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Donkvrienden

VRIJDAG 5 AUGUSTUS
Hoera!! We mogen weer! In 2020 en 2021 waren we, met veel pijn in ons hart,
genoodzaakt om de Donkfeesten te annuleren wegens de gekende redenen.
Momenteel hebben we de normale samenleving terug omarmd en ons oude leven
weer opgepikt. Ook zo op de Donk!
Ondertussen hebben de Donkvrienden zelfs een nieuw virus te pakken: het virus van de
knaldrang!! Het woord van het jaar 2021 weerspiegelt helemaal hoe de Donkvrienden
zich voelen: de intense behoefte om te feesten! En bovendien: alle dagen is het gratis
inkom op de 93ste Donkfeesten!!
Deze intense behoefte vertaalt zich meteen op onze
openingsdag. De 93ste
Donkfeesten worden op
vrijdag 5 augustus immers
met een knaller van formaat
geopend! Om 20.30 uur bestijgt niemand minder dan
DOMINO het Donkpodium. Ons trouw publiek kent
deze groep en weet dat het
spreekwoordelijke dak er af
gaat. Het trio van Domino

VRIJDAG 5 AUGUSTUS 2022
20.30 u.

DOMINO ENERGY PARTY

23.00 u.

DJ Team Industrial

ZATERDAG 6 AUGUSTUS 2022
18.30 u.

Kids Party

21.00 u.

FAUTE SATERDAG PARTY
met ‘den DJ’
Thema & dresscode: FLUO

ZONDAG 7 AUGUSTUS 2022

is werkelijk overal in onze
feesttent te vinden en zet de
ene meezinger na de andere in! Eveneens toveren zij
de leukste verzoeknummers
uit hun hoed. Domino treedt
in onze Donktent voor het
eerst op met het nieuwe
concept ‘ENERGY PARTY’.
Hierbij worden de 3 artiesten bijgestaan door 2 formidabele drummers of entertainers.

vanaf 14.00 u.

ZALIGE DONK-FAMILIEZONDAG
Show en spektakel
GIPSY HORSES RODEO SHOW
kinderparadijs (springkastelen,
sweeper, speelkramen,
ponyrijden, grime, …)

Na Domino neemt DJ TEAM
INDUSTRIAL met de juiste
beats iedereen mee in de
nacht om het feestje verder
te zetten. Het lokale DJ-duo
heeft zijn strepen op de
Donk al verdiend. Zij zetten
de ambiance verder tot het
sluitingsuur! Ook op zaterdag 13 augustus neemt DJ
Team Industrial de laatste
uurtjes voor hun rekening.

vanaf 15.30 u.

Dé REUZE DONKBARBECUE
grote portie: €17 / kleine portie: €12
geen voorinschrijving

19.30 u.

GUNTHER LEVI

20.30 u.

All round partyband
STARSHIFTER

ZATERDAG 13 AUGUSTUS 2022
13.00 u.

Gezinsfietstocht (± 25 km)

14.00 u.

Kaartprijskamp slagen halen

20.30 u.

ELLIS

21.30 u.

DORAN

22.30 u.

Top partyband
THE AMAZING FLOWERS

Beste Donksympathisant,

00.00 u.

DJ Team Industrial

Eindelijk is het zover! Na 3 jaar mogen en kunnen we eindelijk weer feesten op de Donk.
En ik kan u verzekeren dat de goesting navenant is. De slogan ‘Knaldrang op de Donk’ is
dan ook zeer toepasselijk gekozen. Ik durf te stellen dat ons programma zal knallen langs
alle kanten. Niet minder dan 4 top partybands, 5 geweldige DJ’s, 6 uitstekende artiesten
en vele dagactiviteiten zullen gedurende 6 feestdagen de revue passeren.

