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finalisten Belgium’s Got Talent
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Rarara wie bennekik

gondeliers een stapje voor. Dans
animatrice Maxime van dansgroep 
Scratch zal zoals vorig jaar de kin
deren in ware studio 100 stijl op 
sleeptouw nemen. De bambino’s 
mogen zich ook wagen aan een 
Venetiaanse look.

Vrijdagavond 4 augustus weerklinkt het startschot van de 
88ste Donkfeesten. Dan is het Party-time met ‘de Foute Frij-
dag Party’. D’n DieJee, gekend in Lint en verre omgeving, zal 
de ‘juiste foute’ muziek kiezen en draaien.

88ste Donkfeesten
4 - 5 - 6 - 12 - 13 - 15

augustus 2017 

vrijdag 4 augustus
18.30u

KIDS PARTY
 

21u
FOUTE FRIJDAG PARTY

met Den Diejee
thema & dresscode = Venetiaans

zaterdag 5 augustus
20u

JUBILEUM DONK COVER NIGHT
MAARTEN COX
THE VICIOUS

zondag 6 augustus
vanaf 14u

DONK HOOGZOMER
Show & Spektakel - doorlopend 

randanimaties - Donkterras

BELGIUM’S GOT TALENT 
finalisten TNT CREW (trampoline act)

SMEDENDAG (6 smeedstanden)
KINDERPARADIJS

vanaf 16u
DE SUPER DONKBARBECUE

reserveren is niet nodig!

17u
GEZELSCHAPSDANSEN

20.30u
Volksbal met dansorkest

THE NEW SENSATION

WEEKEND 2
       

zaterdag 12 augustus
20u

LIER BOVEN
Party Coverband PLUG IT IN

PINO
ELKE TAELMAN

DJ’S TEAM INDUSTRIAL

zondag 13 augustus
tussen 11 en 15u
Gezinsfietstocht

vrije start voor afgepijlde rit van 25 km

14u
Kaartprijskamp slagen halen

20u
SCHLAGERFESTIVAL 

VIJF OP EEN RIJ
EVELINE CANNOOT

YVES SEGERS
LISSA LEWIS

MATTHIAS LENS
SAM GOORIS

dinsdag 15 augustus

13.30u
88ste DONKKOERS

15u
RETROKOERS reeks 1 (+ 40 j)

16.30u
RETROKOERS reeks 2 (-40 j)

20u
KAMPIOENENFEEST

DOMINO

Alle evenementen vinden plaats 
in en rondom de feesttent 

op het Galgeveld 17 te Lier

Voor alle activiteiten
 GRATIS INKOM

PROGRAMMA
Voor de Foute Frijdag Party her
bouwen wij onze tent tot een heus 
Venetiaans paleis. De Venetiaanse 
dresscode is die avond troef. We zijn 
benieuwd wie in het Donkpalazzo 
schuil gaat achter de Venetiaanse 
glittermaskers. Prijzen (cavaflessen) 
zijn weggelegd voor de mooiste 
Venetiaanse outfits. 

Voor alle duidelijkheid: ondanks de 
Venetiaanse outfit speelt D’n Diejee 
geen Italiaanse songs, maar echte 
foute muziek uit de 70, 80 en 90tiger 
jaren.

KIDS PARTY

Om 18.30 uur zijn de kinderen tij
dens de Kids Party de volwassen 

Column
Geachte lezer, geachte Donksympathisant,

De 88ste Donkfeesten zitten aan ons mouw 
te trekken. Het komt allemaal dichterbij. Heel 
wat groepen vrienden en vriendinnen staan 
meer en meer op scherp naarmate de fees-
ten naderen.

Vorig jaar haalden de Donkfeesten een 
Olympisch niveau, veel volk, ambiance tot 
en met, maar vooral een goede sfeer. 2016 
werd een historische editie. Onze medewer-
kers en het bestuur mochten terugblikken op 
één van de beste feesten ooit.
Onze nieuwe outfit viel enorm in de smaak. 
Onze medewerkers werden als turquoise 
gastvrouwen en gastheren naar waarde 
geschat. Het geel lieten we over aan Pasen 
en de Tour de France.
Een ander fenomeen  heeft zich vorig jaar 
voorgedaan: er vonden maar liefst 3 (suc-
cesvolle) huwelijksaanzoeken plaats op het 
Donkpodium. Het Schotse Gretna Green 
krijgt mogelijk concurrentie! 

