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ZONDAG 20 SEPTEMBER
12-15u, Grote Markt, Lier

picknick

voor een autoluwe binnenstad

fietstocht

Je kan voor de picknick ook deelnemen aan een fietstocht, georganiseerd door Fietsersbond
Lier. Daarbij fietsen we langs onze burgemeester en schepenen om hen een aantal voorstellen
voor een meer fietsvriendelijk Lier te overhandigen. Om 9u vertrekken we vanop de Grote
Markt richting Koningshooikt. Wie enkel het stuk door Lier-stad wil doen, kan om 10u30
aansluiten op de Grote Markt. Inschrijven is niet noodzakelijk.

bestel je lunchpakket!

Net zoals vorig jaar kan je een lunchpakket bestellen bij Lier Woonplezier. Daarmee help je ons
acties te organiseren en te bekostigen. Voor 10 euro krijg je 2 pistolets, boter, beleg, croissant,
koffiekoek, Liers Vlaaike, stukje fruit en een drankbonnetje.
Lunchpakket bestellen?
Schrijf €10 x het aantal bestelde lunchpakketten over op BE45 9730 8947 8389 (op naam van
Lier Woonplezier) en vermeld om hoeveel lunchpakketten het gaat.

n
Word fa book!
op Face

www.lierwoonplezier.be

Lier Woonplezier VZW - v.u. Toon Van de Putte, Pannenhuisstraat 63, Lier

(meer info op http://www.fietsersbond.be/lier)
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