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Woensdag 18 / 08
14.30 uur  Jeugdmiddag
20.30 uur BaNd SOuRCe

donderdag 19 / 08
14.30 uur BORReltJe BaBBeltJe
 duO W2

20.30 uur de BaNd SQuaRe

Vrijdag 20 / 08
14.30 uur d!k
20.30 uur FOute PaRty 
 met FRaNky B

Zaterdag 21 / 08
14.30 uur lieRS live
 StaPe
 tOP 2000 BaNd WeStlaNd

20.30 uur mini SlOtBal  
 met dJ ROBBie



Het kan toch weer.
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Er is licht aan het eind van de tunnel. Afgelopen 18 juni kondigde 
demissionair premier Rutte de versoepelingen aan voor de komende 
maanden. Het zag er al een tijdje naar uit dat dit er aan zat te ko-
men, daarom was het Oranje Comité De Lier al gestart met de voor-
bereidingen voor de Bradelierweek. Maar dat feest was snel weer 
voorbij. Tot op maandag 2 Augustus er toch weer versoepelingen aan 
werden gekondigd. Hebben we weer snel geschakeld Helaas kunnen 
we, door de huidige regelgeving, diversen activiteiten niet door laten 
gaan. De kerkdienst, wielerronde, jeu de Boules, braderie, gondel-
vaart , Bradelierloop, tonnetjes stekken en kortebaan race, zijn daar 
het slachtoffer van geworden. De andere activiteiten kunnen we, zij 
het met wat aanpassingen in het toegang beleid, wel organiseren. 
Wij als Oranje Comité zijn van mening dat we dit op moeten pak-
ken. Hoe leuk kan het zijn om weer in de tent te staan, zonder de 1,5 
meter afstand regel. Samen met de  Gemeente Westland hebben we 
gekeken hoe we om kunnen gaan met de nieuwste regelgeving en 
de interpretatie van deze regels. LET OP ER IS KAARTVERKOOP EN DE 
KAARTEN ZIJN BEPERT TOT 750 STUKS PER MIDDAG OF AVOND DEEL 
Om alle regels en voorwaarden duidelijk en goed te kunnen commu-
niceren, voor de bezoekers, hebben we een aparte website gemaakt. 
Hier zijn ook de kaarten te koop Via www.bradelierweek.nl kan ie-
dereen de voorwaarden per activiteit lezen en mochten er wijzigin-
gen zijn dan kunnen we deze op elk moment updaten.
 

mOeite
Er werd gesproken over versoepelingen en een einde van de lock-
down, toch blijven er nog genoeg regels over waar wij ons aan 
moeten houden. Om die reden zal er wat meer moeite gedaan 
moeten worden om op het feestterrein te kunnen komen. Het ver-
zoek aan de bezoekers van de activiteiten is dan ook om voor vertrek 
goed na te gaan wat de voorwaarden zijn voor die dag. 
De gezondheidsverklaring moet maximaal 4 uur van tevoren worden 
ingevuld, deze verklaring zal per e-mail worden toegestuurd samen 
met de digitale toegangskaart voor een dagdeel of een activiteit. He-
laas moeten wij dit jaar kaarten gaan verkopen, vanwege de verplich-
ting om een reservering te maken en een gezondheidsverklaring af te 
nemen. De toegangskaarten moeten op naam staan. 

aRtieSteN
De artiesten die voor 2020 stonden geboekt zijn in overleg doorge-
schoven naar dit jaar. Vanwege de beperking van 750 personen heb-
ben we gemeend, deze nog een jaar op te schuiven. In het program-
ma kunt u lezen wie er wel naar De Lier komen dit jaar. Heeft u zelf 
een idee voor een activiteit of artiest in de feestweek?  Laat het ons 
weten via info@ocdelier.nl.