ZONDAG 14 AUGUSTUS 2022

Maar ook voor mij persoonlijk zal de 93ste editie van de Donkfeesten zeer uniek en
speciaal worden. Het is immers de eerste keer dat ik de Donkfeesten officieel mag
aankondigen als voorzitter. Als geboren en getogen Lierenaar en Donkbewoner liggen
de Donkfeesten mij nauw aan het hart. De Donkmicrobe is me als het ware met de
paplepel ingegeven. En ik kan u verzekeren dat, eens je er door gebeten bent, ze je niet
meer loslaat. De gemoedelijke en positieve sfeer die je terugvindt op de Donk kan ik dan
ook iedereen van harte aanraden.
Ik doe dit uiteraard niet alleen. In de eerste plaats dank ik de geweldige groep vrijwillige
medewerkers die mee hun schouders onder de Donkfeesten zetten. Zij hebben dan ook
de doorslag gegeven om de taak als voorzitter op te nemen. Daarnaast dank ik ook al
onze Donkleden en sponsors. Koken kost immers geld, maar ik ben er van overtuigd dat
het resultaat zal gesmaakt worden.
Toch moet me ook iets van het hart. Het stadbestuur heeft namelijk de beslissing genomen
om de overweg ter hoogte van de Ernest Claeslaan, dewelke pal in het midden van onze
mooie wijk ligt, te sluiten. De gevolgen hiervan zijn, vrees ik, nefast voor de Donkfeesten
en bij uitbreiding de gehele wijkwerking. Ik doe dan bij deze een warme oproep aan het
stadbestuur om deze beslissing te herbekijken en hierover
in overleg te gaan. Een (bijna) eeuw Liers sociaal weefsel
verdient het om te koesteren. Meer info hierover kan je terugvinden op www.overwegdonk.be.
Maar nu eerst het vizier op editie 93. Wij zijn er stilaan
klaar voor en tellen verder af naar 5 augustus.
Knallen jullie mee?
Filip T’Seyen, voorzitter

vanaf 15.30 u.

2de DONKRUN
recreanten en wedstrijdlopers
kids ± 700 m /  dames /
heren 5 km - 10 km
online of ter plaatse inschrijven
www.donkvrienden.be

20.30 u.

Top 90’s band HAMMERTIME

22.30 u.

DJ F.R.A.N.K.

00.00 u.

DJ WOUT

MAANDAG 15 AUGUSTUS 2022
vanaf 9.00 u.

Luxe MOEDERDAGONTBIJT
Buffet incl. glas cava
(volwassenen: €22 / kinderen: €11 /
-4 jaar: GRATIS
online inschrijven
www.donkvrienden.be

13.30 u.

93STE DONKKOERS

15.00 u.

RETROKOERS +40 J.
online inschrijven
www.donkvrienden.be

16.30 u.

RETROKOERS -40 J.
online inschrijven
www.donkvrienden.be

20.00 u.

SCHLAGERFESTIVAL
YVES SEGERS, LINDSAY,
SAM GOORIS

ZATERDAG 6 AUGUSTUS
Na de knalopener met Domino zien we op dag 2 alle
kleuren van de regenboog. Fluo, fluo, fluo … zorgt voor
een partygehalte dat navenant zal zijn. De kitsch en
extravagantie die in de jaren 80 haar intrede deed, en
nog uitbreiding vond in de jaren 90, wordt op zaterdagavond 6 augustus het hoofdaccent tijdens de Faute
Saterdag Party.

Kids Party
Om 18.30 uur weerklinkt
het eerste deuntje van de
voorafgaande KIDS PARTY.
Dansanimatrice Maxime van
dansgroep Scratch zal de
kinderen in ware Studio 100
stijl op sleeptouw nemen
met DJ Freddy als soulmate. Aan de kinderen om het
feestje in gang te zetten en
het voorbeeld te geven.

Faute
Saterdag
Party
Even later om 21.00 uur is
het aan de iets ouderen om
zich uit te leven. Ditmaal
niet tijdens onze traditionele ‘Faute Frijdag Party’ maar
wel tijdens de ‘Faute Saterdag Party’. De foute muziek
in combinatie met een bijpassend thema is de ideale
mix om wederom stevig uit
de bol te gaan. Het gebruik
van fluorescerende neonkleuren werd populair in de
jaren 80. Strakke rokjes en
getailleerde jurkjes, broek-

pakken, onderjurkjes, skinny
jeans en stiletto’s wonnen
aan populariteit. Het liefst

in opzichtige, felle kleuren.
Een opvallende trend was
de overgang naar glimmende glitterstoffen. Je kan het
zo gek niet bedenken of het
bestaat in fluo: lichtgevende
schoenen, oorbellen, wimpers, schmink, plakband,…
Kortom, al deze fluo attributen, in combinatie met de
nodige neon blacklights,
zullen ervoor zorgen dat
de tent zal gloeien tot in de
vroege uurtjes.