Nagenoeg dagelijks horen we op de radio-
zender met de grootste familie de nieuwe 
single ‘Volmaakt’ van Lissa Lewis. Niemand 
is volmaakt zingt Lissa, en daar zijn wij ons 
ten volle van bewust. Het volmaakte pro-
gramma bestaat niet, maar we hebben ons 
best gedaan. Getrouw aan ons uitgangspunt 

‘wat goed is behouden wij, wat minder goed 
is trachten wij bij te sturen, maar alles moet 
betaalbaar blijven’ hebben we toch weer een 
rijk gevuld programma in mekaar geknut-
seld.. 

Dankzij onze eigen feesttent, uitgerust met 
veruit de mooiste verlichting, en dankzij de 
gastvrijheid van onze medewerkers voe-
len de bezoekers zich thuis op de Donk en 
komen zij in grote getale feesten. 

Opnieuw zal gedurende 6 dagen het lekkere 
gerstenat uit de tapkranen stromen (liefst 
met een debiet van een bergrivier…): 4/5/6 
augustus voor het eerste luik en 12/13 en 15 
augustus voor het tweede.

De Donkfeesten zijn een goedkoop 6-daags 
alternatief voor een zomervakantie. 

Daarom heb ik in het voorjaar geluksbren-
gerszaad uitgestrooid op de Donkweide, kla-
vertjes-vier-zaad. En ondanks de voorjaars-
droogte zijn de klavertjes mooi uitgekomen.
Naar de Donk komen, da’s thuiskomen. En 
thuis wil zeggen … iedereen mag passeren 
langs de gratis toegangsdeur … .

Jef T’Seyen, voorzitter

Alle dagen doorlopend open - Dinsdag gesloten



MAARTEN COX

Maarten is de gastheer van 
het  weekendprogramma Living 
Plus op de regionale zender RTV. 
Met Livingplus op RTV heeft 
Maarten al een massa vedetten en 
beroemdheden op bezoek gekre
gen. Daarnaast is Maarten ook 
een van de vaste gezichten van de 
populaire muziekzender MENT TV. 
Een Donkoptreden opent blijkbaar 
vele deuren om een TV carrière op 
te bouwen…

Met vooral Nederlandstalige num
mers brengt Maarten met Tom 
Meuris (pianist/gitarist) en Peter 
Thys (drums) meeslepende med
ley’s die iedereen kan meezingen.

WALKIERS
Z 03 480 30 30  - www.dansinstituutwalkiers.be

SALSA

ZUMBA

WALS

LADY DANCE

TOTAL SWING

TANGO

FIGUURTRAINING LIGHT

QUICKSTEP

COUNTRY LINE DANCE

TOTAL BODY COND.

SWING

FAT BURNING

DISCO-FREESTYLE

HIP HOP

Aarschotsesteenweg 2 - Lier

DANSEN

bel voor info of folder

Start nieuwe cursussen in september
met GRATIS  proeflessen

KIJKDAGEN 
met demonstraties

BASISCURSUS
= quickstep, trage en vlugge wals, 
cha-cha-cha, tango, jive (= swing), 

disco-swing en salsa

a Zaterdag 2 september om 20 u.
a Zondag 3 september om 20 u.

Jubileum Donk Cover Night

WS
 Tuinaanleg

	 Sluyts	Wim
 Ontwerp en aanleg  van Tuinen

 Aanleg van Opritten en Terrassen

 Plaatsen van draad- & houtafsluitingen

 Plaatsen van houtconstructies

 Aanleg van vijvers

 Aanleg van gazons

 Snoeien en vellen van bomen

 Tel. + Fax: 03/482 11 18

 GSM: 0476/29 37 91

 www.tuinaanlegwimsluyts.be

 Spoorweglei 47 - 2590 Berlaar

ARGENTIJNSE TANGO 

OKIDO YOGA

CHA CHA CHA

GRIEKSE DANS

Zaterdagavond 5 augustus krijgt de naam mee van ‘Jubi-
leum Donk Cover Night’ , m.a.w. het wordt een kopie van 
de vorige jaren: Maarten Cox en The Vicious zullen garant 
staan voor een authentieke ambiance-avond. Maarten 
komt voor de 5de keer op rij en The Vicious zullen voor het 
dubbele, de 10de keer dus, het Donkpodium bestormen. 
De naam jubileum is dan ook terecht. Het 25 jarig jubileum-
record van Eddy Smets is nog niet in gevaar, maar je weet 
maar nooit…als the Vicious goed blijven…