100 JaaR
In 2020 bestond het Oranje Comité De Lier 100 jaar, helaas is dat pro-
gramma door de Corona in het water gevallen. Ook in 2021 waren er 
geen mogelijkheden het programma op te pakken, maar niet getreurd, 
wat in het vat zit verzuurd niet. In 2022 doen we zeker een nieuwe 
poging. In samenwerking met de Timmerwerf hebben we de ten-
toonstelling 100 jaar Oranje Comité De Lier opgezet, helaas is deze 
tentoonstelling meerdere keren onderbroken en meer dicht als open 
geweest. Maar vanaf heden en dus ook tijdens de Bradelierweek is de 
expositie gratis toegankelijk.
Ga echt even een bezoekje brengen, want het is een feest der 
herkenning voor vele Lierenaren.

tROtS
Als Oranje Comité zijn we trots op de medewerking van uit het Lierse 
bedrijfsleven. Sinds jaar en dag kunnen we rekenen op vele bijdrages 
in welke vorm dan ook, dit kan ook anders zijn.
We zien dit terug in de ontwikkelingen van andere feestweken in 
dorpen binnen Westland, die spijtig genoeg vanwege geld gebrek ,en 
steeds toenemende regelgeving moeten stoppen of het programma 
ingrijpend moeten wijzigen. 
Bent u nog geen sponsor, maar wilt u ons wel steunen meld u dan 
aan via info@ocdelier.nl. Wij  sturen dan de mogelijkheden naar u 
toe. Wilt u liever persoonlijk contact, mail dan uw telefoonnummer, 
dan nemen wij contact met u op.

ONgemak
Niet iedereen kijkt uit naar de feestweek, overlast voor inwoners is 
helaas niet te vermijden. Wij hopen dat dit met de genomen maatre-
gelen tot een minimum wordt beperkt en bieden op voorhand ons 
excuses aan voor het eventuele ongemak. De geluidregels voor dit 
jaar zijn als volgt: voor dinsdag, woensdag en donderdag  80 dB(A) 
en 92 dB(C), voor vrijdag en zaterdag 85 dB(A) en 97 dB(C). Hierbij 
staat dB(A) voor de gewone decibels (= sterkte van het geluid) en 
dB(C) voor de bastonen. Zijn er problemen of heeft u opmerkingen, 
dan kunt u iemand van het Oranje Comité aanschieten, ook tips zijn 
welkom. Meestal kunnen we er direct iets aan doen of we nemen het 
mee voor de evaluatie.

tOt SlOt
Namens onderstaande organisaties wens ik iedereen een gezellige 
Bradelierweek toe met hopelijk mooi weer. Doe mee aan één van de 
activiteiten die worden georganiseerd en laat u zien op één van de 
tentlocaties. Onlangs in de Lier komen wonen, dan is dit een mooie 
gelegenheid om de Lierenaars te leren kennen! Onze grote dank gaat 
uit naar iedereen die mee helpt, verenigingen, EHBO / Rode Kruis, Ge-
meente Westland, Politie Westland en uiteraard onze sponsors, want 
zonder hen is er tenslotte geen feestweek!

Piet Voskamp, voorzitter Oranje Comité  
piet@ocdelier.nl

Namens, 
Stichting Liers Gevoel
Oranje Comité De Lier
Winkellier
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Uitgave van Oranje Comité De Lier
Postbus 2678 ZJ De Lier