‘DEN DJ’ selecteert die
avond de beste muziek op
zijn draaitafel. Deze Lintenaar wordt in onze regio
geprezen en bewonderd
voor zijn goeie muziekkeuze
en hoog ambiancegehalte.
Spotify kan dan ook gerust
even aan de kant…
Die avond worden de ‘blitse’
partygangers in ware fluooutfit verwacht. Zoals steeds
worden de beste outfits, zowel in groep als individueel,
beloond met een leuke prijs.
Gun jullie verbeelding maar
de losse teugel… Wij kijken
er naar uit!

Bij de apotheek
Jantje komt binnen in de apotheek
en vraagt met luide stem:

“mag ik drie dozen condooms alstublieft!”
Alle aanwezigen staan aan de grond
genageld en de apotheker zegt:

ARCHITECTONISCH BETON

“ten eerste roept men niet zo luid,
ten tweede is dit niets voor kleine kinderen
en ten derde voor zulke dingen moet je
je vader naar hier sturen.”

terrassen
kroonlijsten
gevel-elementen
kolommen
inkomzuilen en luifels

Jantje laat zich niet ontmoedigen en zegt:
“ten eerste heb ik op school geleerd
om luid en duidelijk te spreken.
Ten tweede is dit niet iets voor
maar tegen kleine kinderen
en ten derde is dit niet voor mijn vader.
Het is voor mijn moeder die morgen
naar Spanje vertrekt op vakantie.”

Schollebeekstraat 74/1 - 2500 Lier
www.stijlbeton.be - info@stijlbeton.be
T. 03 480 01 52 - F. 03 489 36 73
STIJL_Adv190x135_IWC.indd 1
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DEN DRAAIBOOM
DE referentie
voor
huisbrandolie
TOTAL Mazout Ultra:
Een vermindering
van het verbruik

Al bijna een eeuw(!) lang is Den Draaiboom een begrip in Lier en omstreken. Sinds Mel Kalot
in 1921 besloot om een afspanning uit te baten aan de oevers van de Nete is Den Draaiboom
ideaal om je honger te stillen, dorst te lessen, en je te laten baden in authentieke Kempische
gezelligheid. Vroeger betaalde de reiziger tol aan de slagboom, nu geniet hij van heerlijk eten en
drinken aan betaalbare prijzen. Je kan zowel à la carte genieten van onze klassiekers als van ons
suggestiemenu dat iedere 4 weken verandert.

nze
Ook o e
servic rm
wa
voelt
aan !

Een verhoging van
de betrouwbaarheid
en de duurzaamheid
van uw installatie
Een geur die de
typische geur van
gewone mazout
neutraliseert

KEMACO
Uw officiële TOTAL-Verdeler voor de regio
Voor KETELONDERHOUD en TANKCONTROLE
kan je eveneens bij ons TERECHT

tel : 03 455 40 24
Boechout
Kanaalstraat 71 - 2500 Lier - 03 480 06 13 - info@draaiboom.be - www.draaiboom.be

www.kemaco.be

ALGEMENE VERWARMING
& SANITAIRWERKEN
centrale verwarming & warmtepompen
loodgieterij & badkamerrenovatie
airconditioning & ventilatie
kleine & grote herstellingen

www.avs-lier.be
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info@avs-lier.be

+32 484 12 92 98

sanitair I centrale verwarming I solar

Puur-Loo BV I Tongelweg 4 I 2520 Emblem I www.puur-loo.be
tom@puur-loo.be 0477/62 03 99 I ellen@puur-loo.be 0497/46 12 88

In memoriam Jef Andries

Op 11 oktober 2021 is oud-bestuurslid Jef Andries op 71-jarige leeftijd overleden. Jefke was sinds zijn
14 jaar bestuurslid bij de Donkvrienden en daarmee veruit het langst zetelend bestuurslid. De laatste 5
jaren woonde hij de bestuursvergaderingen niet meer bij, maar Jefke kreeg nog regelmatig specifieke
opdrachten. Ontelbaar zijn de jaren dat Jefke ’s morgens vroeg de tent mee bedrijfsklaar maakte om de
feestvierders later op de dag in optimale omstandigheden te kunnen ontvangen. Het ochtendgeluid van
zijn 2-tact tractortje waarmee hij over de Donk tufte missen wij enorm.
Bedankt Jefke voor alles.

