lier ontwerpt ze juwelen 

die geïnspireerd zijn op de natuur (denk: 

vogels, vleugels) maar er toch strak uitzien. 

Benieuwd? Neem eens een kijkje op 

www.luthjuwelen.be

 OPENDEURDAGEN  bij Luth thuis 
in de Boomlaarstraat 63 op 24 & 25 
november en elk weekend erna t.e.m. 
23 december, telkens op zaterdag en 
zondag. De uren vind je op de website; 
op andere dagen ben je steeds welkom 
op afspraak (0495/18 23 63).  

Pakjes-t ijd
Lier is dé stad bij uitstek om te shoppen. 

In dit magazine vind je  50 HANDELAARS  

waar je meer dan welkom bent voor 

deco-accessoires, food, geschenken, 

mode, een kop koffie en zoveel meer. 

Helemaal achteraan in deze gids geven 

we de adressen en telefoonnummers van 

onze handelaars.

Za 15/12 
Aankomst Kerstman om 14 uur 
(Grote Markt) 

Zo 16, 23 & 30/12
Kerstkoopzondag
van 13.30 tot 18 uur

Do 27/12
Mega kerst-indoorjump
voor kinderen van 3 tot 12 jaar van 
13 tot 17 uur (Sporthal De Komeet, 
Eeuwfeestlaan 183)

JANUARI 2019

Zo 6/1
Nieuwjaarsreceptie
van 11 tot 13 uur (Grote Markt)

Soldenshoppen 
van 13.30 tot 18 uur

Za 19, zo 20 & 
za 26, zo 27/1
Winterkermis Koningshooikt 
(Koningsplein en De Laag)

Zo 20/1
Nieuwjaarsreceptie
van 11 tot 13 uur   
(De Laag Koningshooikt)

MAART 2019

Zo 17/3
Lier Winkelplezier 
van 13.30 tot 18 uur

 www.uitinlier.be 

Senzia verzorgings-
producten met muskus-
roos, met herstellende 
kracht en bevordert de 
celvernieuwing. 
Gezichtscrème € 23,90 
• bodycrème € 19,90 • 
douchegel € 13,90 te koop 
bij Oxfam Wereldwinkel 
Antwerpsestraat 141
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Van deze heerlijke Christmas-

toert smul je bij Feliks Coffee 

(Kartuizersvest 5).   

Wil je ze zelf maken? Mail dan 

naar feliks@feliks-coffee.be 

voor het recept!

- om mee uit te pakken -

Christmas
toert

witte chocolade cake 
met cranberry, 

    framboos en pistache
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Een vrolijk opbergdoosje, leuke 
theelichthouders of toch een stralend 
beautyproduct? Kiezen wordt moeilijk!!

Veronique van 
Superette Ninette 

“Dit is een gloednieuw, origineel 

product. De handen zijn in een 

mal gemaakt en kunnen nadien 

nog dienstdoen als schoteltje of 

designstuk in je interieur!” 

Kom, onderzetter en kruidenmolen 
(€ 9,99, € 7,50 en € 39,95, Zone 
Denmark, te koop bij Atmosfaere)

 Ik wil ze
allemáál

cadeautjes voor haar

‘Sojawax 
candle in her 
& his hands’ 

beschikbaar in 
wit, zwart en 

bruintint 
(€ 30,95 & 

€ 37,95, Munio 
Candela, 

te koop bij 
Superette 

Ninette)

PS/ Veronique werd onlangs 
verkozen tot vriendelijkste 

handelaar van Lier!

‘Blackhead Clearing Fizz Mask’, ideaal 
om je poriën te zuiveren en mee-eters te 
verwijderen (€ 21,90, Dermalogica, te koop 
bij schoonheidsinstituut Phaedra) 

Wie mooi   
  wil zijn...
moet naar schoonheidsinstituut

Phaedra. Je kunt er terecht voor een 

pedicure of manicure, om je make-up 

en haren te laten doen, of om één 

van haar producten in huis te halen. 

Phaedra zweert bij de verzorgingslijn 

van Dermalogica, die 

prima geschikt is voor 

mensen met (milde) 

huidallergieën. 
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Wist je dat koffieprut een prima 
gootsteenontvetter is? En dat het 
ook nare koelkastgeurtjes verwijdert? 
In ‘Niets verspillen doe je zo!’ vind je 
massa’s energiebesparende tips 
(€ 22,50, te koop bij Oxfam 
Wereldwinkel)

Let there be light
Theelichtjes gemaakt van de 
Capiz-schelp. De binnenkant 
is van parelmoer en doet het 

licht prachtig uiteenvallen. 
(Theelichthouder klein (€ 6) en 
groot (€ 9), te koop bij Oxfam 

Wereldwinkel)

Rara, wat ben ik? 

Het Italiaanse designmerk 

Alessi steekt dagelijkse 

gebruiksvoorwerpen in een 

innovatief jasje. Kijk maar eens 

naar hun gloednieuw collectie 

‘cadeaux bijoux’, te koop bij 

cadeauwinkel Misenscène.

Geen vieze plekken 
meer op je aanrecht: 
leg je lepel hierop 
tijdens het koken (€ 19)

Kroonkurkenopener die je als 
een juweel kan dragen (€ 27)

In Italië geloven ze dat 
je niet ziek wordt als 
je steeds een kastanje 
op zak hebt. Het 
inspireerde de designers 
tot dit kastanjevormige 
pillendoosje (€ 25)

Handig, deze hanger 
voor je handtas (€ 19)

Dit bijtje dooft je kaarsen 
(€ 28). Dikke wiek? Gebruik 
dan de achterkant van de 
bij om de wiek in de wax 
te duwen en zo de kaars te 
doven. Breng meteen weer 
omhoog: de wax rond de 
wiek zorgt ervoor dat je geen 
 zwarte walm krijgt als je de   
    kaars weer aansteekt. 

Turkooizen 
opbergdoos 

verkrijgbaar in diverse 
maten (€ 12,50, 

House Doctor, te 
koop bij Atmosfaere)

Houten 
snijplankje uit 

Thailand 
(€ 14, te koop 

bij Oxfam 
Wereldwinkel)

Iets leuks gezien? De adressen van 
de winkels vind je op blz 48.
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Artisanale workshops 
zijn helemaal in. Bij 
deze Lierse handelaars 
kun je aan de slag en 
stap je - helemaal zen! - 
buiten met iets moois.

Atelier Steengoed 

In 2007 openende Hil haar Atelier 

Steengoed (Lisperstraat 32), waar ze zelf 

juwelen maakt. Nadien startte ze ook met 

workshops. 

“Ik kom uit Antwerpen. Toen ik in Lier 

met workshops begon, keek men vreemd 

op. Maar vandaag zijn mijn workshops 

immens populair. Veel mensen zitten   

de hele dag achter hun computer.  

Als ontspanning willen ze iets met hun 

handen doen, en dat kan bij mij.

In mijn keramiekcafé kun je ook terecht 

voor koffie en taart (zonder suiker!). Zo’n 

workshop is écht een fijne uitstap, vaak 

zelfs voor de hele familie.”

 JE KUNT DEZE WORKSHOPS VOLGEN   
Zilveren juwelen maken, pottenbakken, servies 
maken met mallen en servies beschilderen.   
In 2019 breidt Hil haar atelier nog uit, met   
een vaste plek voor de draaischijven. 

Kijk voor de workshopplanning op  

www.atelier-steengoed.be

Handen
uit de mouwen
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Fleurdeco

Wat? Een workshop bloemschikken vol-

gens het seizoen (herfst, kerst, Pasen...)

Waarom? Omdat er niks zo ontspan-

nend is als een bloemstukje maken met 

een glaasje erbij en muziek op de ach-

tergrond. Jan van Fleurdeco: “Mensen 

komen op zo’n avond echt tot rust. Ze 

moeten niks meebrengen en gaan naar 

huis met een mooi, zelfgemaakt bloem-

stuk. Voorkennis is niet vereist, iedereen 

kan tijdens onze workshop aan de slag.”

Praktisch Op dinsdag- of donderdag-

avond om 20 uur, op afspraak. 

Prijs: € 45 • Duur: 1 à 1,5 uur 

Info en boekingen Berlarij 54,

Contacteer Jan op 0474/57 67 39

Vosschemie 

Elke tweede zaterdag 

van de maand volg je bij 

Vosschemie (Mechelsesteenweg 303) 

een leuke workshop. 

 NOTEER IN 
 JE AGENDA! 

Op 8 december 

2018 is er van 

9 tot 11 uur een 

workshop ‘Maak 

een rubberen mal 

en replica’ (vanaf 

16 jaar). 

In deze workshop 

wordt stap voor 

stap uitgelegd 

hoe je zelf een rubberen mal (= de 

witte blok) maakt van een voorwerp 

(op de foto een paardenkopje). Die 

mal gebruik je dan nadien om een zeer 

gedetailleerde reproductie te maken van 

het voorwerp met giethars (op de foto), 

kunstporselein of zelfs chocolade.

Deze workshop is er voor iedereen die een 
exacte kopie wil maken van een voorwerp 
om nadien te verwerken in bijvoorbeeld 
broches, haarspeldjes, magneetjes, 
modelbouwonderdelen, kaarsen, moluren... 

Inschrijven doe je via

www.vosschemie-benelux.com/nl/

advies/workshops

 WIST JE DAT... 
... je bij Fleurdeco niet alleen 
mooie, moderne boeketten 
vindt, maar dat ze ook 
nog eens leuk verpakt 
worden? Hét handels-
merk van Fleurdeco is 
een bloementas met 
inspirerende quote en 
kortingsbon voor je volgende 
aankoop.

www.fleurdeco.be
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IT’S A 
MAN’S 

WORLD
Natuurlijk krijgt ook híj straks een mooi 
pak onder de boom. Of - als ie zo lang kan 

wachten - op 19 maart voor Vaderdag. 

