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UiTPAS? Wat is dat?
De UiTPAS is een spaar- en kortingskaart voor sport, 
cultuur en vrije tijd. Met een UiTPAS op zak krijg je 
verschillende voordelen én spaar je punten als je deel-
neemt aan een UiTPAS-activiteit. Je gespaarde punten 
kan je omruilen voor een korting, een geschenk of een 
ander leuk voordeel. 

Je kan met je UiTPAS ook punten sparen of omruilen 
in andere UiTPAS-steden en regio’s. Een overzicht vind 
je op www.uitinlier.be/uitpas/voordelen. De specifieke 
voordelen van een Lierse UiTPAS met kansentarief die 
je in deze folder terugvindt, gelden enkel in Lier.  

Alle info vind je op www.uitpaslier.be. 

UiTPAS met kansentarief
Wat?
• Met een UiTPAS kansentarief heb je naast bovenvermelde voordelen, 

ook nog minstens 80% korting bij verschillenende UiTPAS-partners (of 
activiteiten). Je vindt ze in dit boekje! 

• Kostprijs = 0 euro
• Je UiTPAS is strikt persoonlijk. Het kansentarief is jaarlijks verlengbaar. 

Voor wie? 
• Je bent inwoner van Lier of Koningshooikt  

+ je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming  
OF je volgt een collectieve schuldenregeling

Vraag na bij je ziekenfonds of je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming! 

• Je bent inwoner van Lier of Koningshooikt 
+ je bent in begeleiding bij OCMW Lier

Mogelijk heb je ook recht op een gratis UiTPAS met kansentarief. Je be-
spreekt dit best even met je maatschappelijk assistent.

Hoe aanvragen? 

Je UiTPAS met kansentarief haal je op in het Sociaal Huis, in dienstencen-
trum De Waaier of in dienstencentrum Het Schoppeke. 

SOCIAAL HUIS – Sociaal Infopunt, Paradeplein2 bus 2, Lier.
Ma: 9-12.30 & 14-19 uur, di wo & do: 9-12.30 & 14-16 uur, vr: 9-12.30 uur.

DIENSTENCENTRUM DE WAAIER, Dorpsstraat 111, Koningshooikt.
Ma di do vr: 9.30 -16.30 uur, wo: 9 – 12 uur.

DIENSTENCENTRUM HET SCHOPPEKE, Kanunnik Davidlaan 25, Lier.
Ma di do vr: 9.30 – 16.30 uur, wo: 9.30 – 14 uur.

www.sociaalhuislier.be

Meebrengen! 
• Attest verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds voor alle gezins-

leden
• OF attest van je bemiddelaar in collectieve schuldenregeling met ver-

melding van alle gezinsleden
• Identiteitskaarten van alle gezinsleden (Kids-ID als je dat hebt)

 Je UiTPAS met kansentarief is strikt persoonlijk. Ieder gezinslid 
vanaf 2,5 jaar krijgt een gratis UiTPAS. Ook kinderen die ouder 
zijn dan 18 jaar en die nog ten laste zijn. De deelnemende 

organisaties mogen je identiteit controleren. Zorg dat je je identiteits-
kaart bij je hebt, als je je UiTPAS gebruikt. 

Start boekje
TREK er op UiT! Afbeelding ventje?
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KORTINGEN OP HET 
VRIJETIJDSAANBOD

Als houder van een UiTPAS met kansentarief krijg je bij deze 
partners minstens 80% korting. Kijk voor de meest recente 
info en prijzen op de website van de vereniging/organisatie.

SPORT

SPORT–OVERDAG–ABONNEMENT
Met een sport-overdag-abonnement op je UiTPAS kan je het hele jaar 
door onbeperkt deelnemen aan verschillende sportactiviteiten. Te koop in 
sporthal De Komeet.

Sporthal De Komeet | Eeuwfeestlaan 183, Lier | 03 480 52 51 |  
sport@lier.be | www.sportinlier.be

SNS-PAS
Met deze sportpas kan je als leerling uit het secundair onderwijs aanslui-
tend op de schooluren deelnemen aan verschillende sportactiviteiten. Van 
hiphop, fitness, spinning en muurklimmen tot tennis, squash en nog veel 
meer. SNS-PAS = sporten waar, wanneer, hoeveel én met wie je wil!