In memoriam Joske & Delfine

Ook onze zeer actieve medewerkers, Joske Tielemans en zijn vrouw Delfine, zijn het jaar voordien overleden. Joske was gene grote van was, maar bij de Donkfamilie werd hij ervaren als een ‘heel’ groot mens.
Ook Delfine werd erg geapprecieerd voor haar gemoedelijkheid en gezelligheid.
Bedankt Joske & Delfine.

ZONDAG 7 AUGUSTUS
Op zondag 7 augustus om 14.00 uur start de zalige
Donk-familiezondag. Show, spektakel, speelplezier, lekker eten en steengoede optredens zijn de sleutelwoorden voor deze dag! Als de weergoden ons gunstig zijn,
kan men op de Donk-familiezondag over de koppen lopen. Een ganse dag een zalig zomergevoel met de voltallige familie? Slechts één adres, namelijk op en rond de
Donktent aan het Galgeveld 17.

Gipsy Horses
Rodeo Show
De GIPSY HORSES RODEO
SHOW is opnieuw te bewonderen op het terrein recht
tegenover de Donktent. Een
halsbrekende show, volledig
live gebracht, aan een verschroeiend tempo staat opnieuw centraal. De cowboys
zitten stevig in het zadel om

iedereen te laten genieten
van dit prachtspektakel! De
Gipsy Horses voeren hun
show tweemaal uit, gespreid
over de namiddag. De zoon
van grote baas van de Gipsy
Horses, William Junior, deed
afgelopen seizoen mee aan
‘Boer zoekt vrouw’, maar een
relatie sproot hier niet uit
voort. Misschien vindt hij op
de Donk wel de liefde van
zijn leven?

Boer zoekt vrouw
William junior Dougan is geen
onbekende bij de Donkfeesten.
Als zoon van William senior Dougan is
hij hier al vele jaren stuntrijder tijdens de
Gipsy Horses Rodeo Show.
Wij verwachten hem er dit jaar ook weer
bij. In de TV-serie ‘Boer zoekt Vrouw’
speelde hij een voorname rol en deed hij
menig meisjeshart sneller slaan.
Wist u dat William in de Verenigde Staten en ZuidAmerika bovendien één van de weinige Europeanen
is die regelmatig mag deelnemen aan wedstrijden van
paardenrodeo’s en stierenrijden… ?

Kinderparadijs

bouwmaterialen Van den Broeck

bouwshop
bouwmaterialen
beton
dak & gevel

Berlaarsesteenweg 128/1 . 2500 Lier . 03 491 82 52
Metropoolstraat 13 . 2900 Schoten . 03 641 94 10
ww
www.vdbbouw.be
. info@vdbbouw.be

Op de Donkweide wordt
een waar KINDERPARADIJS neergepoot. De kinderen kunnen zich uitleven op
de vele springkastelen en op
de nieuwe attractie ‘de sweeper’. Benieuwd wie het langste kan blijven rechtstaan.
Daarnaast kan men een leuke karikatuurtekening laten
maken door d’Auwe, spelen
aan het bal- en viskraam, hun
gezicht laten grimeren en
een ritje maken op een pony.

Tussendoor kan men talrijke
dieren, oude ambachten en
een demonstratie rope skipping bewonderen.