THE VICIOUS

Maar wat dan gezegd van onze 
tweede groep die avond? Voor de 
10de keer op rij zullen The Vicious 
als topgroep het hoofdmenu vor
men van de Jubileum Donk Cover 
Night.
The Vicious zijn the real thing. 9 
jaar na mekaar traden zij op in de 
Donktent. Zij spelen àlles. Geen 
muziekgenre blijft onberoerd, van 
fifties rock’n roll tot Vlaamse schla
gers, van harde punk tot frisse pop, 
disco en R&B.

The Vicious brengen benenbre
kers en meezingers. Ouwe krakers 
en hedendaagse top 10 nummers. 
Dit alles vakkundig in goede banen 

geleid door Sergeant Sonny, Sonny 
de zanger van de Thuistune die 
iedere dag bekeken en gehoord 
wordt door meer dan 1 miljoen kij
kers. 

De jubileum Donk Cover Night 
wordt een avond sfeervol en 
intiem, zwoel en uitbundig, vol…
vol…vol… ambiance.

De waarheid uit een kindermond

De juf zegt: “ De leeuw is de koning 
van de dieren. Hij vreest maar één 
enkel ander dier. En dat is … ?”
Jantje steekt zijn vinger op en zegt : 
“De leeuwin juffrouw.”



In de Raly zit je goed

Marina en Roger weten hoe het moet

Bij een grote frisse pint

Wordt ieder daar welgezind

Marina Theys
Mechelsesteenweg 47

2500 Lier
Tel. 03/480 31 02

Taverne

RALY

HET DONKZOMERGEVOEL
Zondag 6 augustus wordt een zinderende zomer-
dag. Iedere Lierenaar moet ooit het zomergevoel 
op de Donk geproefd hebben. In volle zon voelt het 
trouwens lekker aan in de schaduw. Vanaf 14 uur 
hangen wij de Donkzomer op aan een 6-tal kapstok-
ken.

SUPER DONKBARBECUE

Vanaf 15.30u kan men de knorren
de magen het zwijgen opleggen 
met de vermaarde Donkbarbe-
cue, ondertussen wijd en zijd 
bekend tot ver buiten de Lierse 
grenzen. Voor 14 euro kan men 
aanschuiven voor een portie 
sappig vlees met een waaier aan 
groenten, gedrapeerd met warme 
en koude sausen naar keuze, aan
gevuld met ‘patat in de schil’ met 
daarop een toef kruidenboter. 
Voor de min12 jarigen voorzien 
we een aangepaste portie aan een 
aangepaste prijs van 7 euro.

GEZELSCHAPSDANSEN

Vanaf 17 uur wordt de dansvloer 
in de feesttent ingepalmd door de 

SMEDENDAG

Op minstens 6 verschillende smid
standen zullen de smeden van 
het NATIONAAL VERBOND DER 
PATROONS VAN HOEFSMEDEN 
VAN BELGIE demonstraties geven 
van hun smeedkunsten. Kunst
voorwerpen en paardenbeslag 
gaan hier hand in hand.

KINDERPARADIJS

Kinderen kunnen zich uitle
ven op 3 reuzespringkaste
len, zij kunnen hun snoetje 
laten grimeren om daarna een 
leuke karikatuurtekening te 
laten schetsen door d’Auwe,  
zij kunnen hun behendigheid 
tonen aan de bal en viskramen, 
tussendoor kunnen zij de talrij
ke hoevedieren bewonderen die 
ze niet alle dagen zien… als daar 
zijn Vlaamse reuzen, bijen, zwart
kopschapen… zij kunnen zwaaien 
met een ballonconstructie van 
onze balonnentovenaar. Papa en 
mama kunnen ondertussen rustig 
aperitieven op het Donkterras als 
aanloop naar de reuze Donkbar
becue.