Schrijf je in op www.sportnaschool.be met het nummer van je UiTPAS.

NASCHOOLSE SPORT
Sporten en bewegen is gezond. Door het project Naschoolse sport kunnen 
leerlingen van de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs tel-
kens na school tien weken sporten. Vooraf kan je zelf kiezen welke sporten 
je wil beoefenen. Kijk na op de website van de school of ze deelneemt.  

SPORT IT
Sporters beleven meer! Sport-it organiseert kampen voor kinderen van 4 
t/m 15 jaar. Anders dan de naam doet vermoeden, kan je ook inschrijven 
voor taalkampen, theaterkampen, musicalkampen of megadanskampen. 

Sport-it | Eeuwfeestlaan 183, Lier | info@sportit.be | 03 488 47 74 
www.sportit.be

MINIGOLF 
Het 18-holes minigolfterrein, gelegen tussen de bomen, is een rustige plek 
achter het begijnhof.
Partijtje minigolf? Dat kan van 1 april tot eind september op het minigolfter-
rein aan de sportvelden.

Minigolf | Schapekoppenstraat, Lier (achter Begijnhof) | 03 488 18 51  
info@werkmmaat.be | www.werkmmaat.be/lekker-spelen/contact

TENNIS
Misschien ben jij wel de nieuwe Kim Clijsters of wil je gewoon eens een 
balletje slaan… daarvoor kan je terecht op de tennisvelden van Lier. Huur 
een tennisveld aan verminderd tarief! Info & online reserveren: www.werk-
mmaat.be/lekker-spelen/contact.

Tennisvelden | Schapekoppenstraat, Lier (achter Begijnhof) | 03 488 18 51 
info@werkmmaat.be

ZWEMPARADIJS “Lago De Waterperels”
De leukste uitstap voor het hele gezin! Krijg kriebels in de buik op de 
glijbaan en wildwaterbaan, plons in de kinderbadjes, zwem in het buiten-
zwembad of kom even tot rust in de wellness! Ook voor watergewenning 
en zwemlessen voor kinderen en volwassenen (enkel beginners) kan je hier 
terecht.  

Lago De Waterperels | Kazernedreef 100, Lier | 03 293 58 90 
dewaterperels@lago.be | www.lago.be/lier
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ZWEMVERENIGING LIER
Is je kindje een echte waterrat? Zwemvereniging Lier maakt kinderen vanaf 
3,5 jaar vertrouwd met zwemmen, om ze zo later te laten doorstromen naar 
competitiezwemmen of recreatief zwemmen.

Zwemvereniging Lier | Lago De Waterperels | Kazernedreef 100, Lier 
E info@zwemvereniginglier.be | www.zwemvereniginglier.be  

KONINKLIJKE MOED EN EENDRACHT VZW
Zoek je een hobby voor het hele gezin dan is handboogschieten misschien 
wel iets voor jou.
De Lierse handboogclub de Koninklijke Moed en Eendracht vind je in het 
Fort van Lier. Naast de wekelijkse training, zijn er regelmatig wedstrijden en 
organiseren ze een jaarlijkse barbecue en Gildenmaal. 

Fort van Lier, Fortweg 24, Lier | Dinsdag en vrijdag vanaf 20 uur 
secretaris@moed-en-eendracht.be | www.moed-en-eendracht.be

JEUGD

JEUGDABONNEMENT
Wil je deelnemen aan de activiteiten van het jeugdcentrum (Kinderopvang 
Kadee, Speelmicroob, Springkastelendag, tieneractiviteiten Moev’it, …) 
dan heb je op je UiTPAS een jeugdabonnement nodig. Dit abonnement is 
voor iedereen van 3 tot 15 jaar en is telkens geldig van 1 september tot 31 
augustus (schooljaar + aansluitend zomervakantie). Activeer of verleng het 
abonnement op je UiTPAS in jeugdcentrum Moevement.