www.ocdelier.nl

Verschijning: jaarlijks voor BraDELIERweek
Oplage: 6.000

Teksten: Alphons de Wit en Oranje Comité
Opmaak: Paul-martin Cornelisse

Voor algemene vragen: info@ocdelier.nl





Wijkagente Marloes Smittenaar voelt zich als een vis in het 
Lierse water
NAALDWIJK – Marloes Smittenaar doet 3 jaar als wijkagent dienst in De 
Lier. “Officieel sinds oktober 2019, maar daarvoor was ik een jaar waar-
nemend voor Ad Hoogerwerf.” Met de benoeming in De Lier kwam 
een droom van Marloes uit. “Ik wilde graag wijkagent worden dus ik 
heb voor de functie gesolliciteerd. De noodhulp en de actie die daaruit 
voortvloeit vind ik leuk. Je komt bij mensen over de vloer. Als jeugda-
gent was ik druk bezig met jongeren, maar ik vind het interessanter om 
het hele netwerk dat daarachter zit te bedienen. In mijn werk als wi-
jkagent is het meer dan alleen gegevens opnemen en die naar de plek 
waar ze thuishoren sturen.” 
Marloes werkte al 10 jaar in de surveillancedienst, maar had nog geen 
duidelijk beeld van De Lier en de Lierenaars. “De kennismaking was 
geweldig. De samenwerking met de winkeliersvereniging, het Oran-
jecomité, de Theebukkers, de buurtpreventie, eigenlijk iedereen heeft 
me met open armen ontvangen. Ik voel me als een vis in het water in 
De Lier. Lierenaars zijn consequent. Als je iets be-
looft, dan moet je het ook doen. Ze hebben het 
hart op de tong, dus je weet precies wat je aan 
ze hebt.” 
Bij de grote carnavalsfeesten en de feesten van 
de winkeliersvereniging speelt de Leidse van ge-
boorte een bijzondere rol. “Ik heb min of meer 
afgedwongen dat ik als commandant die feesten 
begeleid. Eigenlijk is de functie van commandant 
weggelegd voor een inspecteur, maar tijdens de 
feesten nam ik steeds de leiding over omdat ik 
weet hoe de hazen lopen terwijl het gebied en 
het feest voor de dienstdoende inspecteur vaak 
helemaal nieuw was. Elk feest beginnen we met 
een briefing. Alle medewerkers die voor het 
feest zijn ingepland, zoals BOA’s en surveillanten 

worden bijgepraat. Op het evenemententerrein ga ik altijd even achter 
de schermen kijken, dat vind ik leuk. Een praatje maken met de mensen 
van de EHBO die er elke keer weer bij zijn. Samen met de EHBO en de 
beveiliging maken we afspraken en wisselen we telefoonnummers uit. 
Tijdens de inloop ben ik op straat om het veilig verloop van het verkeer 
in de gaten te houden en als het evenement loopt is het nog slechts 
wachten op een eventueel telefoontje van de beveiliging of de EHBO. 
Bij de uitloop stuur ik de mensen weer aan. Dan is het het drukst.”
Als de feestvierende menigte huiswaarts keert moet vaak het meeste 
werk verzet worden. “Vaak als de jeugd vanaf achttien jaar gaat 
meedoen. Je mag tegenwoordig niet voor je achttiende drinken, maar 
de meest creatieve manieren worden bedacht om onder die regel uit te 
komen. Je wilt niet weten welke trucs worden bedacht om toch drank 
mee te smokkelen. Ik snap soms wel dat de organisaties soms met 
de handen in het haar zitten. Sommige jongeren zuipen tot ze erbij 