Cockaert (Antwerpsesteenweg 11-13) biedt niet 
enkel copyservice, het is een volwaardige 
digitale drukkerij en dé kantoorvakhandel 
van Lier en omgeving. Je vindt er het meest 
complete assortiment voor school en kantoor 
(ook online op www.schoolenkantoor.be). 
Ook voor luxueuze pennen met persoonlijke  
inscriptie kan je hier terecht.

www.cockaert.com

Een eenvoudige 
manier om een 
heerlijk kopje koffie 
te bereiden. Het 
jasje zorgt dat hij 
lekker lang warm 
blijft! Coffeemaker 
Eva Solo, inhoud 1L, 
€ 79,95, te koop bij 
Koffiebranderij Van 
Ouytsel

De vulpen maakt een glorieuze comeback, en daar zijn we 
blij om: je schrijft er niet alleen vloeiend en sierlijk mee, het 
ziet er ook nog eens bijzonder stijlvol uit. Pennenset balpen 
en vulpen Parker IM (€ 26 en € 47) en Cross Calais zwart 
mat (set € 55) te koop bij Cockaert

Dankzij deze elektrische 
koffiemolen geniet je op 

elk moment van het volle 
aroma van vers gemalen 

koffie. (Kingston Cilio, met 
verschillende maalstanden, 

€ 79,95, te koop bij 
Koffiebranderij Van 

Ouytsel)

Nostalgie
 troef

 cadeautjes voor hem
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ZIJDEZACHT 
Blauwe pull Ragman van katoen en 
kasjmier (€ 75) • grijs-blauw strijkvrij hemd 
Eterna (€ 85) • Broek M.E.N.S grijs stretch 
(€ 117) • Sjaal Eterna van zijde (€ 65), 
allemaal te koop bij Suetens

Suetens herenmode (Rechtestraat 45-47) is een 
begrip in Lier. De ‘kostuumwinkel’ van weleer, 
gesticht in 1877, is uitgegroeid tot een trendy 
kledingzaak voor heren van maat S tot 5 XL
(dus ook grote maten!). Je vindt er een 
stijlvolle, verrassende collectie - zowel casual 
als formeel - voor jong en oud. 

STRAK IN HET PAK
Kostuum Daniel Hechter 
(€ 399) • Pochet Portia van 
zijde (€ 26) • Strijkvrij hemd 
Olymp met blauw/wit bolletje 
(€ 75) • lederen riem cognac 
CL (€ 65), allemaal te koop 
bij Suetens 

Iets leuks gezien? De adressen van 
de winkels vind je op blz 48.

Italian Truffles pakket (medium) 
€ 66,60, te koop bij Oil & Vinegar



14

Lukas van wijn- en ginbar Per Tutti en stef van bar Estivo vertellen 
hoe je de perfecte gin-tonic en wijn serveert. 

Aperitief en wijnbar Per Tutti 
(Grote Markt 52) 

• Dé plek voor een aperitief, cocktail of glaasje wijn, 
met of zonder tapas erbij 

• Op de kaart: meer dan 150 soorten wijn en   
70 soorten gin

• In de winter organiseert Per Tutti maandelijks   
een wijnproefavond van een bepaald land, en  

 elke laatste donderdag van de maand is het 
 ginavond (gins aan 10 euro). Alle info lees je   

op de Facebookpagina van Per Tutti Lier  

Zo maak je ‘m 
• Meng 5 cl gin Bottega Bacur 

met 22 cl tonic Fever Tree 
Elderflower

• Werk af met steranijs, een 

stokje kaneel, een blaadje 

laurier en sinaasappelschil 

Serveertip!
Vlamingen kiezen meestal voor 

een klassiek glas op een voet. Dat 

kan, maar bij Per Tutti serveren ze 

altijd in dit gin-tonicglas. Proost! 

Lukas “Als het wat 
feestelijker mag zijn, is 
deze Italiaanse, kruidige 
gin-tonic perfect”

> Gin mare is een 
klassieke gin 
die je afwerkt 
met een takje 
rozemarijn (geen 
komkommer!) 

-  n o g  e e n  g l a a s j e ?  -

> Ideaal voor de 
zwangere vrouwen 
en BOB’s: deze 
Ginsin zonder 
alcohol 

> Lukas’ favoriet 
is een Belgisch 
ginmerk uit 
Merksem: 
Clover gin 
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Stef  "Uiteindelijk is
 je wijnsmaak iets 
    persoonlijk. 
 Veel proeven dus!"

> Een toegankelijke witte wijn voor 
aan de feesttafel moet van alles 
een beetje hebben: niet te licht, 
niet te vol. Een Pinot Bianco 
zoals deze van Franz Haas is 
ideaal.

> Mag het wat sappiger rood 
zijn? Dan zit je perfect met de 
Appassimento.

> Graag nog wat steviger voor bij 
een lekker stuk vlees? De Jaspi 
Maragda 3 of de Filo       zijn 

kleppers met extra houtrijping.

> Toch liever wat meer elegantie? 
Dan zit je altijd goed met een 
Chianti Classico zoals die van 
Felsina.

• Nieuwe, ongedwongen bar waar je de wijnen 
ook mee naar huis kunt nemen. 

• Voor hun hapjes werken ze onder meer samen 
met De Laet & Van Haver en Van Tricht.

• Elk seizoen is er een nieuwe suggestiekaart met 
een 15-tal wijnen die je per glas kan drinken.  

Wijnbar & winkel 
Bar Estivo 
(Kolveniersvest 46) 

1

2

1

2

4

5

4

53
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… of twee, of drie. Want in deze 
koffiebars serveren ze niet 
alleen het perfecte kopje, 
het is er zó fijn zitten dat je 
niet gauw naar huis wilt. 

één kopje
  koffie...

Barraf

Harvey & Hayes

Crèmerie Jerome

Feliks

Bizarr

Van Ouytsel
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Van Ouytsel

Koffie is sinds 1876 een passie voor de 

familie Van Ouytsel (Rechtestraat 27-29). 

Al vijf generaties lang branden ze 

hun koffie in hun eigen branderij op 

artisanale wijze. Zo komen de specifieke 

smaken en aroma’s van de verschillende 

blends of single origins volledig tot hun 

recht. Stap binnen bij Judith en laat je 

verwennen met het perfecte kopje koffie. 

In de winkel ernaast kun je terecht voor 

huisgebrande koffie, vele soorten losse 

thee of builtjes en leuke accessoires  

(Eva Solo, Or Tea, Stelton, ...). 

www.koffievanouytsel.com

Harvey & Hayes

Daniël en Helen besloten enkele jaren 

geleden hun leven in Ierland in te 

wisselen voor een nieuwe uitdaging 

in Lier. In hun charmante winkel (Grote 

Markt 65) verkopen ze vooraan Ierse 

kazen en geschenken - van Engels 

theeservies tot Schotse handtassen. 

Achteraan of op het terras kun je 

neervlijen voor een heerlijk kopje 

koffie met een huisgemaakte scone. 

www.facebook.com/

harveyandhayes
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Barraf

Voor een koffie met cupcake, muffin, 

cookie of andere zoete lekkernij móét 

je naar Barraf (Antwerpsestraat 90). Het 

is dé plek bij uitstek om te ontbijten, 

brunchen en lekker te lunchen. Raf 

droomde er sinds zijn vijfde van om 

bakker te worden. Na zijn middelbare 

koksopleiding in Brugge en na zes 

jaar ervaring bij Dominique Persoone 

maakte hij die droom waar. Ook om 

mee te nemen en op bestelling!

www.barraf.be

Bizarr

Banketbakkerij Bizarr (Berlarij 97) is 

een begrip in Lier. In het prachtige 

oude herenhuis met zonnig terras 

eet je ‘s morgens een pistoleeke 

en drink je een koffietje. Liever 

uitgebreider? Schuif aan aan het 

ontbijtbuffet. ‘s Middags serveren 

ze lunch à la carte en in de 

namiddag kun je er terecht voor 

een pateeke of een pannenkoek, 

klaargemaakt in de eigen bakkerij.

www.bizarr-lier.be
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Feliks

Het waren de hippe koffiebars in New 

York die Philippe inspireerden om er 

zelf eentje in Lier te openen. Feliks 

(Kartuizersvest 5) werd het, genoemd naar 

de bekende Lierenaar. Een koffiebar met 

specialty coffee, ontbijt, lunchbagels, 

fenomenale taart, verse soep, veel 

warme en koude drankjes en een fijn 

team achter de espressomachine. 

Omdat er een grote vraag is naar gluten-

vrije en vegan alternatieven, staan er 

glutenvrije bagels en vegan/

glutenvrij gebak op de kaart. 

www.feliks-coffee.be

Crèmerie Jerome

In de zomer gaat er elke dag 160 

tot 240 liter ijs over de toog. Het 

geheim van crèmerie Jerome (Frederik 

Peltzerstraat 11)? Heel veel liefde. 