! Ook volgend jaar gebruikmaken van Kadee of Speelmicroob? Laat je 
abonnement verlengen vóór de start van het nieuwe schooljaar.
Jeugdcentrum Moevement | Aarschotsesteenweg 1, Lier | 03 480 36 30 
moevement@lier.be | www.moevement.be

SPEELPLEINWERKING “DE SPEELMICROOB”
Vakanties zijn leuk. Vakanties zijn nodig. Maar af en toe hoor je toch ook: 
‘Mama, ik verveel mij…’ of ‘Papa, wat gaan we morgen doen?’ Dé plaats waar 
je moet zijn: de Speelmicroob! Een hele dag vrij spelen met leeftijdgenoot-
jes of deelnemen aan de knettergekke activiteiten van de animatoren, dat 
mogen de kinderen er volledig zelf kiezen.

Het speelplein is open tijdens de paasvakantie en tijdens de zomervakantie.
De speelmicroob | Sluislaan z/n, Lier  | 03 488 13 10 
despeelmicroob@lier.be | www.speelmicroob.be

CIRCUSATELIER CIRCOLITO
In de multilessen van Circolito komen zowat alle circustechnieken aan bod 
(nee, geen olifanten temmen :-)). Je krijgt de kans om op een plezante, 
ongedwongen en pedagogisch verantwoorde manier te circussen, begeleid 
door ervaren lesgevers en enthousiaste assistenten. 

Circusatelier Circolito | Steinerschool, Mallekotstraat 43, Lier 
info@circolito.be | www.circolito.be

LIER OP WIELEKES
Kinderfiets nodig? Op Wielekes is een verhuurdienst voor kinderfietsen. 
Kinderen krijgen een fiets in bruikleen en wanneer ze te groot worden voor 
hun fiets, kunnen ze hem omruilen voor een groter exemplaar. De fietsen 
worden bij Op Wielekes weer helemaal in orde gebracht en gekeurd. De 
oude fiets gaat op zijn beurt weer naar een ander kindje. 

Lier op Wielekes | Heilige-Geeststraat 7, Lier | open elke eerste zaterdag 
van de maand van 09.30 tot 12.30 uur | en elke derde woensdag van de 
maand van 14 tot 17 uur. | lieropwielekes@gmail.com | opwielekes.be
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KUNST & CULTUUR

STEDELIJKE ACADEMIES
Om muzikaal, dans of ander artistiek talent verder te ontwikkelen, moet je 
in onze academies zijn. Het lessenaanbod voor jong en oud vind je op de 
websites.

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) | Koepoortstraat 1, Lier 
03 488 14 17 | sask@lier.be | www.academielier.be
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) 
Gasthuisvest 50, Lier | 03 480 45 79 | samwd@lier.be | www.samwdlier.be

DAVIDSFONDS - afdeling Lier
Het Davidsfonds organiseert jaarlijks zo’n 10.000 culturele activiteiten, 
meer dan 150 cursussen, tientallen cultuurreizen en biedt een selectie 
meeslepende boeken aan. Het Davidsfonds is actief in heel Vlaanderen, en 
focust in al wat het doet op taal, geschiedenis en kunst.

Davidsfonds Lier | DAVIDSFONDS - afdeling Lier  | Plaslaar 39, 2500 Lier 
lier@davidsfonds.net | www.davidsfondslier.be

LIERSE KUNSTKRING DEN HOF
Op zoek naar een artistieke uitlaatklep? Bij de Lierse Kunstkring Den Hof 
vzw komen kunstenaars in de beeldende kunst, tweewekelijks samen in het 
atelier van de kunstkring. Elke derde donderdag van de maand is er een 
opendeurdag schilderen en tekenen. Een ideale manier om kennis te maken 
met de kunstkring. 

Lierse Kunstkring Den Hof vzw | Maasfortbaan 17, Lier 
www.denhof.wixsite.com/denhof

KINOCLUB KALLIOPEE
Je donderdagavonden zullen nooit meer hetzelfde zijn eens je Kinoclub Kal-
liopee hebt leren kennen. Elke 14 dagen haalt Kalliopee de betere film naar 
Lier, zo krijg je meteen ook Gouden Palm-, Gouden Beer- of Oscarwinnaars 
te zien. Kalliopee werkt ook mee aan het Mooov filmfestival (www.mooov.
be) en Zomer in het park (www.zomerinhetpark.be).   