neervallen en dan wordt het lastig. Het blijven 
kinderen die we niet beschonken naar huis kun-
nen laten gaan. We gaan dan ouders bellen en 
dat kost veel tijd. Bij de evenementen in De Lier 
hebben we eigenlijk nooit gezeur bij de uitloop, 
maar wel met die beschonken kinderen. Als er 
eens bij hoge uitzondering een klap valt dan 
melden de vechtersbazen zelf dat het opgelost is 
en dat ze naar huis gaan.” 
‘Dat kan alleen in De Lier’ hoor je mensen vaak 
zeggen. “Daar ben ik het wel mee eens,” oor-
deelt Marloes. “ In De Lier kent iedereen elkaar 
dat scheelt ook. Als het niet helemaal lekker 
loopt dan zeg je tegen Jan of Piet, gaan nou 
maar lekker naar huis toe en dat gebeurt dan 
ook. Het is veel dorpser. In de feestweek loop 
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Wijkagent Wim Smit kijkt terug op tien geweldige jaren
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DE LIER – Wim Smit was de eerste wijkagent in De Lier. In april 1996, 
twee jaar na de samenvoeging van de Gemeentepolitie en de toen-
malig Rijkspolitie, verhuisde hij van bureau Naaldwijk naar bureau 
De Lier. Na veertien jaar noodhulp, zes jaar motoragent en zes jaar 
ME streek Wim neer aan het Lierse Perron. “Ik werkte bij de Ge-
meentepolitie in Naaldwijk”, legt Wim uit. “Eigenlijk werkte de Ge-
meentepolitie in elke Westlandse gemeente. In De Lier, Schipluiden 
en Maasland waren Rijkspolitieposten gevestigd. Toen Gemeente- en 
Rijkspolitie werden samengevoegd viel het contact tussen de bu-
reauchef en de burgemeester weg. We had-
den meerdere burgemeesters en maar één 
bureauchef. Toen kwam men op het idee om 
naar Haags model een wijkagenten aan te 
stellen, het werden er drie. Eén voor De Lier, 
één voor Den Hoorn en Schipluiden en één 
voor Maasland. Ik werd in De Lier aangesteld 
onder bureauchef Schewe. Chef Schewe 
vertelde me dat in De Lier een grote groep 
jeugd aanwezig was waarmee ik een goede 
band moest opbouwen. Voor mijn overstap 
naar De Lier had ik heel veel contact met de 
jeugd in Honselersdijk. Daar zat een vrij grote 
groep Marokkanen en die contacten verliepen 
hartstikke goed. Er liep in De Lier een redeli-
jke groep jongeren over straat. Er werd een 
jongerencentrum gerealiseerd in een paar 
garages bij het gemeentehuis. Dat centrum was uitsluitend bestemd 
voor jongeren tot 18 jaar. In het centrum mocht niet worden geblowd 
en er werd geen alcohol geschonken. Een grote groep hoorde niet tot 
de doelgroep van het jongerencentrum. Toen werd ‘’t Keetje’ gereali-
seerd bij de gemeentewerf. De jongens zetten er zelf drie bouwketen 
neer. Ze legden riolering aan, er werd een jongerenwerker aangesteld 
en er kwam een geweldige beheerder in de persoon van Gerrit Jans. 
Gerrit was stratenmaker bij de gemeente. Bij hem thuis kwam veel 
jeugd over de vloer en hij had behoorlijk overwicht. Gerrit was niet 
zo moeilijk. Als hij ‘nee’ zei, was het ‘nee’ en als je het dan toch deed 
dan kreeg je een draai om je oren. Dat werkte uitstekend. ’t Keetje’ 
stond er een paar jaar. Burgemeester van der Meer had zijn nek uit-
gestoken om het drugsgebruik te kanaliseren. Van der Meers collega’s 
wisten te melden dat ze totaal geen last hadden van drugsgebruik. 
Dat kon kloppen want uit alle dorpen kwamen die jongens naar De 
Lier. Uiteindelijk is ‘’t Keetje’ aan zijn succes ten onder gegaan.”
Waar de wijkagent anno 2020 leidend is in een aantal proces-
sen, werd Smit in 1996 losgelaten om al pionierend een plaats te 
veroveren tussen de Lierenaars. “Ik ging met jongens sporten bij Rob’s 
Fitness. De meeste van die gasten zijn heel goed op hun plek terech-
tgekomen. Daarnaast moest ik de braderiefeesten begeleiden. Die za-

gen er in 1996 wel anders uit dan tegenwoordig. In die tijd werd een 
braderie georganiseerd en we hadden een feest bij het ‘oude graf’. 
Dat was het slotfeest en daar ging iedereen naartoe. Dat betekende 
ook dat de horeca in het dorp dicht ging. Iedereen zat op het feest 
en het waren bijna allemaal Lierenaars en een paar Maasdijkers. In 
de loop van de tijd werd het zakelijker. Er kwamen uitbaters die ook 
een terras voor hun zaak wilden hebben en die ook een grijpstuiver 
aan de feesten wilden overhouden. Dat bracht met zich mee dat de 
feesten steeds groter werden. Op het Oranjeplein werd een grote 

