GOSA gewest Hasselt
Gosa.gewesthasselt@gmail.com

Beste Gosa leden
Graag nodigt GOSA gewest Hasselt jullie uit voor een bezoek aan:

Historische stadswandeling Lier
Een gids begeleidt ons langsheen het historisch erfgoed
van lier, o.a. stadhuis, begijnhof, tentoonstelling Lierse
kant, Zimmertoren, vismarkt.
We wandelen voorbij alle bezienswaardigheden zonder
evenwel binnen te gaan.

Programma
13.45 uur : aankomst aan stadhuis Lier
14.00 uur : Historische stadswandeling met Gids in Lier.
16.00 uur : Einde rondleiding en degustatie van kempische vlaai met koffie.

Praktische informatie:
Waar:
2500 Lier, Stadhuis op de Markt.
Wanneer: donderdag 23 mei 13.45 uur
Prijs:
12 € (leden) 14 € (niet leden)
Inschrijven:via mail aan gosa.gewesthasselt@gmail.com en dit voor 16 mei.
Opgelet: deelname is beperkt tot maximaal 25 personen.
Hoe geraken we in Lier:
• Per trein/bus: zie hierna
• Met de auto: Zie hierna op het kaartje met parkeermogelijkheden.

Met het openbaar vervoer naar Lier op 23 mei
Vertrekpunt Hasselt
Vertrek om 12.08 uur op spoor 2 met de ic trein naar Antwerpen-Centraal - aankomst Lier
om 13.33 uur

Vetrekpunt Genk
Vertrek om 11.07 uur op spoor 1 met de ic trein naar Blankenberge, aankomst in Leuven om
12.07 uur vertrek uit Leuven spoor 9 om 12.36 uur met de ic naar Antwerpen-centraal
aankomst in Lier 13.12 uur.
Alternatief: met bus 45 om 11.15 uur naar Hasselt met aankomst 11.45 uur daarna zie
Hasselt
Of bus 1 om 11.30 uur naar Hasselt met aankomst 12.00 uur daarna zie Hasselt.

Vertrekpunt Beringen
Vertrek 12.32 uur spoor 1 met ic richting Antwerpen centraal – aankomst Lier 13.33 uur

Vertrekpunt Leopoldsburg
Vertrek 12.41 uur spoor 1 met ic richting Antwerpen centraal – aankomst Lier 13.33 uur

Van station Lier naar de Markt
Volgens de website van “De lijn” rijden geen bussen van het station naar de Markt.
De afstand is een kleine kilometer, benodigde tijd ± 15’.

Parkeermogelijkheden in Lier

