
EXTRA KORTINGEN

Warme maaltijden
SOCIAAL RESTAURANT KOME NETE

• maaltijd (soep, hoofdgerecht en nagerecht): 3 euro 
• buffet en soepbar: 2 euro 
• altijd korting voor activiteiten en feesten in het sociaal restaurant 

Vooraf inschrijven is niet nodig.

Kome Nete, Maasfortbaan 13, Lier

maandag en donderdag van 17 tot 19 uur
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 12 tot 14 uur

Mivas - afdeling Goed Gevoel | tel. 03 480 03 44 |gsm 0484 08 97 26 
goedgevoel@mivas.be | www.vzwgoedgevoel.be

DIENSTENCENTRUM DE WAAIER

6 euro voor een maaltijd (soep, hoofdgerecht en nagerecht)

Vooraf inschrijven

Dorpsstraat 111, Koningshooikt

elke donderdag van 12 tot 14 uur

tel. 03 481 61 05 | dewaaier@ocmwlier.be | www.sociaalhuislier.be

DIENSTENCENTRUM ROSMOLEN

6 euro voor een maaltijd (soep, hoofdgerecht en nagerecht)

Vooraf inschrijven

Pettendonk 37 / 1, Lier

elke dinsdag en vrijdag van 12 tot 14 uur

tel. 03 488 63 88 of 0474 52 00 76 
rosmolen@ocmwlier.be | www.sociaalhuislier.be

DIENSTENCENTRUM DE KOMEET

6 euro voor een maaltijd (soep, hoofdgerecht en nagerecht)

Vooraf inschrijven

Eeuwfeestlaan 183, Lier

elke maandag van 12 tot 14 uur

Via dienstencentrum Rosmolen | tel. 03 488 63 88 of 0474 52 00 76
dekomeet@lier.be | www.sociaalhuislier.be

DIENSTENCENTRUM DE KROON

6 euro voor een maaltijd (soep, hoofdgerecht en nagerecht)

Vooraf inschrijven

Transvaalstraat 44, Lier (polyvalente ruimte WZC Paradijs)

elke dinsdag van 12 tot 14 uur

tel. 0470 13 01 90 | dekroon@lier.be | www.sociaalhuislier.be
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Lichaamsverzorging 
KAPSALON
Atheneum Lier, Campus Louis Zimmer
Alle behandelingen worden uitgevoerd door leerlingen van de 
derde graad in het kader van hun leerprogramma.

10 % korting op de normale prijs

Maak een afspraak via tel. 03 488 78 01.

Atheneum Lier Campus Louis Zimmer, Predikherenlaan 18, Lier

woensdag van 11 tot 16 uur 
vrijdag van 12.35 tot 16 uur
(niet tijdens schoolvakanties)

SCHOONHEIDSSALON PURE ZEN
Atheneum Lier, Campus Louis Zimmer
Alle behandelingen worden uitgevoerd door leerlingen van de 
derde graad in het kader van hun leerprogramma.

10 % korting op de normale prijs

Maak een afspraak via tel. 03 480 89 67.

Atheneum Lier Campus Louis Zimmer, Predikherenlaan 18, Lier

donderdag van 8.30 tot 16 uur 
vrijdag van 8.30 tot 16 uur 
(niet tijdens schoolvakanties)

Vervoer 
LIJNKAARTEN IN VOORVERKOOP

7 euro voor een lijnkaart in voorverkoop (in plaats van 14 euro). Je kan slechts 
1 lijnkaart met korting aankopen! Kinderen jonger dan 6 jaar rijden gratis mee.

Dienstencentrum Rosmolen , Pettendonk 37/1, Lier 

maandag en donderdag van 13 tot 17 uur | dinsdag van 10 tot 12 uur

tel. 03 488 63 88 | rosmolen@ocmwlier.be/uitpas@lier.be | www.sociaalhuislier.be

‘SOCIAAL’ ABONNEMENT DE LIJN MET 25% KORTING
Kan je een attest ‘verhoogde tegemoetkoming’ van het zieken-
fonds voorleggen? Dan kan je een sociaal abonnement van De Lijn 
aanvragen. Zolang de MOBIB-kaart niet aangepast kan worden is er 
voor senioren een aangepaste  terugbetalingsregeling.
 

Een jaarabonnement voor 38,25 euro in plaats van 51 euro, mits voorlegging 
van een attest ‘verhoogde tegemoetkoming’ van hun ziekenfonds. 

1. Vraag voor elk gezinslid waarvoor je een abonnement wilt aankopen een 
attest ‘verhoogde tegemoetkoming’ bestemd voor De Lijn aan je ziekenfonds. 
2. Geef je attesten af in de Lijnwinkel samen met je identiteitskaart en 38,25 
euro per abonnement.
3. Nu kan je een jaar lang met alle bussen en trams van De Lijn rijden.

Lijnwinkels in de buurt: Mechelen: Stationsstraat | Mortsel: Gemeenteplein
Antwerpen: Centraal station

www.sociaalhuislier.be

HERSTELLING VAN JE FIETS
Sociaal tarief, prijs afhankelijk van de nodige herstelling(en) 
 

Fietspunt Lier, Leopoldplein 32, Lier

tel. 03 488 18 51 | fietspuntlier@skynet.be | www.lier.be
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Winkelen
BOODSCHAPPENDIENST

Hulpbehoevende senioren, mindervalide en chronisch zieken die in Lier of 
Koningshooikt wonen, kunnen een beroep doen op deze boodschappendienst.

• 1 euro/begonnen half uur (in plaats van 3 euro) voor de boodschappendienst 
• 0,5 euro (in plaats van 1,5 euro) voor het wegbrengen van zijn / haar afval 

naar een OCT (ondergronds containersysteem) 
• Geen korting op het jaarlijkse lidgeld (10 euro)

Dienstencentrum De Waaier, Dorpsstraat 111, Koningshooikt
tel. 03 481 61 05 | dewaaier@ocmwlier.be | www.sociaalhuislier.be

OPNIEUW EN CO
Lier – Mortsel – Duffel – Kontich - Nijlen

20% korting aan de kassa op de getekende prijs (niet bij speciale acties of solden)

De UiTPAS is een persoonlijke kaart. De spulletjes die je aankoopt met 
korting moeten voor jezelf zijn of om zelf te gebruiken!

OPNIEUW & CO VZW
Antwerpsesteenweg 387, Lier
Borsbeeksebinnenweg 51, Mortsel
Hondiuslaan 46, 2570 Duffel
Prins Boudewijnlaan 1, Kontich
Grote Steenweg 55, Kessel

maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur.

Voor ophalingen: 03 488 38 83
info@opnieuwenco.be | www.opnieuwenco.be

SOWI

SoWi is een sociaal winkelproject voor tweedehands goederen speciaal voor 
mensen met een beperkt inkomen. Je kan er terecht voor kleding, huisraad, 
speelgoed, elektro, meubelen.

Met een SoWi-pas  kan je elke maand één keer gaan shoppen bij SoWi.

SoWi (loodsen tegenover asielcentrum), Van den Nestlaan 104b, Broechem

De snelste weg naar SoWi:
Met de auto: Lispersteenweg, Ranstsesteenweg, aan de rotonde rechts 
afslaan, ongeveer 1 kilometer verder aan de rechterkant van de weg vind je 
SoWi.

Met de bus: Bus 423 richting Antwerpen tot in Broechem (ongeveer 25 
minuten). Dan ongeveer 1 kilometer wandelen op de Van den Nestlaan tot 
aan SoWi.

elke dinsdag en woensdag van 10 tot 12 uur

wereld-delen@telenet.be
www.wereld-delen.be
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