tent neer gezet met ‘kaboem’ muziek en dat trok 
veel mensen van buiten naar De Lier. In de begin-
jaren hadden we ’s middags een feestje. Dan ging 
om zes uur de horeca dicht zodat de feestgangers 
thuis konden gaan eten en om acht uur ging alles 
weer open. Dat is tegenwoordig natuurlijk onden-
kbaar. De contacten met het Oranjecomité waren 
geweldig. In het overleg bespraken we de wegaf-
zetting, hoe leiden we het verkeer om. Je moet 
weten dat in de begintijd het verkeer tijdens het 
grote feest op zaterdagavond gewoon door de 
Hoofdstraat reed. Bovendien werkte de gemeente 
De Lier geweldig mee. Burgemeester van der Meer 
was heel welwillend. We hebben veel lol gehad 
met de leden van het Oranjecomité. Ze zorgden 
goed voor zichzelf, maar ook voor alle mensen 
die meehielpen om het feest in goede banen te 

leiden.” 
De politie inzet was minimaal tijdens de eerste feesten. “Op zondag 
was er een kerkdienst in de tent gevolgd door een fietstocht. Daar 
was geen politie inzet nodig. Op dinsdag kwam de kermis erbij en 
dan liep ik samen met Geert Jansen, die toen wijkagent was voor het 
AZC. Donderdag kwam de braderie erbij en dan kwam er wat verster-
king van mensen van bureau Naaldwijk. Op een drukke avond liepen 
we hooguit met zes tot acht mannen met een platte pet. Dat ging 
allemaal geweldig totdat de politie Haaglanden vond dat er een heel 
peloton moest worden gestuurd naar een feest met vijf- zesduizend 
bezoekers. Die mannen waren de sfeer van de Westlandse feesten 
niet gewend dus dat gaf nog wel eens problemen. De Haagse werkwi-
jze sloeg maar moeilijk aan in het Westland.”
Ondanks alles bleven de feesten sfeervol. “We merkten dat de jeugd 
die een avond in de ‘kaboem’ muziek had gestaan redelijk opgefokt 
naar huis ging als om één uur de muziek uitging. Toen de DJ om mid-
dernacht André Hazes ging draaien gingen ze heel rustig naar huis. Ik 
kan op een geweldige tijd terugkijken. Het is weleens gebeurd dat we 
’s avonds wat problemen hadden met een knul die de volgende dag 
zijn excuses kwam aanbieden. Dat is toch geweldig.”

ik niet rond in de rol van commandant. Dat heeft te maken met de 
rangen en standen binnen de politieorganisatie. We werken dan via 
de richtlijnen voor grootschalig optreden. Ik word gekoppeld aan de 
commandant en dan ben ik de wijkagent. Ik weet hoe het gros van de 
feestvierders in elkaar zit, hoe je sommige mensen naar huis kunt krij-
gen en wie je beter weg kunt sturen.

Een feest is geslaagd als ik zonder al te veel incidenten terug kan gaan 
naar het bureau en als ik iedereen bij het weggaan ‘wel thuis’ en ‘slaap 
lekker’ heb kunnen wensen. Ik heb tegenwoordig een Instagram-ac-
count en heel veel van die feestvierders volgen mij daarop. Ze komen 
heel vaak even een praatje maken. Dat is hartstikke leuk.”

