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Beste collega-handelaars,
Na meer dan een jaar corona-beperkingen lijkt het einde van de tunnel eindelijk in zicht.
We zijn dan ook verheugd te kunnen melden dat dankzij de recent aangekondigde versoepelingen,
we dit jaar alsnog een Summer Kick off kunnen en zullen organiseren om alzo een sfeervolle
aanzet te geven naar de gezellige zomersfeer in onze stad.
De Summer Kick off 2021 vindt plaats op zaterdag 26 juni en zondag 27 juni zoals dat vorig jaar
beslist werd en bekend gemaakt via de gekende kanalen, naast de nieuwsbrief onder meer ook via :
https://www.lier.be/ondernemen/info-voor-ondernemers/afwijking-rustdagen-handelaars
Helaas zijn we nog steeds gehouden aan COVID-restricties waardoor we noodgedwongen ons
dienen te beperken tot een ‘light-versie’.
Elke Lierse handelaar kan dat weekend vrij koopjes aanbieden zoals dat voorgaande jaren ook het
geval was. Doch, om voldoende doorgang (afstand houden blijft de norm) in de straten te houden,
is er momenteel geen mogelijkheid om verkoopstandjes buiten te plaatsen (o.m. ook door de
federale maatregelen o.v. van verdere ministeriële aanpassingen : nl. aparte in- en uitgangen,
strikte èènrichtingscirculatie en extra monitoring).
Verkoop kan dus enkel in de winkel.
De beperkingen en de lange tijd in het ongewisse verblijven of we al dan niet iets konden
organiseren, maakt dat we helaas enkel de smalle Antwerpsestraat verkeersvrij kunnen maken.
Met als gevolg dat we enkel daar animatie en muziek kunnen voorzien. We toetsen op dit
moment de verschillende opties af met wat wel of niet mag.
Stad Lier voorzag al enige tijd in de opmaak van het aangepaste posterbeeld, Deze posters zullen
eerdaags worden bedeeld.
Stad Lier zet ook opnieuw in op extra publiciteit via betalende sociale media – campagnes en via
alle eigen kanalen. Daarom willen we ook jullie vragen om via jullie nieuwsbrieven, site, sociale
media kanalen dit evenement mee onder het grote publiek kenbaar te maken.
Tevens willen we naar de handelaars buiten de smalle Antwerpsestraat onze spijt betuigen dat we
niet in de mogelijkheid zijn de Summer kick off als een groot event op te zetten waardoor het zou
lijken dat we met hen geen rekening houden. Dit is uiteraard niet het geval, we voorzien wel in
extra decoratieve ballonbloemen in de brede Antwerpstraat, Kolverniersevest en Kartuizers.
Graag geven we nog mee, dat we meteen gedreven aan de slag gaan om de Summer Kick off 2022
te plannen tot een groot allesomvattend zomers feest.
Summer Kick off 2021
zaterdag 26/06 vanaf 10.00 tot 18.00u
zondag 27/06 vanaf 13.30h tot 18.00u
Team Lier Shopping in samenwerking met de stad Lier

Met vriendelijke groeten, vanwege het bestuur
van Lier Shopping.