Tatjana: “Ik heb zelf een zwak voor 

ijs, ik eet drie bollen per dag – zomer 

én winter.” Wie in de koude maanden 

toch graag iets warms wil, kan bij 

Jerome terecht voor een heerlijke 

koffie met verse wafels (op artisanale 

wijze gebakken!), pannenkoeken, 

warme apfelstrudel... Alles wordt 

er dagvers gemaakt door Tatjana en 

haar neef Lazar, nog altijd volgens de 

oorspronkelijke recepten van stichter 

Jerome Verschooren (1936).  

www.cremeriejerome.be 
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Bling bling

Halskettingen 
Brass (€ 28) 
en oorbellen 
Brass (€ 16), 
beide Superette 
Ninette 
collection)

En ook... 
portemonnee 
Skin little spot 
black van Elvy 
(€ 34,95) en 

handtas Rihanna Skin zebra black van Elvy  
(€ 59,95), beide te koop bij Superette Ninette)

www.superetteninette.be 
Bij Atelier Steengoed vind je 

handgemaakte juwelen. 

Hil heeft een eigenzinnige 

collectie met zilveren juwelen, maar 

werkt vooral op bestelling. 
Zilveren vingerafdrukken 

(€ 20 klein, € 25 groot)

www.atelier-steengoed.be

Zilveren Lierse schapenkophanger met 
uitzaagwerk, € 135, te koop bij Luth Juwelen

Niks zo effectief als een sprankelend 
juweeltje om de donkere winter-
maanden wat op te lichten.

Atelier Steengoed

My Little Eden

Melano ringen (vanaf € 20) en armbanden 
(vanaf € 40) met verwisselbare steentjes 
(vanaf € 20), te koop bij My Little Eden; 

ook verkrijgbaar in zilver en goud. 

www.mylittleeden.be

 Handgemaakt en van eigen ontwerp! 
Dubbele zilveren hanger 

met uitzaagwerk en 
handgravure, € 205, 

te koop bij Luth Juwelen 18k gouden oorbellen met uitzaagwerk, 
€ 995, te koop bij Luth Juwelen

Luth Juwelen

luthjuwelen.be
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 Winters 
dagje uit

Flaneer lekker warm 
ingeduffeld door 

de straten van Lier 
en stap zeker eens 

binnen in het nieuwe 
stadsmuseum!

HANNE 
Jurk van viscose met 
bloemenprint ‘Ichi’ € 65,95 
• Wollen cardigan met 
glitter ‘Pieces’ € 39,99 • 
Ketting ‘Making memories’ 
€ 14,95 • Leren handtas 
cognackleur ‘Pieces’ € 99 • 
Alles bij Queens fashion Lier; 
schoenen zijn eigendom 
model • Visagie: Mieke 
Romeijn; www.romeijn.be

Queens (Antwerpsestraat 50) 

opende haar deuren in mei 
2017. Je vindt er betaalbare 
mode voor alle leeftijden, 
van casual tot feestelijk. 
Ook voor accessoires 
(juwelen, handtassen...) 
kun je bij hen terecht.  

www.queensfashion.be
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ANNA 
Licht grijs kleed van 
cashmere ‘Ginz’ € 159 • 
Cardigan marineblauw 
‘Thelma & Louise’ € 149. 
Allebei bij Sawadi Lier; 
schoenen zijn eigendom 
model • Visagie: Mieke 
Romeijn; www.romeijn.be

Bij Sawadi (Rechtestraat 25)

shop je de mooiste 
kleding en accessoires 
voor dames, heren 
en kinderen. Van 
casual trui tot strak in 
het pak, van wollen 
winterjas tot zomers 
niemendalletje: je vindt 
het hier allemaal.

www.sawadi.be
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RITA
Boyfriendjeans ‘Cathri’ € 44,95 
• Rode jas ‘Loïs’ € 89,95 • 
Okeren trui ‘Phebe’ € 49,95 • 
Groene pumps met spitse tip 
‘Noëlla’ € 39,95 • Donkergroen 
handtasje ‘Mina’ € 34,95 • Alles 
bij FashionGarden Boutique • 
Visagie: Mieke Romeijn; 
www.romeijn.be

An Jaspers startte in maart 2018 met haar boetiek 
FashionGarden (Antwerpsestraat 53). Ze was textiel-
ontwerpster, maar miste de passie om mensen te 
helpen met persoonlijk stijladvies. In haar boetiek 
vind je betaalbare mode. Elegant of stoer, 
vrouwelijk en relaxed urban zijn haar stuks altijd. 

www.facebook.com/fashiongarden.be
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CHRIS 
Zwarte broek ‘Pistou’ met 
goudkleurige streep € 139 • 
Zwarte trui van brushed mohair  
€ 149 • Leren sneakers ‘Veja’  
€ 125 • Handtasje ‘Salty Sugar’  
€ 185 • Okeren sjaal € 109 •  
Alles bij Nathalie Vleeschouwer 
• Visagie: Mieke Romeijn;  
www.romeijn.be

> Meer Nathalie Vleeschouwer? 
   Kijk op blz. 39!



25

BETJE 
Zwarte rok met grijze streep 
‘Taifun’ € 85,99 • Trui ‘Taifun’ 
€ 85,99, alles bij Gerry Weber; 
schoenen eigendom model.  
• Visagie: Mieke Romeijn; 
www.romeijn.be

Gerry Weber (Antwerpsestraat 94)

is een klassevol merk dat 
prijs/kwaliteit vooropstelt. 
Het wil dat vrouwen 
zich jong, vrouwelijk, 
zelfverzekerd en trots 
voelen, en hun collecties 
weerspiegelen dat. De 
trendy silhouetten van 
de Taifun-lijn geven elke 
vrouw de ruimte om haar 
eigen stijl te creëren. 

www.gerryweber.com/nl-nl
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ROUSHAN 
Zwarte broek ‘Lio Jo’ € 65 i.p.v. 
€ 133 • Jas ‘Escalier’ € 125 i.p.v. 
€ 285 • Zwarte laarzen met 
diamantjes op hak € 45 
• Alles bij Jenavi outlet • 
Visagie: Mieke Romeijn; 
www.romeijn.be

Jenavi (Antwerpsestraat 124) is een outletshop 
waar je designerstuks en trendy collecties 
shopt met kortingen tot wel 70%. 

www.jenavi-fashion.com
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Anna, Hanne en Rita 

kregen een bril van optiek 
BrilLier (Antwerpsestraat 1). 

Deze opticien, vroeger 

Watch & See, vernieuwde 

nog maar pas de winkel 

en heeft een ruime keuze 

brillen en zonnebrillen voor 

volwassenen en kinderen. 

Optiek BrilLier werkt met 

kwaliteitsglazen van het 

merk Zeiss en beschikt 

over de laatste nieuwe 

apparatuur om multifocale 

glazen zeer nauwkeurig  

op te meten. 

www.brillier.be

Welkom in het nieuwe stadsmuseum! 
Voor deze shoot streken we neer in het nieuwe 

Stadsmuseum Lier, dat verhalen vertelt over Lier en 

z’n (beroemde) inwoners. Niet chronologisch, maar 

rond thema’s die volgens de Lierenaars hun stad typeren. 

Het verbindt vroeger met nu, grote geschiedenissen 

met persoonlijke verhalen. Maak kennis met de Lierse

kunstenaars, de feesttraditie, het plaatselijke dialect, de 

legende van de schapenkoppen, de Sint-Gummarus-

verering en zoveel meer.
 
Stadsmuseum Lier, Florent Van Cauwenberghstraat 14, 
Open dinsdag t.e.m. zondag van 10 tot 17 uur
T: 03 800 03 96 - M: stadsmuseum@lier.be

www.stadsmuseumlier.be

Rita draagt een bril van 
het merk Monoqool. 
Dit 3D-geprint montuur 
weegt amper 6 gram, 
maar is toch heel stevig en 
duurzaam. Ideaal voor een 
actieve vrouw als Rita! 

Hanne draagt een fijne, 
trendy bril van Dick Moby. 
Dit merk werkt o.a. met
ocean plastics en 
gerecycleerd metaal 
voor z’n monturen. 

Anna heeft een bril van 
Odette Lunettes, een 
hedendaags montuur 
ontworpen door Eline De 
Munck. Het groene accent 
in de bril past perfect bij 
Anna’s groene ogen. 

"Wist je dat... wij voor 
kinderen een aparte hoek 
hebben waar ze hun bril in 
alle rust kunnen uitkiezen?"
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cadeautjes voor de kids

Een kinderhand is gauw gevuld. Maar als 
je moet kiezen tussen zoveel leuks, dan 

geef je ze nog een extra pakje, toch?

Houten loopfiets 
scooter € 98 ‘Janod’ 
te koop bij Atmosfaere

Rugzak € 21,95 ‘Petit Monkey’ 
te koop bij Sawadi

Atmosfaere is Deens voor ‘sfeer’. En dat wil Marijke brengen, bij 
jou thuis én in haar winkel. Je vindt er veel deco-items en geschenken 
van Scandinavische merken en nostalgisch kinderspeelgoed. Terwijl 
je winkelt, kan je in alle rust genieten van een kopje koffie of thee. 

PS/ Marijke organiseert ook creatieve workshops; meer info op 
www.atmosfaere.be

Aan tafel!
Dit kinderservies, gemaakt van 100% 

organische bamboevezels, is een mooi 
alternatief voor plastic. Extra handig: 

de hoge rand zorgt voor minder 
gemors en alles kan nadien gewoon 

in de vaatwasser. 

     Bord € 7,95 • bestek € 4,95 • 
beker € 5,95 • 3 potjes € 19,95 

‘Petit Monkey’ te koop 
bij Sawadi

Infobit ‘The Offbits’ 
3-in-1 bouwpakket, 
€ 15,95 te koop bij 
Superette Ninette

Knutseldoos lampionnen € 16,50 
‘Janod’ te koop bij Atmosfaere

Zo mooi!
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voor & na

Zo kwam Liesbeth (29) 
binnen 
Als verkoopster in een 
delicatessenzaak én mama 
van een jonge dochter kiest 
Liesbeth meestal voor een 
comfortabele jeans. 