Kinoclub Kalliopee | Cinema Variétes | Antwerpsestraat 48, Lier 
kalliopee.be

DIAFO KONINGSHOOIKT
Schuilt er een fotograaf in jou en zou je er graag beter in worden? Bij foto-
club “Diafo” stimuleren de leden van de club elkaar om nog betere foto’s te 
maken, bespreken ze elkaars werk en scholen ze zich bij door deel te ne-
men aan workshops. Ervaren of beginnend fotograaf, iedereen is welkom!

Fotoclub Diafo | Dorpsstraat 111, Koningshooikt (klein gebouw achteraan 
de parking) | info@diafo.net | www.diafo.net

KANTKRING SINT - MICHIEL
In één van de authentieke huisjes van het Lierse begijnhof vind je elke 
dinsdag en donderdagnamiddag een gezellig clubje vrouwen of een clubje 
gezellige vrouwen, zo je wil. Deze oud-leerlingen van de Lierse Academie 
voor Schone Kunsten beoefenen de alomgekende Lierse kant en ook het 
Parelwerk. Lierse kant heeft de naam de moeilijkst te maken kantsoort te 
zijn. Je hebt een fijne oog-handcoördinatie en scherpe blik nodig voor het 
aanbrengen van de tekening met ragfijne katoendraad. 

Breng hen gerust een bezoekje en spaar meteen ook  een punt op je 
UiTPAS! 
Kantkring Sint - Michiel | Hellestraat 4, Lier | denisevg@gmail.com
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WYSIWYG - musical
Musical is hip, musical is in. En in Lier is maar één vereniging waar je dat 
kan leren of waarbij je van van een musical kan gaan genieten. Wysiwyg 
(What you see is what you get) brengt elk najaar een productie in CC De 
Mol of CC Vredeberg. Daarnaast brengt Wysiwyg live muziek op allerlei 
gelegenheden met de Wysiwyg Wedding Singers, Wysiwyg Funeral Singers 
en de Wysiwyg Party Singers. Een paar keer per jaar gaan  de deuren van 
het Wysiwyg café open,  waar ze in een gezellige huiskamersfeer live muziek 
brengen volgens een bepaald thema. 

Wysiwyg theaterproducties | Bosstraat 47, 2500 Lier 
wysiwygvzw@gmail.com | 0472 53 51 49 | www.wysiwygvzw.be

DE SEINE
Dit kleine theatergezelschap vind je in een mini zaal. Het zaaltje bevindt zich 
in een oud pand in het centrum van Lier dat met eigen handen en centen 
werd omgebouwd tot een minitheater voor 45 toeschouwers. De Seine 
brengt voorstellingen die een beetje buiten het klassieke repertoire liggen. 
Voorstellingen met ‘een hoek af’ die tot nadenken stemmen. Grappig en 
pijnlijk, vrolijk en triest.

De Seine | Lisperstraat 97, Lier | T 0473 57 96 96 | deseine@skynet.be | 
www.deseine.be

BIBLIOTHEEK
Hier leen je niet alleen boeken, maar kan je ook deelnemen aan tal van 
activiteiten. Zo is er De Leeswereld, een leeskring voor anderstaligen, of het 
Vertelparadijs voor onze kleinsten (3-6 jaar) 
In het Leescafé kan je rustig een krant lezen of bladeren in de recentste 
weekbladen terwijl je geniet van een koffie.

Bibliotheek de Fé,  | Kardinaal Mercierplein 6, Lier | T 03 480 11 96 | E 
bibliotheek@lier.be  | lier.bibliotheek.be

LIERS CULTUURCENTRUM
Muziek, theater, comedy, film, je vindt dit allemaal in het Liers Cultuurcen-
trum. Elk cultuurseizoen kan je hier terecht voor gevarieerd en mooi 
programma. Het seizoen wordt afgesloten met  Zomer in het Park (www.
zomerinhetpark.be), een familiefestival in het stadspark van Lier. 

