Afstand: 4,5 km (6000 stappen) • Tijd: 90 minuten

Ontdek stad Lier tijdens je wandeltocht. Je wandelt door het centrum, de
stadsvest en het Begijnhof. Ideaal voor ouders met kinderen vanaf 5 jaar.
Parking
Kom je met de auto? Je kan betalend parkeren op de Dungelhoeffsite (ondergrondse parking vlakbij de
start).
Kom je met de fiets? Aan het zwembad kan je je fiets parkeren in de fietsenstalling.

Zoek deze foto onderweg.
We verklappen niet waar of wanneer
je deze foto zal tegenkomen.
Gevonden? Los de vraag op. Je hoeft
geen letter te noteren bij de foto.
Veel succes! - Pongo de pinguïn
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- TIP: de ram telt
ook mee.

Combineer je je wandeltocht met een zwembeurt? Dan kan je gratis parkeren op de parking van

TIP! De Waterperels.

Locatie
De zoektocht start en eindigt bij LAGO Lier De Waterperels.
Adres: Kazernedreef 100, 2500 Lier
Bij start en einde van je tocht kan je terecht bij De Waterperels. Onderweg kan je terecht bij:
• toiletten stadhuis (openingsuren: ma - vrij: 9u00 - 16u30, weekend- en feestdagen: 9u00 - 16u00)
• openbare toiletten aan het Begijnhof
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Welke sport
kan je hier
beoefenen?

Toiletten

Vraag:

Eten & drinken
Dorst of honger? Je kan terecht voor een ijsje, een hapje of een drankje in het
Rest-eau-café, met buitenterras, van het zwembad.
TIP: check onze openingsuren via de website.
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Welke vlag
hangt boven de
ingang?

Klaar?

Vraag:

Hoeveel van
deze schaapjes
staan hier?

Noteer hier
letter
telkens de

A

@lagolierdewaterperels
#dewaterperels

Vraag:

Leuke foto van
je tocht?
Deel je foto met

Pongo’s zoektocht

Deponeer je formulier in de brievenbus aan de
ingang van De Waterperels.
Begin september maken we de winnaars bekend.
Alle winnaars worden persoonlijk op de hoogte
gebracht.
TIP: volg LAGO Lier De Waterperels via
facebook, ook hier worden de winnaars
bekend gemaakt.

Meer info & wedstrijdreglement
kan je vinden op:
www.lagolier.be/feest-mee

Kazernedreef 100 • 2500 Lier • dewaterperels@lago.be • www.lagolier.be
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Hoe ga je te werk?
Tijdens de wandeling ga je op zoek naar de foto’s op de achterzijde. Noteer bij elke foto de letter van de locatie. Pongo gaf je alvast locatie A cadeau.
Opgelet: bij sommige foto’s stelt Pongo nog een extra vraag. Noteer hier het juiste antwoord. Hieronder vind je de routebeschrijving en een plannetje.

Route
Locatie A : Dungelhoeffsite bij LAGO Lier De Waterperels
Vertrek aan de ingang van het zwembad. Wandel rechtdoor naar het rode gebouw van Fintro, richting het Paradeplein.

Locatie B : Paradeplein

• Wist-je-datje: Op deze locatie vonden de opnames van de Buurtpolitie plaats. •

Locatie N : Mechelsestraat - Heilig-Hart Ziekenhuis

Aan het oversteekpunt steek je over en sla je links af. Je wandelt weg van het ziekenhuis en gaat over de brug. Aan de lichten steek je
opnieuw over. TIP: wandel langs de kant van de yogastudio. Dit is de veiligste route. Wandel verder tot aan de lichten van de Kazernedreef.
Zoek je foto tussen beide lichten. Klaar? Noteer de letter N bij de foto.

Zoek je foto op het Paradeplein. Noteer de letter B bij de foto.
Klaar? Wandel onder de poort, steek de straat voorzichtig over en wandel naar links richting de stadsvest en de winkelstraat. Aan de lichten
draai je rechts af.

Locatie O : Kazernedreef

Locatie C : Stadsvest aan N10

Klaar? Deponeer je formulier in de brievenbus aan de ingang van LAGO Lier De Waterperels.
Vergeet zeker je gegevens hieronder niet in te vullen.