De reuze
Donkbarbecue
Wanneer de magen beginnen te knorren en het aperitief binnen is, kan men vanaf 15.30 uur aanschuiven
aan de vermaarde REUZE
DONKBARBECUE. Gezellig eten in de Donkweide of

in de Donktent, zalig toch?!
Mensen met grote honger
(drie stukken vlees) kunnen
deelnemen aan 17 euro. Een
kleine portie (twee stukken
vlees) kan ook en dan betaalt
men 12 euro. In die prijzen
zijn eveneens inbegrepen
een onovertroffen groentenbuffet met koude en warme
sauzen, patat in de schil met
kruidenboter en ovenvers
stokbrood. Voorinschrijven
is niet nodig!

www.wimverhuur.be

Marnixdreef 2
2500 Lier
03/480.81.01

Fortsesteenweg 44 – 2860 Sint-Katelijne-Waver – 015/63.63.63 – info@wimverhuur.be

The Incredible
Sunday
Om 19.30 uur starten we al met
ons avondprogramma en dit met
de enige echte Gunther Levi. Na
zijn exit uit ‘Familie’ kan Gunther
Levi zich nog meer toeleggen op
zijn ware passie, nl. zingen.
De zomeragenda van de Romeo’s
is goed gevuld, maar ook het solowerk van GUNTHER LEVI mag
gezien en gehoord worden. Met
een repertoire uit de sixties, seventies en de eighties brengt
hij zonder twijfel de sfeer in de
Donktent. Niet te missen!

The Incredible Sunday wordt om 20.30 uur verder gezet met het eerste
optreden in de Donktent van partyband STARSHIFTER. Deze zeskoppige
coverband brengt met veel enthousiasme een dansbare mix van nummers over
verschillende genres van de muziekgeschiedenis heen. Op ingenieuze wijze
spelen zij recente hits naadloos aan elkaar, zonder de klassiekers te vergeten.
Starshifter is een partyband die men moet hebben gezien en kan zowel jong
als oud bekoren.

De juiste keuze
KOM LANGS IN
ONZE TOONZAAL

Of laat u alvast inspireren op
www.veranda-janssens.be!

Rik is verliefd op twee meisjes maar hij weet niet goed met wie hij
het liefst zou trouwen. De ene is doktersassistente en de andere lerares.
Een vriend van hem:

“Ik zou met de lerares trouwen. Een doktersassistente zegt altijd ‘De volgende’,
maar een lerares zegt ‘Zo…en nu herhalen we alles nog een keer!”

ZATERDAG 13 AUGUSTUS
Het tweede weekend van de 93ste Donkfeesten start op
zaterdag 13 augustus en kent aanvankelijk een rustige
aanloop. Tegen de avond en nacht gaat de sfeer echter
helemaal crescendo en wordt de knaldrang opnieuw alle
eer aangedaan.

Gezinsfietstocht &
kaartprijskamp

nen. De tocht is om en bij 25
km lang en gaat in onbekende richting. Tot 15.00 uur kan
men de start nemen.

We hernemen de Donkfestiviteiten om 13.00 uur met
een afgepijlde GEZINSFIETSTOCHT. De sportievelingen nemen hun fiets en
kunnen de wijde omgeving
langs rustige paden verken-

Om 14.00 uur worden de
kaarten gedeeld. De deelnemers trachten individueel de
meeste slagen te halen. Op
onze laatste kaartprijskamp
mochten we +/- 70 kaartspelers verwelkomen.

Ellis & Doran

The Amazing Flowers

Onder de naam ‘Saturday
Night Donk Fever’ neemt het
avondprogramma om 20.30
uur een aanvang met het optreden van de Lierse vedette
ELLIS. Als Lierse countryzangeres weet Ellis haar plaatselijke fans naar de Donktent
te krijgen en de sfeer er in te
brengen.

De fantastische coverband THE AMAZING FLOWERS traden reeds twee keer op in onze Donktent. Zij die er reeds
bij waren, weten ondertussen wat dit betekent. De TAF-trein
start om 22.30 uur en komt pas anderhalf uur later, non-stop,
in het station aan! Deze groep brengt een wervelende show
die iedereen in beweging en
extase brengt. Talloze partyhits van vroeger en nu passeren tegen hoog tempo de
revue! Wie zin heeft in een
geweldig feestje moet enkel
zijn wagonnetje aanpikken.
Plezier gegarandeerd!