TNT Crew

De hoofdattractie op de Donkweide  
is ongetwijfeld TNT Crew, de Bel-
gium’s Got Talent finalisten. Zij 
tekenen present met hun 20 minu
ten durende trampolineact waar
mee ze de kijkers op vrijdagavond 
aan hun TVtoestel kluisterden.  
3 x zullen zij die namiddag door het 
Donkse luchtruim zweven.

Fred Astaire van Lier, Walterke. Hij 
is de leading danser om de gezel
schapsdansen naar een hoger 
niveau te tillen.

VOLKSBAL

’s Avonds om 20u30 betreden de 
grote muzikale jongens de Donk
arena en wordt het startsein gege
ven voor een groots Volksbal met 
het orkest The New Sensation. 
Vorig jaar waren zij voor het eerst 
te beluisteren op de Donk… en 
het mag gezegd ‘zij waren inder
daad een nieuwe sensatie’. Dit 11 
koppig dansorkest (8 topmuzi
kanten en 3 topvocalisten) heeft 
zo’n uitgebreide playlist aan dans
muziek voor jong en oud, dat de 
dansvloer te klein was.



TALENT VAN EIGEN BODEM
Na een week recup start op zaterdag 12 augustus weekend 2 
van de 88ste Donkfeesten. De successen van vorige jaren indach-
tig, putten de Donkvrienden opnieuw uit de voorraad van Lier-
se vedetten. Artiesten van eigen bodem zullen die avond het 
Donkpodium vullen om hun ei te leggen, de avond van LIER 
BOVEN. 
Starten doet men dit jaar met de 
6 koppige Retro Coverband Plug 
It In. Verder op de avond zullen 
zij nog enkele keren overnemen. 
Plug it In staat voor de 3de keer op 
het Donkpodium, maar ditmaal als 
Lierse coverband. De basgitarist 
Walter woont in de ZuidAustra
liëlaan, aanpalend aan de Donk. 
Zijn zoon Wim is de leadzanger. 
Vader en zoon in één muziek
band…doodgewoon zalig.

Elke Taelman en Pino zijn die 
avond de artiesten van dienst. Zij 
hebben podiumervaring zat en 
zijn niet meer weg te denken in de 
Lierse showbizz & kermiswereld.

Het jeugdige DJ Team Industrial 
tenslotte zal na de klok van 1 de 
sfeer doortrekken tot in de vroege 
uurtjes. Treden Tom en Jens in de 
voetsporen van DJ Wout of druk
ken ze ooit de stappen van Dimitri 
Vegas en Like Mike. De toekomst 
zal het uitwijzen. Ze zijn alleszins 
goed op weg: ze zijn met 2, lopen 
over van jeugdig talent en hebben 
knappe koppen om enig vrouwe
lijk schoon aan te trekken… 

Op deze Lierse avond is Instant 
Happiness gegarandeerd. Ambi
ance behoort tot het DNA van de 
Donkvrienden. 

3 kwaliteit
3 service
3 maatwerk
alle verzekeringen 
van particuliere 
tot industriële risico’s

HENDERICKX & C°
V E R Z E K E R I N G E N www.verzekeringenhenderickx.be

Zimmerplein - Lier - 03 489 28 00

Zeker weten!

Henderickx & C° n.v., RPR ANTW, Afd Mech 0445.533.668 - FSMA 030622 A – Verbonden agentschap nr.142410 met KBC-Verzekeringen n.v.,  
Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België, BTW 0403.552.563, RPR Leuven. KBC-Verzekeringen n.v. is een onderneming van de KBC-groep.

HEN4575_ADV_DONK_CMYK_270x190_240615.indd   1 24/06/15   12:34

Verkoop-Advies-Demo-Cursus
Kenwood Keukenrobot en accessoires

Cooking Chef
De’Longhi Espressomachine’s

Restaurant-Tuinterras
Feesten tot 40 personen

Vogelzang 36
2500 Lier

www.depoorten.be
03/480 34 84



VIJF OP EEN RIJ
Iedereen kent ongetwijfeld het gezelschapsspel ‘Vier op een Rij’. Op de Donk 
gaat men dat spel ook spelen met een 1ste Donk Schlagerfestival. Maar de Donk-
vrienden zouden de Donkvrienden niet zijn, vier is niet genoeg, zij maken er een 
nieuw spel van met vijf op een rij.
Op het 1ste Donk Schlagerfestival ‘Vijf op een rij’ verwelkomen zij vanaf 20u30 
elk uur een vedette uit de Vlaamse showbizz… 