Locatie D : Stadsvest aan grasveld

Naam + voornaam: ............................................................................................................................................................................................................................

Aan de volgende lichten hou je halt en zoek je een foto. Noteer de letter C bij de foto.
Klaar? Steek de straat over richting het bijenhotel en wandel de stadsvest op.
Wandel over de stadsvest tot aan de splitsing. Op de splitsing hou je rechts aan en zoek je een foto op het grasveld. TIP: kijk goed rond, kijk
ook achter je. Noteer de letter D bij de foto.
Klaar? Wandel rechtdoor en steek de straat (Frederik Peltzerstraat) voorzichtig over. Volg verder de stadsvest.

Locatie E : Stadsvest aan Barvest

Eens je de straat bent overgestoken, zoek je onmiddellijk een foto. Noteer de letter E bij de foto.
Klaar? Volg verder de stadsvest richting het Spuihuis.

Wandel via het voetpad de Kazernedreef af. Wanneer je weer aankomt in het park op de Dungelhoeffsite eindigt je zoektocht.
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Locatie F : Stadsvest tussen Barvest en Spuihuis

D

Tussen Barvest en het Spuihuis moet je nog een foto zoeken. Meer verklapt Pongo niet...
Ben je aan het Spuihuis en heb je niets gevonden? Loopt dan terug en zoek goed.
Wel gevonden? Knap van je, speurneus! Noteer de letter F bij de foto. • Wist-je-datje: Deze club traint wekelijks bij De Waterperels. •
Klaar? Loopt door tot aan het Spuihuis.

Locatie G : Stadsvest aan Spuihuis • Wist-je-datje: Het Spuihuis mag dit jaar 505 kaarsjes uitblazen. •
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Wandel door het Spuihuis en zoek een foto. Gevonden? Noteer de letter G bij de foto.
Klaar? Keer om en wandel terug door het Spuihuis. Sla links af en volg het smalle wandelpadje (aan de kant van de tennisclub) naar de
Predikherenlaan.
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Locatie H : Mosdijk

Steek de straat schuin over en ga naar Mosdijk. Zoek op de Mosdijk je volgende foto. Noteer de letter H bij de foto.
Klaar? Sla op het einde van de Mosdijk rechts af naar Aragonstraat. Sla daarna links af naar Vismarkt. Volg deze straat tot aan de brug.
Sla daarna rechts af naar N10, Grote Markt. Loop door tot aan het stadhuis.
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Locatie I & J : Grote Markt, stadhuis

Zoek een foto aan het stadhuis. Noteer de letter I bij de foto.
Klaar? Ga naar links en sla Eikelstraat in (smal straatje). Volg deze tot aan de Gevangepoort en zoek opnieuw een foto. Gevonden? Noteer
de letter J bij de foto.
Klaar? Sla links af richting de Zimmertoren.
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Locatie K : Zimmertoren • Wist-je-datje: De Jubelklok is de naam van de klok op de Zimmertoren (genoemd naar uurwerkmaker Louis Zimmer). •

Zoek je foto aan de Zimmertoren. Noteer de letter K bij de foto.
Klaar? Wandel naar rechts richting het Begijnhof en het stadspark. Sla voor de rode deur rechts af naar de infirmeriekapel. Je betreedt nu
het Begijnhof.
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Locatie L : Begijnhof - Sint-Margaretakerk

Zoek je foto in de Sint-Margaretastraat. Noteer de letter L bij de foto.
Klaar? Wandel rechtdoor en sla links af naar Hemdsmouwken. • Wist-je-datje: Dit is het smalste straatje van Lier. •
Sla op het einde van de straat af naar rechts naar Grachtkant.

Locatie

M

: Begijnhof Grachtkant

Zoek je foto in de Grachtkant. Noteer de letter M bij de foto.
Klaar? Wandel op het einde van Grachtkant naar rechts naar Hellestraat en verlaat het Begijnhof door de blauwe deur. Je komt nu terug op
de stadsvest. Ga naar rechts en vervolg je route tot aan het volgende oversteekpunt.

A = Start

O = Einde

P

= Parking

= Toiletten

1 De Waterperels
2 Dungelhoeffsite

1 De Waterperels
2 Grote Markt
3 Zimmertoren

= Eten & drinken
Rest-eau-café met
terras en speeltuin