  Get the 
party started  
  bij Audrey 
 in the City 

De look - Caroline van Audrey 
in the City: “Liesbeth is een 
jonge mama, dus dat betekent 
dat ze veel in de weer is - óók 
als het feest is. Daarom geef ik 
haar een trendy, comfortabele 
outfit. De sneaker onder de ruitenbroek 
- dé hit van de winter - zorgt voor een 
trendy touch.”

De make-up - Phaedra van 
schoonheidsspecialist Phaedra 
(Rechtestraat 13): “Als basis 
voor de make-up gebruik ik 
een primer mét kleur (Skinperfect 
van Dermalogica, € 66,90). Die voedt, 
egaliseert, geeft kleur én beschermt 
tegen de zon dankzij z’n SPF 30.” 
www.schoonheidsinstituut-phaedra.be

Over Audrey in The City
Bij Audrey in the City 
(Rechtestraat 12) shop je 
trendy dameskledij met 
verrassende accenten. 
Sobere stukken vind 
je niet zo snel in de 
rekken; het zijn de 
speelse details die van 
elk stuk iets bijzonders 

maken. www.facebook.

com/audreyinthecity/

Trui (OUI, € 109,95) • Broek (OUI, 
€ 129,95) • Allebei bij Audrey in 
the City • schoenen eigendom 
model



30

Een eigen winkel openen: voor Katrien, 
Christine, Raf, Rita en Elke was dit een 
droom die uitkwam. Een gesprek over de 
aantrekkingskracht van échte winkels, 
de glimlach van de klanten en kerst 
vieren in pyjama.

Over hoe het allemaal begon
Katrien: “Ik werkte in een uitzendkantoor. 

De zaakvoerder van De Snoepdoos was een 

klant van me. Toen ze vertelde dat ze ging 

stoppen, begon het te kriebelen. Een winkel, 

dat had ik altijd graag willen doen... Ik heb 

een businessplan opgesteld, ben langs de 

bank geweest... En toen heb ik, met de steun 

van mijn man, de sprong gewaagd. Vandaag 

bestaat de winkel vijftien jaar en sta ik er vijf 

jaar in.”

Christine: “Ik ben de derde generatie; mijn 

grootmoeder en haar zus zijn de zaak 

gestart, nadien hebben mijn ouders ‘m over-

genomen. De winkel van mijn vader was wel 

een stuk groter. Er was een mannen- en een 

vrouwenkant met pyjama’s, dekens, lakens, 

hemden, theelappen... Toen mijn vader met 

pensioen ging, heb ik de zaak overgeno-

men. Voor mij was dat een evidente keuze. 

Als klein kind zat ik altijd mee in de winkel. 

Omdat mijn mama slecht hoorde, vertelde 

ik haar wat de klanten vroegen. Ik ben er 

letterlijk in gerold.” 

Rita: “Ik was amper 18 toen ik een stoffen-

winkel overnam in Mol. 

Eén van mijn 

verkoopsters had 

een zus met een 

inspirerend gesprek

Lierse 
handelaars 
vertellen

Rita en dochter Elke runnen samen Schoenen 
Modena (Berlarij 86), gespecialiseerd in steun-
zolen. Ze hebben zaken in Lommel, Geel en 
Lier. www.modena-schoenmode.be

   Van ‘net    
      gestart’   
 tot ‘wij 
    stoppen’
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schoenenwinkel in Lommel. Ik hoorde hen 

geregeld bellen, en dan klaagde die zus altijd: 

over de stress, de collecties, de schoenen... 

Op een dag zei ik haar: ‘Weet je, zal ik de 

zaak anders overnemen?’ En zo kreeg ik dus 

een schoenwinkel in Lommel. Toen mijn 

dochter mee in de zaak wilde, zijn we winkels 

gestart in Geel en Lier. Vandaag verkopen we 

vooral schoenen voor steunzolen, modieuze 

modellen, geen bommaschoenen!”

Raf: “In het middelbaar heb ik bakkerij 

gestudeerd, daarna heb ik aan de unief in 

Antwerpen een master film & visuele cultuur 

gevolgd. Toen ik net afgestudeerd was, 

gaf ik een feestje voor mijn verjaardag met 

zelfgebakken taart. Vrienden zeiden: ‘Jij bakt 

zo goed, waarom doe je daar niks mee?’ En 

zo is het idee voor Barraf ontstaan. Ik woon 

in Antwerpen, maar mijn ouders zijn van 

Emblem, dus ik besloot om het hier te doen. 

Een concept als Barraf was er nog niet, maar 

Lier was er wel klaar voor.”

Over (online) shoppen met kerst 
Christine: “De kerstdagen zijn zonder twijfel 

de gezelligste dagen van het jaar om te gaan 

winkelen. Ik vind het zelf ook een heel leuke 

tijd: iedereen is gelukkig, mensen kopen 

graag pakjes voor onder de kerstboom. Na-

tuurlijk zijn er steeds meer mensen die online 

shoppen, dat is de voorbije jaren alleen maar 

toegenomen. En dat is jammer, 

want er gaat toch niks boven die 

gezellige sfeer én het advies dat 

je bij ons krijgt.”

Rita: “Soms komen 

mensen bij mij 

schoenen passen om 

ze dan daarna online 

te bestellen. Dan zeg 

ik ronduit: als je dat 

doet, zijn er binnen-

kort geen fysieke win-

kels meer. Ik kan me daar echt aan ergeren.”

Katrien: “Een geschenkmand samenstel-

len en laten inpakken, een doos pralinekes 

kiezen... daar komen mensen nog graag voor 

langs. Het enige jammere is dat ik zelf geen 

kerstcadeautjes kan gaan kopen. Ik zou dat 

wel in oktober kunnen doen, maar dan mis 

je natuurlijk die kerstsfeer, de muziek, de 

lichtjes...”

Raf: “In december ben ik zeven dagen op 

zeven open. Dus zelf shoppen zit er niet in, 

en dat vind ik jammer. Ik hield als kind echt 

van kerst, van de sfeer.”

Katrien: “Als klanten langskomen voor tafel-

versiering, dan neem ik me altijd voor: ik ga 

er dit jaar écht iets van maken. Maar eerlijk? 

Raf begon twee jaar 
geleden met Barraf, 
een minibakkerij/ 
koffiebar met 
originele cupcakes 
(Antwerpsestraat 90). 

www.barraf.be

“De kerstdagen zijn 
zonder twijfel de 

gezelligste dagen om 
te gaan winkelen.”
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Met kerstavond ben ik pompaf. We vieren 

kerst pas in januari, als de drukte voorbij is.” 

Raf: “Ik vier kerstavond in pyjama, 

zo moe ben ik’.”

Christine: “Ik deed dat vroeger 

ook, maar dan werd ik daar-

op aangesproken door mijn 

kinderen, die vonden dat niet 

feestelijk.”

Katrien: “Zo jammer, het is nochtans je 

business!”

Over de passie voor de job
Elke: “De vrijheid om ons eigen ding te 

doen, die is onbetaalbaar. We kiezen altijd 

onze eigen collectie, los van de trends. Als 

ze zeggen: dat moet je zeker inkopen, dan 

doen wij het zeker níét. Een zwarte pump? 

Daar komen de mensen niet voor naar 

Modena. Ons gevoel is altijd juist.”

Christine: “Ik had vandaag een meisje van 

elf dat haar eerste behaatje kwam kopen. 

Ze ging tevreden buiten met haar mama, en 

dat is zo’n moment waarvan je 

zegt: hier doe ik het voor.”

Katrien: “Absoluut! Ik ben 

zo gelukkig als mensen me 

zeggen: ‘Dat heb 

je mooi ingepakt’. 

Want daar zit 

onze meerwaarde 

hé, daar kunnen 

we mensen écht 

gelukkig mee 

maken.”

Rita: “Wat ik ook 

leuk vind: Lierse 

handelaars, dat 

zijn collega’s, geen concurrenten!” (iedereen 

knikt instemmend).

Christine: “Als er een nieuwe winkel 

opent, dan ga ik altijd 

langs om hen welkom 

te heten. Hoe 

meer winkels, 

hoe groter de 

aantrekkingskracht 

van een stad!”   

Raf: “Absoluut. Niet 

dat we allemaal 

vrienden zijn...”

Rita: “Christine en ik 

wel hoor, wij gaan 

geregeld een wijntje 

drinken!”

Raf: “Maar we helpen elkaar natuurlijk wel. 

Als de kassarol van de buur op is, geef ik er 

graag eentje mee.”

Over de toekomst 
Christine: “Ik verkoop uit, midden 2019 

stop ik ermee. Dan ga ik genieten van mijn 

kleinkinderen.”

Rita: “Als ik kan, werk ik nog 20 jaar door! 

Zolang het kiezen van de collecties aanvoelt 

als feest, blijf ik het doen.”

Raf: “De keuken hier is wat klein, dat is soms 

vervelend...”

Christine: “In de Rechtestraat komt binnen-

kort een héél groot pand vrij” (lacht)

Raf: “Als er veel bestellingen zijn, is het echt 

plannen om alles rond te krijgen. Dus daar 

ga ik me zeker over buigen in 2019.”

Katrien: “Ik ben heel content. Alles mag 

blijven zoals het is, ik zit daar echt heel goed 

in mijn snoepdoos!”

inspirerend gesprek

“Ik vier 
kerstavond
in pyama.”