Yves Segers is een ouwe schla
gerrot in het vak met een stevig 
gevulde kalender: in de korte 
maand februari moest hij niet 
minder dan 19 keer optreden. Dat 
zegt genoeg …

GEZINSFIETSTOCHT

Zondag 13 augustus start reeds 
om 11 uur met een gezinsfiets
tocht in onbekende richting. De 
sportievelingen die houden van 
een gezapig tempo mogen hun 
benen al insmeren voor een rustig 
traject van om en bij de 25 km. Tot 
15 uur kunnen de fietsers hun sta
len ros bestijgen.

KAARTPRIJSKAMP

Om 14 u worden opnieuw de 
kaarten geschud en gedeeld. De 
kaartspelers vullen nog altijd ruim 
20 tafels. Hopelijk kan dit typisch 
volksgebeuren nog vele jaren 
georganiseerd worden.

SCHLAGERFESTIVAL

Er lagen een 10tal enveloppen op 
de bestuurstafel met de namen 
van de genomineerde vedetten 
voor 88ste editie. Werden beloond 
met een Donkaward:  Eveline 
Cannoot, Yves Segers, Lissa 
Lewis, Matthias Lens en last but 
not least Sam Gooris.

Eveline Cannoot bijt de spits af. 
Zij is inmiddels een bekend TVge
zicht geworden als presentatrice 
op Ment – TV. 

STOCKPROMOTIES

THEYS-LIER ONZE SERVICE EN KENNIS MAKEN HET VERSCHIL
Mechelsesteenweg 274 ❘ 2500 Lier ❘ Tel. 034883415 ❘ www.theys-lier.be

€ 2.300 ,- voordeel

1.3 COMFORT
met navigatie - benzine

  CATALOGUSPRIJS: €18.590
- Stockdealkorting : € 1.300
- Overnamepremie: €1.000

NU €16.290
Afgebeeld model enkel ter illustratie
CO2 116 g/km verbruik 5,0   l/100 km

1.0 - ELEGANCE
met navigatie - benzine

  CATALOGUSPRIJS: €26.180
- Stockdealkorting : € 1.832

NU €24.348
Afgebeeld model enkel ter illustratie
CO2 117 g/km verbruik 5,1   l/100 km €1.832,- voordeel

  CATALOGUSPRIJS: €25.390
- Stockdealkorting : € 2.690
- Overnamepremie: €2.200

NU €20.500
Afgebeeld model enkel ter illustratie
CO2 104 g/km verbruik 4,0   l/100 km €4.890,- voordeel

  CATALOGUSPRIJS: €33.340
- Stockdealkorting : € 4.660
- Overnamepremie: €2.200

NU €26.480
Afgebeeld model enkel ter illustratie
CO2 115 g/km verbruik 4,4 l/100 km €6.860,- voordeel

JAZZ STOCKDEAL CIVIC STOCKDEAL

HR-V STOCKDEAL
1.6 COMFORT
Diesel - 4 kleuren - uit stock leverbaar

CR-V STOCKDEAL
1.6 ELEGANCE 2WD
Met navigatie - diesel - demowagen (3300km)

Milieu-informatie [K.B. 19/03/2004]: www.honda.be * - demowagen - daginschrijving - Honda promoties

The Power of Dreams

Vanaf €15.990 Vanaf €21.490

Vanaf €23.990

D
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Lissa Lewis was vorig jaar reeds te 
gast op de Donk. Een fantastische 
good looking coming lady aan het 
Vlaams Showbizzfirmament. Lissa 
is de dochter van het bekende  
accordeonduo ‘De Melando’s’ 
(destijds meerdere keren op het 
Donkpodium) en is klaar om uit 
te bloeien tot popprinses van de 
Vlaamse muziekwereld. Eind dit 
jaar is zij alvast ‘special guest’ op 
het grootste verjaardagsconcert 
van Rob de Nijs om met hem een 
duet te zingen in de Lotto Arena. 
En zoals reeds vermeld is ze 
momenteel nagenoeg dagelijks te 
horen op Radio 2 met haar nieuwe 
single ‘Volmaakt’…