Aansluitend vervoegt DORAN
het Donkpodium. In een
ware Tom Jones-stijl brengt
hij de Donktent verder op
temperatuur voor de hoofdact van de avond.

DJ TEAM INDUSTRIAL sluit
opnieuw de nacht op gepaste wijze af.

Geef een
nieuwe boost
aan uw rijplezier
met de snel leverbare
Honda hybrides

GEMENGD VERBRUIK (l/100km): 4,6-17,8

CO2-UITSTOOT GECOMBINEERD (g/km): 0-163

De getoonde auto’s zijn de Honda e, de Jazz hybride, de HR-V hybride en de CR-V hybride. Cijfers, afkomstig uit door de EU gereguleerde laboratoriumtestresultaten,
worden ter vergelijking verstrekt en komen mogelijk niet overeen met rijervaringen in de dagelijkse praktijk.

THEYS LIER

Mechelsesteenweg 274 • 2500 Lier
Tel 03 488 34 15 • www.theys-lier.be

ONZE SERVICE
EN KENNIS MAKEN
HET VERSCHIL

DB759243E2

Milieu-informatie (KB 19/3/2004): Honda.be

ZONDAG 14 AUGUSTUS
Zondag 14 augustus 2022 kunnen we opdelen in twee luiken. Het eerste luik is een
sportief luik. In de namiddag vindt immers de tweede Donkrun plaats. Het tweede
luik situeert zich in de nostalgische sfeer. Met een muzikale teletijdmachine keren we
terug naar de jaren ’90 en kan men genieten van de beste beats en ambiance uit dat
decennium.

Donkrun
De eerste editie van de
DONKRUN was een groot
succes. Net geen 200 lopers,
gespreid over de drie categorieën, vonden met hun
loopschoenen de weg naar
het landelijke parcours om
en rond onze Donktent. Ook
dit jaar kunnen recreanten
en wedstrijdlopers zich met
elkaar meten. Om 15.30 uur
nemen we een start met de
KIDSRUN over een parcours
van +/- 700 meter. Om 16.00
uur en 17.00 uur wordt het
startschot gegeven voor respectievelijk de 5 km en de
10 km. Inschrijven kan online
op onze website www.donkvrienden.be. Ter plaatse kan
men eveneens inschrijven,
weliswaar aan een klein
verhoogd tarief. Meer informatie kan men terugvinden
op onze aparte flyer. Zet uw
beste sportiefste beentje
voor en kom mee genieten
van de leuke Donkrun!

Hammertime
Deze avond willen we graag
omdopen tot ‘The Crazy Nineties’. In dit concept stellen
we met veel trots een fonkelnieuwe topband voor:
HAMMERTIME! Vanaf 20.30
uur wordt de Donktent in
lichterlaaie gezet door deze
zeskoppige groep. Hammertime neemt het Donkpubliek
terug mee in de tijd naar ’s
werelds bekendste hits uit
de jaren ‘90. De set is een
muzikale cocktail van dansbare nummers uit het dance
genre gemixt met dé rockschijven en beste slows uit
die tijd. Kortom, een werve-

Vogelzang 36–2500 Lier
Vogelzang
36–2500 Lier
03/480
34 84—www.depoorten.be

03/480 34 84—www.depoorten.be

lend spektakel, gebracht in
een reeks doordachte medleys die iedereen uit zijn dak
doet gaan! Hammertime is
trouwens reeds vele jaren
een vaste gast op de Gentse
Feesten. En geef toe: wie is
er nu geen fan van de zalige
muziek uit de jaren ’90?

DJ F.R.A.N.K.
& DJ Wout
‘The Crazy Nineties’ denderen nadien gewoon verder
in onze Donktent. We serveren niet één maar werkelijk
twee top-DJ’s uit de jaren
’90. Zo staat om 22.30 uur
DJ F.R.A.N.K. voor de eerste maal op de Donk achter
de draaitafels om het beste van zichzelf te geven. DJ
F.R.A.N.K. is al meer dan 20
jaar resident DJ in de bekendste Belgische discotheek Carré. Hij is eveneens
een veelvuldig gevraagde
DJ in andere bekende discotheken zoals de Versuz
in Hasselt en The Villa in
Antwerpen. In 1995 startte hij zijn eigen platenlabel
en begon hij ook muziek te