LIERS CULTUURCENTRUM  | Aarschotsesteenweg 3, Lier | 03 488 06 79 
info@lierscultuurcentrum.be | www.lierscultuurcentrum.be

STADSMUSEUM LIER
Het stadsmuseum Lier vertelt verhalen over Lier en de Lierenaars. Het 
verbindt vroeger met nu en brengt grote geschiedenissen met persoonlijke 
verhalen. Breng het museum gratis een bezoekje!

stadsmuseum Lier | Florent Van Cauwenberghstraat 14, Lier  
03 800 03 96 | musea@lier.be | www.stadsmuseumlier.be

ZONDAGSWANDELINGEN
Sluit aan bij de themawandelingen van Visit Lier en ontdek Lier telkens op 
een andere manier. Wandelingen starten om 14 uur op de Grote Markt, 
tenzij uitzonderlijk elders. 

Visit Lier,  | Grote Markt 58, Lier | 03 8000 555 | info@visitlier.be 
www.visitlier.be

ZIMMERTOREN
Wie Lier zegt, denkt meteen aan de Zimmertoren. Maak kennis met de 
Jubelklok van Louis Zimmer, die geeft maar liefst 13 verschillende tijdsaan-
duidingen aan. 

Zimmertoren | Zimmerplein , Lier | 03 800 03 95 | info@zimmertoren.be 
www.zimmertoren.be
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VARIA

DEN BLOEYENDEN WIJNGAERDT  
- wijnproeversgilde
We weten dat wijn van druiven is gemaakt, maar verder rijkt onze kennis 
meestal niet. Den Bloeyenden Wijngaerdt is een club voor wijnliefhebbers. 
Je hoeft geen wijnkenner te zijn: samen wijn ontdekken in een vriendschap-
pelijke sfeer, daar draait het om!

DEN BLOEYENDEN WIJNGAERDT | Zagerijstraat 23, 2500 Lier 
voorzitter@commanderij.com | www.commanderij.com 

ONS GEDACHT
Bij Ons Gedacht kan je mensen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Je 
kan er wekelijks terecht voor een activiteit en je kan er deelnemen aan 
workshops en uitstappen die vriendelijk zijn voor onze portemonnee. Ge-
interesseerden kunnen bij Ons Gedacht ook om de drie weken deelnemen 
aan een ervaringsuitwisseling over armoede en uitsluiting. Samen zoeken 
ze naar een oplossing, die ze nadien bespreken met het Lierse beleid.

ONS GEDACHT | Kluizestraat 37, Lier | 03 488 22 72 
kim.tops@samenlevingsopbouw.be 
www.samenlevingsopbouw-antwerpenprovincie.be

D’AMANDELBOON
Dat Lier één van de mooiste begijnhoven van het land heeft, weten we 
allemaal. Maar dat dat begijnhof ook nog eens een bruisende wijkwerking 
heeft, is minder geweten.
D’ Amandelboon vzw organiseert sociale activiteiten voor de bewoners en 
voor sympathisanten, culturele activiteiten zoals concerten en levert bijdra-
gen aan het behoud van het erfgoed.

D’AMANDELBOON | Oud Kerkhof 13, Lier | E Nvdbrande1@skynet.be 
www.facebook.com/dAmandelboonVZW

HVV VRIJDENKEND LIER
De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) is een sociaal-culturele 
vereniging voor vrijdenkers. Deze vereniging organiseert verschillende 
activiteiten zoals debat- en gespreksavonden, filmvertoningen, cursussen, 
wandelingen enz. 

HVV Vrijdenkend Lier | Begijnhofstraat 4 | tel. 03 480 89 23 
hvv.vrijdenkendlier@telenet.be | www.hvv-vrijdenkend-lier.be

ACTIVITEITEN IN DE DIENSTENCENTRA
Een gezellige babbel, een leuke activiteit, een interessante cursus, een 
vraag, of gewoon zin in een verwenmomentje. Verspreid over Lier zijn er 5 
dienstencentra die je graag verwelkomen. 