In de drie jaar dat Marloes in het Bukkersgat werkt heeft ze goed zicht 
op wat zich in De Lier afspeelt. “De meeste van mijn pappenheimers 
ken ik wel, maar toch heb ik er nog zeker een paar jaar voor nodig om 
helemaal in de netwerken te komen”.
Het werk van brigadier Smittenaar bestaat niet alleen uit het be-
geleiden van feesten. “Ik ben de hele week druk bezig met het behan-
delen van de berichten die via de telefoon en de social media op het 
bureau binnenkomen. Je kan niet bedenken waarover gebeld wordt. 
Vaak ga ik persoonlijk even op huisbezoek, of mensen komen op het 
bureau op bezoek. Als het probleem duidelijk is verwijs ik de mensen 
naar de juiste hulpverleners. 



 

Kom gezellig langs voor een 
lekkere koffie, lunch of borrel 

 

We zien je graag in ’t Woudt! 
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Zondag 15 augustus Dinsdag 17 augustus

Wij willen alle bezoekers van het feest oproepen er vooral 
een gezellig feest van te maken en zoveel mogelijk reken-
ing te houden met de omwonenden. 
Door fietsen te plaatsen op de stalling bij gebouw  
‘t Centrum en door uw auto, als u al met de auto komt, 
zodanig te parkeren dat een ander er geen last van heeft. 
Denk bijvoorbeeld aan de hulpdiensten. Op woensdag en  
donderdag  geldt een sluitingstijd van 00.30 uur, vrijdag 
en zaterdag geldt een sluitingstijd van 01.00 uur. Daarna 
dient de rust in het dorp weer te keren. Iedereen heeft 
tenslotte recht op een goede nachtrust. 

Tenslotte wensen wij iedereen een GRANDIOOS MINI 
BRADELIERFEEST toe. Heeft u op- of aanmerkingen, 
laat het ons weten info@ocdelier.nl

Kijk eens op onze website: www.ocdelier.nl en op onze 
facebook pagina www.facebook.com/ocdelier

Namens het:
•	 Lierse	Ondernemersvereniging	
 de Samenwerking / Winkelier
•	 Stichting	Liers	gevoel
•	 Oranje	Comité	De	Lier

Piet Voskamp
Voorzitter	Oranje	Comité	De	Lier
piet@ocdelier.nl 

Uitleg coranaregels OPROEP

veRtRek 11:00-12:00 uuR FietStOCht.

Kijk op de site bradelierweek.nl van voor de voorwaarden. Kaarten te koop vanaf woensdag 11 augustus 20.00 uur.

De jaarlijkse start van de feestweek is 
ook dit jaar weer onderdeel van het 
programma. Echter is deze qua opzet 
anders dan voorgaande jaren.  Door 
de coronamaatregelen zullen zullen 
we geen georganiseerde picknick heb-
ben, de Winkelier bied u echter wel een 
lunchpakket aan voor onderweg. De 
tocht, circa 33 km start vanaf rankplein 
tussen 11.00 en 12.00 uur. In verband 
met de inkoop en registratie dient u 
vooraf tickets te kopen a € 3,-.  Dit kan 
online vanaf woensdag 11 augustus 
20.00 uur via www.bradelierweek.nl 

Groen zijn de hoofdzakelijk activiteiten voor kinderen. 
Gratis toegang, de 1,5 meter afstand regel dient 
in acht te worden genomen met uitzonder van 
personen uit één gezin, en kinderen onder  
de 13 jaar. De ouders of begeleiders worden  
verzocht op de banken te zitten. 

GEEL  Ticket op naam kopen is noodzakelijk deze zijn via deze 
link, voor 3 Euro per persoon te bestellen exclusief service kosten, 
deze is voorzien van een gezondheid verklaring, die maximaal 4 
uur voor bezoek moet worden ingevuld. Voor het verkrijgen van 
een ticket barcode ,dit geldt voor personen van 13 jaar en ouder. 
Tevens is het noodzakelijk dat er een herstel / vaccinatie bewijs  
of een gratis test via testen voor toegang kan worden overlegd. 
via de app ,of de officiële papieren versie. Kin-
deren tot 13 jaar gratis toegang. Iedereen moet in 
bezit zijn van identiteit bewijs. 1,5 meter afstand 
houden is hier niet nodig.

