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Welkom voor een zalig dagje 
spelen, sporten en genieten 
in Lier!

Het Ko�iehuisje is open als de 
school toe is. 

Vanaf 1 april tot  het einde van 
de herfstvakantie:
woensdag, zaterdag, zon- en 
feestdagen, 11-19u. 
In de schoolvakanties zijn we 
elke dag open!

Bij voorkeur betalen met 
bancontact.

openingsuren



warm + lekker

Ko�ie 2
Deca 2
Verkeerd 2,5 
Chocomelk 2
�ee 2 
Verse �ee 2,5 

Chips  1,2
Chocolade 1,8
Cake 1
Croque 2
Ijsje 2
Potje ijs 1,5  
Moonpop 3
 



fris + bier + wijn

Cola 2
Cola zero 2
Tonic 2
Ice Tea 2
Ice Tea green 2
Limonade 2
(orange/citroen/lemon)
Water (plat/bruis) 2
Chocomelk 2
Sinaas 2
Appelsap 2
Tropical 2
Worldshake 2
Frappiato 3
(speculaas/vanilla/
caramel/chocolate)

Jupiler 2
Kriek lindemans  2,5
Vede�e Blond 3
Vede�e White 3
Westmalle Tripel 3,5
Westmalle Dubbel 3,5
Blonde Stoot 3,2
Mammoet 3,5
Duvel 3,5
Bier van de maand : zie toog 
  
Wijn (rood/wit/rosé) 3 
Fles wijn/rosé 14 
Cava (glas) 4
Cava (fles) 18 



vertelhuisje

In het Vertelhuisje worden 
geregeld activiteiten georgani-
seerd. Kijk op het bord voor 
meer info.

In samenwerking met de 
bibliotheek van Lier bieden 
we een "speeltuin bib" aan.

Je kan er ook een verjaardags-
feestje organiseren!
prijs: 25 euro/halve dag
Drank wordt verplicht besteld 
in het Ko�iehuisje, versnaperin-
gen mag je zelf meebrengen of 
kunnen we voorzien.
Voor meer info: 
info@werkmmaat.be 



fiets

In de speeltuin zelf vind je een 
Pomp & herstelset/fietsbanden.

Krijg je je fiets niet zelf 
hersteld? Ons fietspunt Lier 
helpt je graag verder:
Leopoldplein 32, 2500 Lier
tel.: 03 488 18 51 
(aan het station)

Fietsonderhoud
Deskundige  fietsherstellers 
nemen je fiets grondig onder 
handen.  Meestal heb je je fiets 
dezelfde dag nog terug.

Fietsverhuur
we hebben een zeer ruim 
aanbod van huurfietsen voor 
toerisme: fietsen, plooifietsen 
en tandems.

Openingsuren
alle werkdagen tussen 7 en 
19 uur.  In het zomerseizoen 
(van 1 april tot 30 september) 
ook in het weekend en op 
feestdagen van 9 tot 13 uur en 
dit in functie van fietsverhuur.

Gratis service voor bedrijven
www.mobielfietsherstel.be 



minigolf + tennis

Vlakbij de speeltuin is er een 
mooi verzorgde minigolf, met 
vlak daarnaast twee tennis-
terreinen om een zalig een 
balletje te kloppen.

MINIGOLF
Openingsuren
April tot en met september
Weekends, feestdagen en 
schoolvakanties 11 tot 19 uur
Woensdagen 13 tot 19 uur
Reserveren in het ko�iehuisje 
of minigolf@werkmmaat.be.

Tarieven
-16 jaar: 2,50 euro
+16 jaar: 3 euro
UiTPAS met kansentarief: 
0,60 euro
Scholen: 1 euro per leerling

TENNIS
Openingsuren
April tot september
Weekdagen van 9 tot 21 uur
Weekends en feestdagen 
10 tot 19 uur

Tarieven
1 terrein 4,30 euro per uur
UiTPAS met kansentarief: 
2 beurten voor 4,30 euro 
per uur
Reserveren via 
www.tennislier.be