Katrien nam vijf 
jaar geleden 
De Snoepdoos 
(Kolveniersvest 17) 
over. Je vindt er alles 
voor zoetebekken, 
van snoepgoed 
en pralines tot 
chocolade, 
dessertkoekjes, 
peperkoek enz.  

desnoepdoos.be

Christine 
is al 
28 jaar 
het gezicht van 
Lingerie de Klok, 
waar je lingerie en 
nachtkledij vindt 
voor dames, heren 
en kinderen. Midden 
volgend jaar gaat ze 
met pensioen. Info: 

Rechtestraat 36
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Café met 
een ziel 
Ideaal om een dagje shoppen in 

Lier af te sluiten: een glas wijn of 

biertje in café ‘t Goed Voorbeeld, 

al 41 jaar een begrip in Lier.

Rit van Boeckel was jarenlang hét 

gezicht van de oudste bruine kroeg 

van onze stad. Toen ze drie jaar 

geleden met pensioen ging, namen 

dochter Pim D’Heu en haar man 

Peter Borghs het café over. Pim: 

“’t Goed Voorbeeld is nog altijd 

dezelfde bruine kroeg als veertig 

jaar geleden, aan het huiskamer-

gevoel hebben we niks veranderd. 

Veel klanten die van in het begin 

kwamen, zitten er vandaag nog 

steeds, met hun kinderen en klein-

kinderen. Op de kaart staat een 

ruim assortiment aan speciaalbie-

ren en binnenkort serveren we daar 

ook bruine kroeg-tapas bij.”  

Het zaaltje achteraan werd bij de 

overname volledig gerenoveerd. 

Het wordt gebruikt voor muziek-

optredens (het is bv. de vaste 

speelplek voor Ripspiqué, SAMWD 

en De Muzikant), theaterstukken en 

try-outs, kunstevents... En Pim haar 

vroegere winkel Het Huis van Nut 

krijgt er een thuisbasis.

Koning Albertstraat 8
0475/28 54 60
www.facebook.com/tgoedvoorbeeld
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voor & na

Zo kwam Florence (33) binnen
Florence staat in het onderwijs 
en is een echte ‘belle mamzelle’: 
een natuurlijke schoonheid met 
spontane lach

En zo is ze klaar voor het 
feest! Barbara van Belle 
Mamzelle kiest voor een 
blazerjurk, een leuke variant 
op het broekpak dat dit 
seizoen helemaal in is. De 
onderjurk met kant zorgt 
voor een vrouwelijke touch. 
 TIP  Draag de blazerjurk 
met comfortabele laarsjes 
met stevige blokhak; ideaal 

om het nieuwe 
jaar feestelijk in 
te zetten! 

Over Belle Mamzelle 
Belle Mamzelle (Kantstraat 2) 
kleedt (jonge)dames met 
een druk leven die efficiënt 
willen shoppen en houden 
van persoonlijk advies. Je 
vindt er naast duurzame, 
tijdloze stukken ook trendy, 
kwaliteitsvolle mode-items 
en accessoires. 
Je kunt bij Barbara ook 
leuke workshops (make-up 
of kleur- en/of stijladvies) 
volgen. 

www.bellemamzelle.be

Zwarte jurk (MbyM, € 119,95) • Zwarte onderjurk (Soaked In Luxury, € 39,95) • 
Bronzen enkellaarsjes (Maison Auguste € 199,95); alles bij Belle Mamzelle • Clutch 
van volledig gerecycleerd materiaal (Détail, € 85, te koop bij Superette Ninette)

Naar het feest 
zoals een 

echte Belle 
Mamzelle!
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w i e  d e  b r i l  pa s t
De tijd dat je met een bril op je neus minder flatterend voor de 

dag kwam, is allang voorbij. Annick van Opticien Nauwelaerts 

(Antwerpsestraat 30) kiest bij elk gezicht het perfecte montuur.

Dit robuuste model 
(Moscot, € 306) past 
perfect bij de zware 

wenkbrauwen van 
Kristof. De lichte 

kleuren in het 
montuur zorgen 

voor een frisse, 
luchtige touch. 

Annick accentueert 
de guitigheid 
van Oscar door 
een speels retro 
montuur met 
gestreept patroon 
(Moscot, € 230) 

Annick kiest voor 
zichzelf een sober 

maar modern, 
zacht golvend 

montuur dat haar 
wenkbrauwen mee 

volgt (Komorebi, 
€ 389). De puntige 
afloop verfijnt het 
gezicht. Pluspunt: 

de naturelkleur 
is makkelijk te 
combineren. 

Willem krijgt een 
sprekend, wat 
breder montuur 
(Etnia, € 202) met 
fijne bovenbrug. De 
kleuren komen mooi 
terug in Willems 
huid en baard. Met 
gemillimeterd haar 
is een sprekende 
bril altijd een goede 
keuze.

Koens langere 
gezichtsvorm 

vraagt om een 
iets ronder model 

(Etnia, € 202). 
De dubbele brug 

zorgt voor een 
speels, jong effect. 

www.nauwelaertsopticiens.be

Annelies krijgt 
een montuur met 
pastelkleuren (Etnia, 
€ 216), dat mooi past 
bij haar huidskleur 
en ogen. De ronde 
glazen accentueren 
Annelies’ fijne 
gezichtsvorm.
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Aan tafel!

Oil & Vinegar 

Al sinds 1998 is Oil & Vinegar (Grote Markt 47) dé specialist 
in extra vierge olijfolie en premium azijnen. Van een 

bekroonde olijfolie uit Italië tot een Spaanse olijfolie met 
de laagste zuurgraad ter wereld of de allerpittigste olijfolie 
uit Toscane: ze weten welke olijfolie met welk gerecht 
samengaat, welke olie bij welke azijn past. En die kennis 
delen ze graag met jou. 

 TIPS VAN KATELIJNE VAN OIL & VINEGAR 

• Bewaar olijfolie niet al té lang, dan gaat de rijke smaak verloren. 
Hoelang precies hangt af van de soort, vraag er dus steeds naar  
bij aankoop.

• Extra vierge olijfolie mag je koud én warm gebruiken tot  
180 graden. Er bestaat ook speciale olijfolie voor bakken 
en braden, die mag je verhitten tot 240°. 

www.oilvinegar.com/nl-be/winkels/lier/

Harvey & Hayes

Een kaasschotel is altijd een goed idee, ook met 
de feestdagen. Daniël van Harvey & Hayes (Grote 

Markt 65) haalt alle kazen voor z’n winkel in Ierland, 
Engeland en Wales: “Je vindt bij ons niet alledaagse 
kazen. Ze hebben stuk voor stuk iets speciaals.”

 DE PERFECTE KAASSCHOTEL VOLGENS DANIËL 

• Reken ongeveer 120 gr p.p. als dessert, als hoofdmaal 
250 gr. 

• Elk bordje heeft 4 soorten: harde kaas, zachte kaas, blau-
we schimmel en geitenkaas. Op een dessertbord leg je 
één stuk van elk, voor een hoofdschotel meerdere stuks. 
Eet ze op van zacht naar sterk afsmakend.

• Garneer met vers seizoensfruit, gedroogd fruit, olijven... 
• Serveer er brood bij: vijgen of notenbrood, appelsien/

veenbessenbrood... 

Altijd fijn als je voor je diner een beroep kunt doen op de 
geheime tips, trucjes en recepten van culinaire experts.



37

Broodatelier 
Siebens-Vrancx

Niks zo lekker als een vers, knapperig 
stukje brood. Bij broodatelier Siebens-
Vrancx (Berlarij 100, Zagerijstraat 76) vind 
je naast patisserie en koffiekoeken een 
uitgebreid gamma aan brood, artisa-
naal bereid door de man des huizes. 
Karen: “Mijn echtgenoot is de bakker; 
hij bakt van middernacht tot een uur 
of 9 ‘s morgens. Ik sta in de winkel en 
adviseer de klanten. Daarnaast hou ik 
me ook bezig met de taarten. We ma-
ken verjaardagstaarten in alle soorten 
en vormen, een beetje in 
Amerikaanse stijl.”

 ENKELE BROODTIPS VAN KAREN 

• Leg brood zeker nooit in de ijskast. Het 
blijft misschien wat langer sappig, maar 
het schimmelt ook sneller.

• Tegenwoordig zijn er veel mensen die 
brood niet zo goed verdragen. Daarom 
hebben we een allergenenfiche 
voor elk brood dat we maken. Voor 
glutenintolerantie hebben we geen 
aanbod, maar voor mensen die tarwe 
niet goed verdragen, is er een brood van 
100% spelt. 

• Als je brood niet laat snijden, bewaart het 
langer. Snij je het wat dikker, dan is het 
brood extra mals.  

www.siebens-vrancx.be

Portret © Chris Van Rompaey

Pintho Thai

Als je lekker en gezond 
wilt koken, is de Thaise 

keuken een verrassende inspiratiebron. 
Bram van Pinto Thai (Rechtestraat 39): 
“De Thaise keuken is heel gevarieerd, 
je vindt er voor elk wat wils.”

 EEN HANDIG LIJSTJE  dat je een idee geeft  
van wat je voorgeschoteld krijgt:

• Tom: de ingrediënten worden gekookt in 
water of soep. 

• Gaeng: een gerecht met veel soep, bereid 
met curry of chili pasta. Kan met of zonder 
kokosmelk.

• Phad: de ingrediënten worden in de wokpan 
op een hoog vuur in korte tijd klaargemaakt. 
Minder soep, maar wel een sappig gerecht.

• Thod: gefrituurd.
• Yang: gegrild vlees, met of zonder marinade.
• Yam: salade van verschillende verse groenten 

en/of vlees met citroensap en verse chili.