Niet in het bezit van herstel of vaccinatie 
bewijs en 13 jaar of ouder, dan kan je 
naar de test locatie via de site testen voor 
toegang. De test is gratis en 24 uur geldig. 

Ticket op naam kopen is noodzakelijk, deze zijn via deze link, 
voor 10 Euro per persoon te bestellen exclusief service kosten, 
deze zijn voorzien van een gezondheid verklaring, die maxi-
maal 4 uur voor moet worden ingevuld. Voor het verkrijgen 
van een ticket barcode ,dit geldt voor personen van 16 jaar en 
ouder. Tevens is het noodzakelijk dat er een herstel / vaccinatie 
bewijs  of een gratis test via testen voor toegang 
kan worden overlegd. via de app ,of de officiële 
papieren versie. Iedereen moet in bezit zijn van 
identiteit bewijs. 1,5 meter afstand houden is hier 
niet nodig.

Niet in het bezit van herstel of vaccinatie 
bewijs en 16 jaar of ouder, dan kan je 
naar de test locatie via de site testen voor 
toegang. De test is gratis en 24 uur geldig. 
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Bij (lichte) klachten 
na het evenement 
wordt bezoekers 
dringend 
geadviseerd zich 
te laten testen 
bij de GGD

diNSdag 17 auguStuS 13:00 tOt 17:30 uuR 
gRatiS kaNOvaReN. veRtRek BiJ de SCOutiNg.

Speciaal voor de jeugd: Stap in een kano en bekijk De Lier vanaf 
het water. Dat geeft weer eens een andere indruk van ons mooie 
dorp en alle bedrijvigheid die er tijdens de Bradelier is. Je kunt op 
dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag van 13:00 tot 17:30 uur 
langskomen bij het Scoutinggebouw 
om een rondje te peddelen.  
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Kijk op de site bradelierweek.nl van voor de voorwaarden. Kaarten te koop vanaf woensdag 11 augustus 20.00 uur.

Woensdag 18 augustus 

20:30 tOt 0:30 uuR: BaNd SOuRCe. 

9:30 tOt 11:45 uuR : StOePtekeNeN BiJ OdiS. 14:00 tOt 18:00 uuR gP vaN de lieR  (RaCe iN 
de RaCeSimulatOR) (BiJ de teNt).

Ook dit jaar gaan we weer stoeptekenen 
bij Odis, Voor de mooiste tekeningen zijn 
er weer prijzen. Vergeet dus niet je voor 
en achternaam en leeftijd te noteren. De 

winnaars worden ver-
meld op onze facebook 
pagina. Ook is er weer 
entertainment voor de 
jeugd en hebben we 
nog een verrassing in 
petto. 

Op de woensdagmiddag  
lijkt het terras wel een circuit, 
er staan verschillende ‘’race’’ 
auto’s waarin jij kan laten zien 
hoe goed jij kan racen. Ben jij 
tussen de 7 en 18 jaar en durf 

13:00 tOt 17:30 uuR : gRatiS kaNOvaReN.

Speciaal voor de jeugd: Stap in een kano en bekijk De Lier vanaf 
het water. Dat geeft weer eens een andere indruk van ons mooie 
dorp en alle bedrijvigheid die er tijdens de Bradelier is. Je kunt op 
dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag van 13:00 tot 17:30 uur 
langskomen bij het Scoutinggebouw om een rondje te peddelen.  
Mede mogelijk gemaakt door Stichting Liers Gevoel en Scouting 
De Lier.

19:00 tOt 19:30 uuR haPPy diSCO (iN de teNt).