Alle activiteiten van de dienstencentra worden gebundeld in een activi-
teitenkalender die elke drie maanden verschijnt. Haal je exemplaar in een 
dienstencentrum, bekijk de kalender op www.sociaalhuislier.be of vraag om 
een exemplaar thuisgestuurd te krijgen. 

Nog een vraag? Iets niet duidelijk? Spring even binnen of bel. 

HET SCHOPPEKE | Kanunnik Davidlaan 25, Lier | 03 283 48 88 
dienstencentra@lier.be

DE WAAIER | Dorpsstraat 111, Koningshooikt | 03 481 61 05 
dienstencentra@lier.be

DE ROSMOLEN | Pettendonk 37/1, Lier | 03 488 63 88 
dienstencentra@lier.be

DE KOMEET (cafetaria sporthal) | Eeuwfeestlaan 183, Lier | 03 283 48 88 
dienstencentra@lier.be

DE KROON (cafetaria WZC Paradijs),  | Transvaalstraat 44, Lier 
03 283 48 88 | dienstencentra@lier.be
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OOK HIER KRIJG 
JE KORTING

Kijk na op de website van de vereniging/organisatie welke 
korting(en) je krijgt als houder van een UiTPAS met kansen-
tarief.

ABONNEMENT DE LIJN — www.sociaalhuislier.be

AC LYRA — www.aclyra.be

AIKIDO — www.mizudojo.be

ARBORETHUM KALMTHOUT — www.arboretumkalmthout.be

BADMINTONCLUB TORNADO — www.badmintonclubtornado.be

BOODSCHAPPENDIENST — www.sociaalhuislier.be

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG KADEE — www.kinderopvangkadee.be

CHIRO HEILIG HART — www.chirolier.be

CHIRO SINT- GUMMARUS — www.chirolier.be

CULTUURHUIS DE WARANDE — www.warande.be

DE NEKKER MECHELEN — www.denekker.be

DURENDAEL FOS — www.scoutslier.be

FIETSPUNT — https://www.fietsenwerk.be/nl/lier-87.htm

GUCO LIER — www.guco.be

JEUGDTHEATER LIER — www.teaterlier.be/jeugd-teater-lier/

JIU JITSU DE GOUDEN DRAAD — www.goudendraak.be

KAPSALON Atheneum Lier Campus Louis Zimmer  
— https://www.atheneumlier.be/index.php/klantendienst-haarzorg

KARATECLUB GAMBARU — www.gambarukarate.be

KASTEEL D’URSEL — www.kasteeldursel.be

KONINKLIJKE LIERSE TURNKRING — www.lierseturnkring.be

KONINKLIJKE LYRA TURNKRING  
— facebook.com/KoninklijkeTurnkringLyraLier

KUNDALINI YOGA — www.kundaliniyoga.be

LIERSE TAFELTENNISCLUB  
— www.uitinlier.be/vereniging/ttk-lierse

LIJNKAARTEN IN VOORVERKOOP -  — www.sociaalhuislier.be

OPEN SCHOOL — www.basiseducatie.be

OPNIEUW & CO — www.opnieuwenco.be

RAP-OP-STAP  — www.vakantieparticipatie.be

RUITERCLUB TALLAERTHOF — www.stoeterij-tallaerthof.be

SCHOOLVOORSTELLINGEN IN CC DE MOL (vraag op school)

SCHOOLZWEMMEN (vraag op school)  

SCHOONHEIDSSALON PURE ZEN Atheneum Lier Campus Louis Zimmer 
— https://www.atheneumlier.be/index.php/klantendienst-schoonheids-
verzorging

SNOOKERCLUB MISTER 100 — www.scmister100.be

SOWI  (sociaal winkelproject Broechem) — www.wereld-delen.be

TEATER LIER  — www.teaterlier.be

TONEELLABO ARLECCHINO — www.arlecchinolier.be

VOLKSKUNSTGROEP PALLIETERKE — www.volkskunstgroeppallieterke.be

VORMINGPLUS REGIO MECHELEN — www.vormingplus-regiomechelen.be

ZILVERMEER MOL — www.zilvermeer.be
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