Geen tijd of zin om te koken? Dan is 
Pinto Thai takeaway - waar je trouwens 
ook ijs kunt bestellen vooraan in de 
winkel - een perfect alternatief voor 
een gezonde maaltijd. Ze leveren  
ook aan huis. 

www.pintothai.be
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Bij café-bistro Het Looks (Ros Beiaardstraat 13-15) 
- in de vroegere brouwerij Chevalier-Marin -
serveren ze eten, drinken en gezelligheid. 
In het café vooraan kan je terecht voor 
een goed glas wijn, in de bistro kookt chef 
Anja volgens het ritme van de seizoenen: 
eerlijk, puur en altijd vers. Speciaal voor 
de feestdagen deelt Anja haar  RECEPT  
voor eendenfilet met pompoenpuree, 
waaieraardappelen en portosaus.

Dit heb je nodig (4 pers.) 
4 eendenfilets • 1 kastanjepompoen • 1 kg waaier-
aardappelen • 1 liter vleesbouillon • 250 ml rode 
porto • bruine roux of maïzena • 1 ui • 1 wortel • 
laurier • peper en zout • olijfolie • boter

Aan de slag! 
1 - Maak sneetjes in de vetlaag van de eend. Bak ze 

op de vetlaag in de pan goudbruin. Leg opzij.

2 - Bak een gesnipperde ui en een wortel, in stukjes, 
aan in boter, blus met de porto en vleesbouillon. 
Laat zachtjes koken met de laurier gedurende 
½ uur.

3 - Was de aardappelen. Snij elke aardappel in 
waaiers. Snij tot 3/4de van de aardappel door 
zodat hij nog mooi bij elkaar blijft. Strooi er wat 
zout over en besprenkel met olijfolie.   
Zet 30 minuten in de oven op 170°C.

4 - Snij de ongeschilde pompoen in grove stukken. 
Strooi er wat zout over, besprenkel met olijfolie. 
Zet 15 min. in de oven op 170°C of tot de 
pompoenstukjes gaar zijn. Mix in de keukenrobot 
tot een gladde puree, kruid af met peper en zout.  

5 - Zeef de portosaus, kruid met peper en zout en 
bind tenslotte met de roux of maizena.

6 - Bak de eendenfilet gedurende 12 minuten in de 
oven op 180°C .

7 - Leg een dikke streep pompoenpuree op het 
bord. Schik er enkele aardappelen tegen. Snij de 
eendenfilet in stukken en leg op de puree. Werk 
af met de portosaus. 

www.hetlooks.be 

Het Looks bijhoudertje!
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voor & na

Zo kwam Lisah (24) binnen
Lisah is verkoopster bij 
Nathalie Vleeschouwer 
en draagt dé items van de 
winter: een superzachte trui 
van brushed mohair in fel 
oranje, een sjaal in hetzelfde 
materiaal en een broek met 
bloemenprint.   

En zo is ze klaar voor het feest! 
Lisah straalt in een lurex top ‘Pia’ 
(XS-XL, € 139) en fluwelen broek 
(XS-XL, € 129), allebei van Nathalie 
Vleeschouwer. De schoenen zijn 
eigendom van Lisah.
 TIP  van Karen van Nathalie 
Vleeschouwer: “Vervang de 
hakschoen door een sneaker 
en je hebt meteen een 
casual look.” 

Over Nathalie 
Vleeschouwer
Nathalie Vleeschouwer 
(Grote Markt 62) is een 
Belgische ontwerpster 
die vrouwelijke 
elegantie en comfort 
hoog in het vaandel 
draagt. De collectie 
bevat stijlvolle items 
met een speelse 
touch en verrassende, 
kleurrijke stuks. De 
winkel op de Grote 
Markt (vroeger Fragile, 
ook een merk van 
Nathalie) werd in 
september helemaal 
vernieuwd.

www.nathalievleeschouwer.be

Dressed to impress  
door Nathalie 
Vleeschouwer!
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Vaes Woonidee

Vaes Woonidee 
(Kartuizersvest 6) bestaat al 

sinds 1929. Eerst was het een 
behang- en verfwinkel, later kwamen er 
tapijten en vloerbekleding bij en vandaag 
is de winkel vooral gespecialiseerd 
in raambekleding en kwalitatieve 
behangcollecties. Al drie generaties lang 
staat hun persoonlijke aanpak centraal. 
Robert geeft steeds advies op maat én 
plaatst alles zelf. 

Robert: “De juiste raambekleding verandert een 
kamer. Wij werken heel graag met Luxaflex-
jaloezieën en hun uitgebreid, hedendaags 
assortiment raambekleding die eindeloos veel 
mogelijkheden bieden voor het regelen van licht 
en warmte.”

www.vaeswoonidee.be

 3 TIPS VAN ROBERT 

1 Veel mensen denken bij jaloezieën nog steeds 
aan kille kantoorruimtes, maar dat is passé. De 
opties qua kleuren, stoffen en mogelijkheden 
(verduisterend of enkel tegen inkijk...) zijn 
indrukwekkend en geven een heel eigen stijl 
aan een kamer. 

2 Gordijnen tot op de grond accentueren de 
hoogte van de ruimte en zorgen voor een 
luxueuze touch. 

3 Raambekleding moet passen bij je huis. Een 
oud herenhuis vraagt iets helemaal anders 
dan een strakke nieuwbouwwoning. Daarom 
adviseren wij altijd op maat. 

Met een paar goed gekozen details creëer je al meteen sfeer in huis. 
Hulp nodig? Deze Lierse interieurexperts delen hun tips.

Huis 
met een gouden 

randje

©Luxaflex
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Dox

Vroeger was Dox op 
de Antwerpsesteenweg 

de winkel waar je naartoe ging voor 
boekentassen, pennen en speelgoed, 
vandaag is het - op de nieuwe locatie 
op de Antwerpsesteenweg 501 - 
een indrukwekkend interieurverhaal 
waar je graag binnenstapt. In de loft 
vooraan doe je inspiratie op voor je 
interieur, in de B-to-B-ruimte vind je 
ideeën en meubels om je werkplek 
in te richten. Alle noodzakelijke 
kantoorbenodigdheden vind je op 
één plek en achter aan de winkel is het 
gedeelte met onderwijsinrichting. 

Inge van Dox: “Onze focus ligt op een 
persoonlijk afgestemd traject. Dat kan een 
interieurproject van A tot Z zijn, maar ook 
één aspect zoals kleuradvies, raamdecoratie, 
verlichting... Zelfs voor het uitkiezen van enkel 
je accessoires kun je hier terecht.” 

 5 GOUDEN TIPS VOOR JE INTERIEUR 

1 Durf advies te vragen aan een specialist, zelfs 
voor één ruimte, item of accessoire. Een kleine 
ingreep – een kleuraccent, een tapijt in een 
bepaalde textuur... - kan al wonderen doen.  

2 Een interieurproject verloopt in stappen. Kies 
nooit alles in één keer, soms wacht je beter tot 
je precies weet wat je nodig hebt.

3 Kom gerust eens langs met een foto van je 
interieur. Als buitenstaander zien we vaak beter 
welke kleine aanpassingen een groot effect 
hebben. 

4 Kleuren in je interieur moeten bij je passen. 
Het is niet omdat pastel de trend is, dat het 
daarom ook iets voor jou is.  

5 Durf te dromen. Wat zou je écht willen? Waar 
hou je van? Soms lijkt iets onmogelijk, maar 
vinden wij toch een makkelijke oplossing of 
alternatief. 

www.dox.be
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Raf Verwimp 

Raf Verwimp begon in 2004 met 
zijn bloemenwinkel in de Sint- 

Gummarusstraat 3. Omwille van de 
werken daar, is hij tijdelijk verhuisd naar zijn 
pop-upstore Hof Van Santoven op de Vismarkt. 
Een klassieke bloemist kun je Raf allerminst 
noemen. Met zijn uitbundige creaties wil Raf 
vooral een (eigenzinnig) verhaal vertellen. 

Raf: “Met bloemen kan je een heel bijzondere sfeer 
oproepen. Daarom werk ik altijd binnen een thema met 
veel (betaalbare) decoratie erbij. Het is dát verhaal dat altijd 
primeert in onze winkel.” Daarnaast houdt Raf zich vooral 
bezig met totaalconcepten: het decoreren van feesten en 
huwelijken, het aankleden van bedrijven en restaurants en 
het geven van interieuradvies, steeds ‘à la Raf’.

 MIJN MOTTO  Stap af van alles wat je kent. 
Bloemschikken gaat veel te vaak over strakke regeltjes 
volgen, terwijl er zoveel bloemen, materialen en 
technieken zijn waarmee je kunt experimenteren. 

www.rafverwimp.be

Philip Peeters 

Philip Peeters maakt 
al sinds 1839 naam 

als specialist in decoratie- en 
schilderwerken. Eén muur of een 
totaalproject, een woning of winkel, 
kerk of kantoor: zijn vakmanschap  
is onbetwistbaar. 

Philip: “Kwaliteit en een goeie afwerking 
zijn heel belangrijk voor ons. Dat begint 
al met een goeie voorbereiding: schuren, 
plamuren, alle gaatjes dichten, tapen... Het 
vraagt veel tijd, maar als je voorbereiding 
niet goed is, kun je nadien niet mooi 
afwerken. Dat geldt zowel voor de hechting 
van de verf als voor hoe het oppervlak 
eruitziet. En daarin onderscheiden we ons: 
we leveren tiptop werk af.”