Matthias Lens is dan weer een 
ongeëvenaard accordeonartiest 
en entertainer die de Donktent 
onmiddellijk zal inpalmen. Hij 
is reeds 7 jaar samen met de 
schlagerkoningin Laura Lynn. 
Samen hebben ze een wolk van 
een liefdeskind. Wie bij de hond 
slaapt krijgt zijn vlooien, zegt het 
spreekwoord. De schlagervlooien 
weten dus wat doen. Bovendien 
kreeg Matthias de toestemming 
om de liedjes van Helmut Lotti 
in een accordeonjasje te steken. 
Lotti stond reeds 2 maal op het 
Donkpodium. Benieuwd of de 
Lottisound nog rondwaart in de 
Donktent! 

Als afsluiter en kers op de taart 
begroeten wij die avond Sam 
Gooris. Sam voorstellen hoeft al 
lang niet meer. Hij is kind aan huis 
op de Donk sinds 2011.
 
Beste vrienden, moet er nog zand 
zijn? Gewoon komen luisteren en 
meezingen is de boodschap. De 
Donkethiasarena zal die avond 
wellicht te klein zijn.



Den Doenkvriend is een gelegenheidspublicatie van de Donkvrienden,  
die wordt uitgegeven en gratis verspreid naar aanleiding van de 88ste  
Donkfeesten.
De algemene leiding berust bij Jef T’Seyen.
Foto’s Theaterbureau Backline, Rik Bols, Mon Rottiers en Marcel Schoeters.
Verantwoordelijke uitgever: vzw Donkvrienden, Galgeveld 17, 2500 Lier

Volgende firma’s, handelaars en neringdoeners steunen 
de 88ste Donkfeesten

Ambachtelijke chocoladeartikelen, confiserie, … FlorEn Tine, Rechtestraat 41, Lier