schrijven. In 2003 bracht DJ
F.R.A.N.K. een mix uit van het
nummer Summer Jam, dat
wereldwijd 1,3 miljoen keer
over de toonbank ging.
Rond middernacht is onze
tweede top-DJ van de avond,
DJ WOUT, aan de beurt om
de Donktent op zijn grondvesten te doen daveren!
Voor Wout is dit een echte
thuismatch omdat hij nog
steeds een trotse Donkbewoner is. Wout begon zijn
carrière als resident DJ van
de toenmalige discotheken
Carat en Illusion. In 2000 ge-

raakte DJ Wout nationaal bekend met de oprichting van
de dance band Sylver. Met
2 miljoen verkochte albums
vergaarde Sylver wereldwijd succes. Op de events
‘Back to the 90’s’ en ‘I love
the 90’s’ is DJ Wout steevast
een headliner op de affiche.
Sinds 2011 draait hij eveneens jaarlijks op Tomorrowland. Geen reden aldus om
niet af te komen, zeker omdat de dag nadien een officiële feestdag is!

MAANDAG 15 AUGUSTUS
En zo zijn we weeral aan de slotdag van de 93ste
Donkfeesten aangekomen. 15 augustus is traditiegetrouw
een hoogdag op de Donk en ook nu is dit het geval.
Lekker ontbijten, koersen om en rond de Donktent en
met volle teugen genieten van het schlagerfestival: wat
wil een mens nog meer? Een laatste keer knaldrang,
een laatste kans om alles te geven vooraleer de 93ste
Donkfeesten worden neergelegd. Kom dus zeker af!

Moederdagontbijt
In 2019 mochten we meer
dan 300 ontbijters verwelkomen op ons eerste LUXEMOEDERDAGONTBIJT.
Geen enkele reden dus om

dit ontbijt niet te herhalen.
Men kan onder meer genieten van verse pistolets, lekkere sandwiches, verschillende
soorten brood, divers beleg,
gerookte zalm, spek met
eitjes, vers afgesneden gerookte ham, heerlijke koffiekoeken, croissants, een over-

heerlijk dessertenbuffet en
nog zo veel meer! Deelname
aan het ontbijt kan enkel via
voorafgaandelijke inschrijving en betaling via de website www.donkvrienden.be
en dit tot en met 10 augustus. Volwassenen betalen 22
euro, kinderen onder 12 jaar
11 euro. Kinderen onder 4
jaar kunnen gratis aanschuiven. Ook dit jaar bieden we
u één glas cava gratis aan!

Donk- &
retrokoers
Om 13.30 uur strijden de lokale
(oud)buurtbewoners
om de felbegeerde 93STE
DONKKOERS op zijn palmares bij te schrijven. Na twee
jaar onderbreking zal de strijd
heviger dan ooit zijn! Aansluitend kunnen de retrorenners
in twee leeftijdscategorieën
zich met elkaar meten om de
RETROKOERS naar hun hand
te zetten! Met een strook van
ongeveer 300 meter in het afgesloten parcours in een ware
Strade Bianche stijl, belooft
dit wederom veel spektakel!

Doe-het-zelf- en tuingereedschap nodig?
Wij hebben voor elk wat wils.

www.powerplustips.com
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Den Doenkvriend is een gelegenheidspublicatie van
de vzw Donkvrienden, dat wordt uitgegeven en gratis
verspreid naar aanleiding van de 93ste Donkfeesten.

Schlagerfestival
Vanaf 20.00 uur maken we
ons klaar voor het laatste
feestje van de 93ste Donkfeesten en dit met onze traditionele
Schlageravond.
De eerste die de muzikale
debatten mag openen is
YVES SEGERS. ‘Ik schreeuw
het van de daken’, Waar zijn
die handjes?’, ‘Een beetje
gay dat is okay’, ‘Waar is mijn
vleeskroket?’ zijn maar enkele van zijn bekende schlagerhits. Ongetwijfeld wordt de
Donktent meteen in vuur en
vlam gezet.
Nadien mogen we één van
de koninginnen van het
schlagergenre voor de eerste maal verwelkomen op
ons Donkpodium. LINDSAY,
de zus van het andere schlagericoon Christoff, komt het

De algemene leiding berust bij Filip T’Seyen.
Foto’s: Mon Rotiers en Marcel Schoeters
Verantwoordelijke uitgever:
vzw Donkvrienden, Galgeveld 17, 2500 Lier.