 TIPS VAN PHILIP 

• De trend? Lichte tinten die een kamer 
groter doen lijken, zijn weer helemaal in, 
zoals licht vergrijsd. Grijs is op zich een 
koude kleur, daarom mengen wij vaak met 
tinten van oker of bruin.

• Durf te kiezen voor kleur. Okertinten zijn 
een echte trend, maar veel mensen zijn 
bang voor kleur, ze durven niet buiten 
hun comfortzone te gaan. Als ze toch ons 
advies volgen, zijn ze nadien erg tevreden 
met het resultaat. 

• Een accentmuur is een echte eyecatcher 
en geeft volume aan een kamer. Met 
speciaal structuurbehang kun je echt 
fantastische dingen doen. Het aanbrengen 
is vakwerk, het resultaat prachtig. 

www.peetersphilip.be

He 
wat is het hier 
gezellig!
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Misenscène

Misenscène 
(Antwerpsestraat 144) is 
in de eerste plaats

een cadeauwinkel, maar je kunt er
ook terecht voor interieurinspiratie. 

Patricia: “Mijn vader was antiquair, de 
passie voor interieur is met de paplepel 
ingegeven.” 

 PATRICIA’S TIPS VOOR DE 
 PERFECTE FEESTTAFEL: 
• Probeer eens bestek in roségoud (hier van 

Alessi), dat is helemaal in. 
• Zwart servies (hier van Jars) is al jaren een 

trend. Mix gerust met andere kleuren, 
zoals muntgroen.

• Zet je glazen juist: dat voor rode wijn 
komt links, voor witte wijn rechts en het 
waterglas staat ervoor.

Huis van Nut

De winkel op de Werf, 
met honderden creatieve 

hebbedingetjes, mag dan wel de 
deuren gesloten hebben, Pim D’Heu 
van het Huis van Nut is bruisender  
dan ooit. 

“Het Huis van Nut blijft voortbestaan, 
maar komt mee onder de vleugels 

van ons café ‘t Goed Voorbeeld.” 
Omdat de winkel sluit, heeft Pim weer 
meer tijd voor haar kijkkastjes die 

wereldberoemd werden in Vlaanderen 
dankzij Fabriek Romantiek. “Daarnaast 

ben ik grafisch vormgever, decoreer ik feestjes, 
maak ik etalages mooi en geef ik interieuradvies 
in winkels of bij mensen thuis… Ik broed 
op  NIEUWE IDEEËN , die allemaal te volgen  
zijn via onze Facebookpagina!” 

•  Pim organiseert geregeld creatieve 
workshops zoals ‘kijkkastjes maken 
voor kinderen en volwassenen’ en 
‘schildertechnieken’. 

•  Je kan ook een gepersonaliseerd kijkkastje 
laten maken door Pim. 

www.facebook.com/hethuisvannut/
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Dienen

 WIE?  Jan en Kristof Van Esbroeck 
 WAT?  Onafhankelijke 
verzekeringsmakelaars  
 GESTART IN  1995 

“Met 23 jaar ervaring in verzekeringsbe-
middeling proberen we voor iedereen 
een geschikte oplossing te zoeken. We 
werken op maat, objectief en neutraal; 
volledig in functie van wat de klant nodig 
heeft. Onafhankelijk en correct advies 
dragen we hoog in het vaandel. Naast de 
klassieke verzekeringswaarborgen (brand, 
auto, familiale, ziekte...) adviseren we nog 
in andere domeinen. We helpen ook zelf-
standigen met het opstarten van hun zaak, 
we behartigen we fiscale aangiften voor 
particulieren, analyseren aanvullende pen-
sioenopbouw... Als zakenkantoor plaatsen 
we onze diensten centraal. Iedereen heeft 
immers recht op een correct advies. Je 
bent steeds van harte welkom in ons open 
kantoor in de Berlarij 58.”

www.dienengcv.eu

Digi.do 

 WIE?  Steven De Schamphelaere 
 WAT?  Drukkerij 
 GESTART IN  2013 

“Ik zit al heel lang in de grafische sector, 
maar ben pas vijf jaar geleden gestart 
met Digi.do. Vroeger bestonden er 
nog kleine drukkerijen – dorpsdrukkers 
- maar die zijn intussen allemaal 
verdwenen. Terwijl er wél nood aan 
is. Daarom ben ik gestart met Digi.
do (Berlarij 76), waar je terechtkunt voor 
alle soorten drukwerk: uitnodigingen, 
boekjes voor verenigingen, brochures... 
Daarnaast werk ik samen met 
ontwerper Petit Petout een reeks 
notitieboekjes uit die je kunt laten 
personaliseren. Veel klanten kloppen 
hier aan met een ontwerp, maar als dat 
niet het geval is, doen wij dat ook.” 

www.digi.do 

Bij Derecon, Dienen, Deprince en Digido stap je niet snel even binnen 
voor een cadeautje. Maar dat betekent niet dat het niet interessant 

is om deze Lierse ondernemers te kennen...

Tot uw dienst
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Deprince

 WIE?  Leo Deprince
 WAT?  Fordgarage
 GESTART IN  1990

“De Fordgarage van de familie Deprince 
bestaat sinds 1922; de garage lag toen nog 
in de Florent Van Cauwenbergstraat. In 

1990 zijn we verhuisd naar onze huidige 
locatie (Mechelsesteenweg 258) en ben ik 
mee in de zaak gestapt. In 1993 werd het 
gebouw verwoest door een brand, maar 
we hebben het volledig weer opgebouwd 
tot wat het vandaag is: een garage op 
maat van de Lierse klant waar persoonlijk 
contact centraal staat, met de infrastructuur 
van een grote, moderne garage. Dat 
thuisgevoel is voor ons heel belangrijk: we 
weten wie onze klanten zijn. Ze kunnen 
makkelijk online een afspraak maken, maar 
mogen ons ook bellen – we kennen hen 
allemaal bij naam. Die persoonlijke aanpak 
samen met onze moderne infrastructuur – 
mede omdat Volvo er zeven jaar geleden 
bij kwam – daar staan we voor, elke dag 
opnieuw.” 

www.deprince.be

DERECON

 WIE?  Nicolas Rombout, Jarrit Jochems  
en Michael Marinus
 WAT?  Asbestverwijdering en 
afbraakwerken
 GESTART IN  mei 2017

Nicolas: “We zijn gespecialiseerd in alge-
mene afbraakwerken en het verwijderen 
van ‘hechtgebonden asbest’. We zijn met 
drie vennoten; één van hen doet dit al jaren. 

Ik ben zelf interieurarchitect en heb heel 
vaak gezien hoe mensen begonnen te
renoveren, op asbest stuitten en niet wisten 
wat ze ermee aan moesten. Dat bracht ons 
op het idee om onze krachten te bundelen, 
want het correct verwijderen van dit 
gevaarlijke goedje is een métier.
DERECON is er vooral voor particulieren. 
We kunnen 3 types asbestinventarissen 
opstellen, die nagaan of er asbest in de 
woning zit. Dit is trouwens een voorloper 
van de asbestinventaris bij verkoop of 
verhuur van een woning, die binnenkort ver-
plicht wordt. Daarnaast kunnen mensen ons 
ook vrijblijvend contacteren als ze weten dat 
er asbest in huis is. We komen gratis langs 
voor een offerte. We proberen de periode 
tussen de offerte en de oplevering zo kort 
mogelijk te houden – we streven naar een 
maand. En we hanteren zeer democratische 
prijzen, daar zit zeker onze kracht.”

www.derecon.be 
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Bakkerij Hendrickx 

Maak indruk op je gasten met 
deze heerlijke kerstspeculaasjes 

van Bakkerij Hendrickx (Antwerpsestraat 130). 
Je maakt ze zelf óf - nog makkelijker - bestelt 
ze bij Hendrickx, waar al generaties lang 
het beste brood en overheerlijke patisserie 
wordt gebakken. Van verse pistoleekes en 
rozijnenbrood op zondag tot Lierse Vlaaikes en 
lekkere taart: je vindt het allemaal bij Hendrickx!   

 DIT HEB JE NODIG 

675 gr bloem • 15 gr bakpoeder • 400 gr donkere kandijsuiker • 
175 gr boter • 1 ei • 15 gr speculaaskruiden • snuifje zout

 AAN DE SLAG! 

1 - Meng de bloem met de suiker, het bakpoeder, de kruiden en het zout.
2 - Voeg de koude boter toe in kleine blokjes.
3 - Kneed het deeg goed en voeg het ei toe. Kneed tot een homogene 

massa en leg 3 uur in de koelkast.
4 - Verwarm de oven op 180°. Rol het deeg uit op ongeveer 0,5 cm.
5 - Kies leuke vormpjes om uit te steken. Leg de figuurtjes op een bakplaat 

met 2 cm plaats ertussen en bak ongeveer 12 min. Op 180°. 
6 - Laat je creativiteit de vrije loop voor de afwerking.

-  Z o e t e  -
verleidingen

Van heerlijke pralines tot 
kerstspeculaasjes en ijstaartjes: 

wie kan deze weerstaan? 

Geen idee wat je onder de 
kerstboom moet leggen? 
Een geschenkmand van De 
Snoepdoos is altijd een goed 
idee. Katrien: “Ik vul ze met 
allerlei zoets, naargelang wensen 
en budget. Een potje confituur, 
een flesje cava, chocolade 
natuurlijk, maar ook spekjes 
en spinnetjes in (kerstthema), 
marsepein...” Zoveel lekkers met 
een mooie strik errond, wie is 
daar nu niet blij mee? 

www.desnoepdoos.be

De snoepdoos
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Chocolaterie Dom 

Roel Dom maakt al jaren artisanale 
pralines, confiserie en biscuiterie. 