André Van Hoof, Trofeeëngraveerwerk, Hertog Janstraat 34, Lier

Bakkerij Steenackers, Antwerpsestwg., 150, Lier

Beenhouwerij CoenaertsVerbeeck, Leopoldplein 9, Lier

Begrafenissen Van der Heyden & Hellemans, Berlaarsesteenweg 16, Lier

Bloemencenter Dirk Van Nuffelen, Van de Nestlaan 107, Broechem

Bloemen&Planten Alkemade, Ernest Claeslaan 2, Lier

Boekhoudkantoor Mariën bvba, Antwerpsestwg. 174, Lier

Bouwonderneming Faes, Van Roystraat 5, Lint

Bouwmaterialen Van den Broeck, Berlaarsestwg. 128, Lier

Brandstoffen & Smeermiddelen Kemaco bvba, Zilverenhoek 20, Boechout

Broodjesmarkt De Knapzak, Antwerpsestwg. 205, Lier

Café Handelshof, Leopoldplein 37, Lier

Café Raly, Mechelsestwg. 47, Lier

Café ‘t Hoefijzer, Liersesteenweg 10, Lint

Cakes & Stuff, Antwerpsesteenweg 409, Lier 

Ceulemans bvba., Boshoek 320, Boechout

Cockaert Copy Service, Antwerpsestwg. 11, Lier

Containers & grondwerken Hans Claes, Dorpstraat 119A,Ranst

Dagbladhandel ‘t Pannenhuis, Antwerpsestwg. 112, Lier

Dakwerken Aldakon, Tuinweg 8, Lier

Dakwerken Flebus, Paaiestraat 79, Lier

Dansinstituut Walkiers, Aarschotsestwg. 2, Lier

Elektriciteitszaak De VochtSchelkens, St. Annastraat 1, Lier

Fietsen BogaertsBarka, Lisperstwg. 242, Lier

Frituur Handelshof, Leopoldsplein 43, Lier

Garage Minnekens, Mechelsestwg. 270, Lier

Garage P. Theys, Mechelsesteenweg, 274, Lier

Grafisch Ontwerp Bzfactory Toon Bertels, Donk 62, Lier

Grond en Afbraakwerken, Mortelmans NV, Neerloop 9, Lier

Henderickx & C° Verzekeringen, Zimmerplein 27 1B, Lier

Hof van Loverrijk, bed & breakfast, Galgeveld 59, Lier

In den Boerenhandel, Provinciestwg. 471, Boechout

Jack’s bar, food & drink, 0468/116 484

Karwei en bouwwerken Goyvaerts bvba., Smedenstraat 33, Lier

KBC Bank, Grote Markt 24, Lier

KBCVerzekeringen Francis De Meyer, Statiestraat 14, Lint

Keukens Ixina, Donk  54/4, Lier

Kledingzaak Nidem Dito, Heuvelstraat 94, Boechout

Lederwaren Jama, Statielei 42, Mortsel

Liers Auto Center, Hoogveldweg 91, Lier

Project Office, Antwerpsestwg. 359, Lier

Puurloo, Algemeen Sanitair Werken, Tom Merckx, 0477/620 399

Restaurant De Poorten, Vogelzang 36, Lier

Restaurant In den Draaiboom, Kanaalstraat 71, Lier

Reynaers Aluminium NV, Oude Liersebaan 266, Duffel

Roobaert Jan, Aannemingen, Joseph Van Instraat 17, Lier 

Sanitair, Verwarming & Dakwerken, Eric Van Caethoven, E. Claeslaan 13, Lier

SBTheater, vzw Schoolbond Lier, Predikherenlaan 53, Lier

Schoenmakerij Jef Van HoogtenGrijp, J.F. Willemsstr. 3, Boechout

Sonal,NV, Antwerpsestraat 145, Mortsel

Springpallieterke, Havikstraat 27, Berlaar 

Stijlbeton NV, Schollebeekstraat 74/1, Lier

Super Bowl N.V., Mechelsestwg. 144, Lier

’t Fornuis, Antwerpsesteenweg 154, Lier

Tuinaanleg Wim Sluyts, Spoorweglei 47, Berlaar

Tuincenter Baetens Robin bvba, Hulststraat 74, Lier

Van Breedam bvba, technisch atelier, Ernest Claeslaan 15, Lier

Van den Eede Kristof, smeedijzeren poorten en laswerken, Galgeveld 21, Lier

Veranda’s Janssens, Mechelsesteenweg. 388B, Lier 

Vleesgroothandel Leys, Mechelsestwg. 370, Lier

Wijns Vastgoed, Dorpsstraat 34/1, Berlaar

KOERSEN MET DOMINO
Moederkesdag, de 6de en laatste dag in het rijtje, is een hoogdag op de Donk 
want dan wordt de vermaarde Donkkoers gereden, de koers waar het 88 jaar 
geleden mee begon. Inmiddels werden 3 jaar geleden de retrokoersen boven 
de doopvont gehouden. Een waardige afsluiter met DOMINO is dan ook op zijn 
plaats.

RETROKOERSEN

Om 13.30 u vertrekken de inboorlingen om de beste Donkrenner op het podium te verwelkomen. Daarna 
wordt het weer spannend met de 2 retrokoersen op het gesloten circuit van 2,5 km.
Renners met haar op de benen dienen vooraf in te schrijven voor de retrokoersen. Per reeks mogen er maar 30 
renners starten. Alle info hieromtrent vinden de kandidaatrenners op  www.donkvrienden.be.
Vrouwen mogen deelnemen en voor hen wordt een apart klassement opgemaakt.
Tijdig inschrijven is de boodschap. Het strada Bianciparcours lijkt niemand af te schrikken, integendeel, het 
werkt als een rode lap op een stier. 
De Koers, zij moet gereden worden!

DOMINO

Ze komen terug…want Domino heeft vorig jaar haar beste show in de Donktent gebracht. Nooit voordien 
werd er zo’n spektakel opgevoerd ‘op den boerenbuiten’. Als robocops baanden zij zich al zingend een mistige 
weg tussen het publiek. Sterker nog, vanop de Tomorrowlandtoren in de nok van de tent  overschouwden zij 
al musicerend het schouwspel. Niet met een vooraf ingestudeerde playlist, maar met muziek waar het publiek 
om vraagt. Domino heeft zich gesmeten in de prachtige feesttent en dan is het gewoon genieten geblazen. 
Ongetwijfeld zorgen zij voor een waardige afsluiter van de 88ste Donkfeesten.  En ja,  die dag zal de feesttent 
opnieuw te klein zijn…het zij zo!
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