Volgende sponsors en sympathisanten
steunen de 93ste Donkfeesten.
beste van zichzelf geven en
brengt de Donktent in een
delirium. Als veelgevraagde
artieste op de grote schlagerfestivals weet Lindsay als
geen ander om de ambiance
naar een topniveau te brengen!
Als ultieme afsluiter van de
93ste Donkfeesten komt

SAM GOORIS de Donktent
helemaal op zijn kop zetten.
De Donkfeesten en Sam
Gooris: It’s just a match made
in heaven! Al jaren houdt het
Donkpubliek van Sam en de
liefde is geheel wederzijds!
Wie niet naar Sam Gooris
komt kijken, beklaagt het
zich achteraf. Komen en genieten is de boodschap!

AVS, algemene verwarming en sanitairwerken, Baron Carolylaan 55, Lier
Bouwmaterialen Van den Broeck, Berlaarsesteenweg 128/1, Lier
Brasserie Mangero, Aarschotsesteenweg 151, Lier
Cats & Dogs, dierenspeciaalzaak, Donk 54, Lier
Ceulemans bv, machines en gereedschappen, Boshoek 320, Boechout
Cockaert Copy Service, Antwerpsesteenweg 11-13, Lier
Fietsen Bogaerts, Lispersteenweg 257, Lier
FlorEnTine, delicatessenwinkel, Rechtestraat 41, Lier
Garage Minnekens, Mechelsesteenweg 270, Lier
Garage Patrick Theys, Mechelsesteenweg 274, Lier
Garage Van Mossel Kia, Marnixdreef 2, 2500 Lier
Henderickx Verzekeringen Zimmerplein 27/1B, Lier
Hof Van Loverrijk, bed & breakfast, Galgeveld 59, Lier
IJssalon Jean, Tramweglei 35, Lier
J.M.C. Containers, Kelderveld 20, Lier

KBC
beweegt
met je
mee.

KBC Bank, Grote Markt 24, Lier
Kemaco bv, brandstoffen, Zilverenhoek 20, Boechout
Kristof Van den Eede bv, smeedwerken, Galgeveld 23, Lier
Liers Auto Center, Hoogveldweg 91, Lier
M.I.S.S. nv, industriële schilderwerken, Lammerdries-Oost 24B, Olen
MarieFleur, damesmode, Spekkestraat 4, Lier
Mortelmans nv, grond- en afbraakwerken, Neerloop 9, Lier
Puur-Loo, sanitairwerken, Tongelweg 4, Emblem
Raamdesign Glenn Deshommes, Baron Carolylaan 39, Lier
Restaurant De Poorten, Vogelzang 36, Lier

KBC Bank Lier-Centrum
Grote Markt 24
2500 Lier
Tel. 03 491 12 00
lier.centrum@kbc.be

Restaurant Den Draaiboom, Kanaalstraat 71, Lier
Sonal nv, professionele telecommunicatie, Antwerpsesteenweg 145, Mortsel
Stijlbeton nv, architectonisch beton, Schollebeekstraat 74, Lier
Superbowl, Mechelsesteenweg 144, Lier
SXT-Events, verhuur feestmateriaal en springkastelen, Zaat 15, Lier
Van Nuffelen, tuincenter, Van den Nestlaan 159, Broechem
Varo (Powerplus), gereedschappen, Joseph Van Instraat 9, Lier
Veranda’s Janssens, Mechelsesteenweg 388A, Lier

Kate

Mobile

Live

Visit

Wim Verhuur, verhuurcenter, Fortsesteenweg 44, Sint-Katelijne-Waver

HENDERICKX & C°
VERZEKERINGEN

Zeker weten!
Zimmerplein - Lier - 03 489 28 00
www.verzekeringenhenderickx.be

verzekeringen
van particuliere tot
industriële risico’s
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.
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