Hij heeft een neus voor kwalitatieve 
grondstoffen waarmee hij de meest 
smaakvolle en verfijnde producten creëert. 
Roel: “Mijn leuze is: growing chocolates into 
tempting and tasty luxury, en die maak ik elke 
dag waar in mijn winkels in Lier (Grote Markt 70) 
en Pulle. Zet onze chocolade op je feesttafel 
om je gasten mee te verrassen, of verwen er 
jezelf mee. Want goeie chocolade, daar wordt 
een mens echt gelukkig van.”

 WIST JE DAT... 

• Roel 2de laureaat werd op de Belgian Chocolate 
Masters 2012-2013? Hij mocht ons land 
vertegenwoordigen op de wereldtentoonstellingen 
van Shanghai en Zuid-Korea. 

• Als dank voor de hartelijke verwelkoming in Lier hij 
de ‘Lierse Schapenkoppen’ creëerde? Smaakvolle 
pralines in het bekende beeldmerk van de stad, in 
witte, melk-, pure en nu ook Rubychocolade.  

www.chocolateriedom.be

Crèmerie Jerome

Tatjana en haar neef Lazar namen crèmerie 

Jerome over op 1 januari 2010. Het recept 

voor ijs kregen ze van de vorige eigenaar 

en is top secret. Wat wél zeker is: het gaat 

om melkijs – op basis van volle melk dus – 

geen roomijs. Tatjana: “In 2017 heb ik m’n 

eigen ijs gecreëerd op basis van het Lierse 

Vlaaike, en dat is meteen mijn favoriete 

smaak. Maar de meeste mensen kiezen 

toch voor vanille-ijs. Daarna komen mokka/

chocolade, op de derde plaats staat ons 

bosvruchtenijs. Alle soorten ijs worden 

gemaakt op basis van vanille-ijs, pas daarna 

worden de smaken eraan toegevoegd. 

Alleen ons chocolade-ijs maken we van 

melk en Calleboutchocolade.”   

 ALTIJD EEN GOED IDEE VOOR DE FEESTDAGEN 
Mooi versierde stronken, feestelijke ijstaartjes, 

buches... pure verwennerij voor je gasten is het! 

Bestel zeker 3 dagen op voorhand; als je vóór   

20 december bestelt, krijg je korting! 

©Bart Tanghe
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Kom eens langs!

1  Atelier Steengoed
Lisperstraat 32
0474 48 45 59
www.atelier-steengoed.be

13  De Snoepdoos
Kolveniersvest 17 
03 480 69 61
www.desnoepdoos.be

12  Crèmerie Jerome
Frederik Peltzerstraat 11 
03 480 11 35
www.cremeriejerome.be

2  Atmosfaere 
Antwerpsestraat 133 
03 488 34 24
www.atmosfaere.be

Derecon 
0485 53 72 42
www.derecon.be

3  Audrey in the City
Rechtestraat 12 
03 488 07 22 
www.facebook.com/audreyinthecity

14  digi.do drukkerij
Berlarij 76
03 491 88 44
www.digi.do

4  Bar Estivo 
Kolveniersvest 46
03 337 01 09 
www.barestivo.be

15  Dox Interieur Concepten 
Antwerpsesteenweg 501
03 480 02 13
www.dox.be

5  Barraf
Antwerpsestraat 90
0468 31 45 43
www.barraf.be

16  Fashiongarden Boutique 
Antwerpsestraat 53 
03 501 26 05
www.facebook.com/fashiongarden.be

6  Belle Mamzelle
Kantstraat 2 (bus 1)
03 284 78 16
www.bellemamzelle.be

17  Feliks
Kartuizersvest 5 
03 283 74 77
www.feliks-coffee.be

7  Bizarr 
Berlarij 97
03 488 06 54
www.bizarr-lier.be

18  Fleurdeco
Berlarij 54
0474 57 67 39
www.fleurdeco.be

8  BrilLier
Antwerpsestraat 1 
03 480 84 48
www.brillier.be

19  Ford Deprince Lier 
Mechelsesteenweg 258
03 491 91 30
www.deprince.be

9  Broodatelier Siebens-Vrancx 
Berlarij 100 - Zagerijstraat 76
03 480 03 00
www.siebens-vrancx.be

20  Gerry Weber
Antwerpsestraat 94
03 488 74 44
www.gerryweberbelgie.be

10  Chocolaterie Dom
Grote Markt 70 
03 337 48 44
www.chocolateriedom.be

21  Harvey & Hayes
Grote Markt 65
03 480 55 05
www.facebook.com/harveyandhayes

11  Cockaert Copyservice 
Antwerpsesteenweg 11-13
03 480 39 75
www.cockaert.com

22  Hendrickx Bakkerij
Antwerpsestraat 130
03 480 03 61
www.facebook.com/Hendrickx-Bakkerij
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25  Jenavi
Antwerpsestraat 124
0484 58 36 87
www.jenavi-fashion.com

38  Pinto Thai Takeaway -   
De Dry Hoedekens 
Rechtestraat 39
03 290 94 09 
www.pinthothai.be

24  Het Looks
Ros Beiaardstraat 13-15
03 295 76 16
www.hetlooks.be

37  Philip Peeters
Mallekotstraat 46 d 
03 480 21 92
www.peetersphilip.be

23  Het Huis Van Nut
0495 32 27 09
www.facebook.com/hethuisvannut

36  Per Tutti
Grote Markt 52
0468 27 24 40 
www.pertuttilier.com 

26  Koffiebranderij Van Ouytsel
Rechtestraat 27-29
03 480 29 17
www.koffievanouytsel.com

39  Queens
Antwerpsestraat 50
03 480 32 02
www.queensfashion.be

27  Lingerie De Klok
Rechtestraat 36   
03 488 23 34

40  Raf Verwimp
Vismarkt 4 (pop-up) - Sint-Gummarusstraat 3
03 480 01 81
www.rafverwimp.be

28  Luth Juwelen
Boomlaarstraat 63
0495 18 23 63
www.luthjuwelen.be

41  Sawadi
Rechtestraat 25
03 344 76 68
www.sawadi.be

29  Misenscène
Antwerpsestraat 144
03 488 24 41

42  Schoonheidsinstituut Phaedra
Rechtestraat 13 
0499 22 78 36
www.schoonheidsinstituut-phaedra.be

30  Modena schoenmode 
Berlarij 86
03 480 28 99
www.modena-schoenmode.be

43  Suetens Herenkledij 
Rechtestraat 45-47
03 480 05 06

31  My Little Eden 
Antwerpsestraat 126
03 501 44 55
www.mylittleeden.be

44  Superette Ninette
Kantstraat 6
0468 22 47 95
www.superetteninette.be

32  Nathalie Vleeschouwer 
Grote Markt 62
03 480 19 80
www.nathalievleeschouwer.be

45  ‘t Goed Voorbeeld
Koning Albertstraat 8
03 488 18 58
www.facebook.com/tgoedvoorbeeld

33  Nauwelaerts Opticiens  
Antwerpsestraat 30 
03 480 07 93 
www.nauwelaertsopticiens.be

46  VAES woonidee
Kartuizersvest 6
03 480 14 45
www.VAESwoonidee.be

34  Oil&Vinegar Lier
Grote Markt 47
03 480 77 79 
www.oilvinegar.com

47  Vosschemie Benelux  
Mechelsesteenweg 303
03 489 28 28
www.vosschemie-benelux.com

35  Oxfam-Wereldwinkel Lier 
Antwerpsestraat 141
03 488 55 61
www.oxfamwereldwinkels.be

48  Zakenkantoor Dienen  
Berlarij 58
03 334 53 54
www.dienengcv.eu
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Shoppen, lunchen of dineren, pintelieren, cultuur 
opsnuiven... of gewoon gezellig genieten. In Lier 
hoef je er nooit ver voor te wandelen of fietsen. Het 
openbaar vervoer is vlakbij en wist je dat je op amper 
600 meter van het centrum gratis kan parkeren?

Lier, verrassend dichtbij

Te voet

Het klein en gezellig centrum 
van Lier doorwandel je op 
slechts 20 minuten (1.6 km).

Met de fiets

Je kan veilig van en naar Lier 
fietsen onder meer via de 
stadsvesten. Stal je fiets in een 
van de vele fietsstalplaatsen.

Met de trein of bus

Met de trein ben je op 
10 minuten vanuit de 
omliggende gemeenten  
in Lier. Van aan het station 
wandel je in 3 minuten de 
winkelstraten binnen.

Met de bus kan je stoppen op 
verschillende plaatsen in het 
centrum. Bij de haltes aan het 
station, de Veemarkt en de Mol 
zijn er deelfietsen (Blue-bikes) 
aanwezig om nog sneller in het 
centrum te geraken.

Met de auto

Gratis parkeren op wandel-
afstand doe je op de parking 
De Mol, parking Zaat, parking 
Wallehof. Op parking Tramweglei 
parkeer je 5 uur gratis met ticket, 
ook in het weekend parkeer je 
er gratis.

Bij betalend parkeren kost het 
je vaak minder dan 1 euro voor 
1 uur.

Na 19 uur parkeer je overal gratis 
behalve in de ondergrondse 
parkings.

Je kan aan elke parkeerautomaat 
een ticketje krijgen voor een 
gratis half uur. Dit geldt ook voor 
parking Dungelhoeff. In parking 
Grote Markt is het 20 minuten.

Voor meer info zoek je op 
'parkeren in Lier' op www.lier.be 
(klik op het plannetje Lier, 
verrassend dichtbij).
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#instadlier