Iedereen is welkom om te dansen op zomerse hits uit Italië, 
Spanje, Frankrijk en Nederland. Ouders, opa`s, oma’s, broertjes, 
zusjes, neefjes en nichtjes; neem ze allemaal mee! Het Lierse 
Feestteam van SV De Lier maakt er een spetterend dansfestijn van! 
U hoeft er niet voor op vakantie. Wij organiseren het gewoon in 
de feesttent van De Lier! (Ouders blijven verantwoordelijk voor de 
kinderen en zichzelf).

14:30 tOt 16:00 uuR viJFkamP vOOR de 
Jeugd 8-12 JaaR (BiJ de teNt).

Voor de jeugd van 8 tot en met 12 jaar is er een Vijfkamp met  
diverse spellen. Dit word georganiseerd door Brink Outdoor. 
Locatie Is de feesttent van het Oranje Comité. Er kunnen maximaal 
60 kinderen meedoen. De kids gaan strijden voor de bronzen, 
zilveren en gouden medailles. Opgeven onder vermelding van 
naam en leeftijd kan per mail naar  
info@ocdelier.nl of bij het begin van  
de Vijfkamp, maar let op Vol = Vol.  
Voor alle deelnemers is er een verrassing. 

13:00 tOt 23:00 uuR : keRmiS (ORaNJePleiN).

Deze middag is er een speciale kermis want tussen 13.00 uur tot 
17.00 uur is de prikkelarme kermis.

13:00 tOt 18:00 uuR vOetvOlleytOeRNOOi 
vOOR de Jeugd (BiJ de teNt).

Ooit wel eens gedroomd om Liers kampioen voetvolley te wor-
den? Dit is je kans! 
Een team bestaat uit 4 spelers en opgeven doe je door een mail te 
sturen naar info@ocdelier.nl
Deelname voor de jeugd van 10 tot 17 jaar.

jij het aan om een rondje te 
‘’racen’’ kom dan woensdag 
middag langs bij de tent.

mede mogelijk gemaakt door



We wensen u een fijne BraDeLier!

SlagerijDe Bruin

Heulstraat 26 De Lier - Tel. 0174-517305    @slagerijdebruin  Slagerij De Bruin

www.slagerijdelier.nl Hoofdstraat 11   |   2678 CE De Lier
Telefoon: 0174-512203
E-mail: delier@discus.nl 

Discus De Lier....
De best gesorteerde
dierenspeciaalzaak in de regio!

•   Dealer van o.a. Carnibest
Pett Natuurlijke 
Hondensnacks, Healthy 
Dog en Jarco

•   Discus De Lier bezorgt 
iedere woensdagavond 
gratis in Westland, 
Midden Delfl and, 
Hoek van Holland en 
Maassluis.

In de feestweek, op woensdag 18 augustus wordt de eerste editie van 
de Lierse Zeildag georganiseerd.

Tijdens deze dag biedt Scouting De Lier de mogelijkheid voor kin-
deren en ouders om kennis te maken met zeilen en alles wat daarbij 
hoort. Kom met je gezin, vrienden, familie, kennissen en zeil zelf weg 
op je eigen bemande Lelievlet. Omdat de Lierse wateren zich niet 
lenen voor optimaal zeil-genot, is iedereen welkom op de Foppenplas 
in Maasland. Na een mooi fietstochtje naar de vaste stek van de Zeev-
erkenners
aan het einde van de Kwakelweg stap je op de Scouting-pont. Deze 
brengt je naar ons eigen eiland, midden op de Foppenplas. Daar staat 
het bol van de activiteiten op en rond het water. Wil je eerst een ver-
frissing aan de bar? En rooster je liever eerst wat marshmallows?
Of stap meteen, na een korte uitleg, in je eigen Lelievlet. Je krijgt er 
twee matrozen bij die al behoorlijk wat zeemijlen in de benen heb-
ben.
Zeilen is doen, dus samen met deze professionele begeleiding kies 
je snel het ruime sop en ben je in mum van tijd overstag. Bedien je 
de fok, of liever het grootzeil? Of ben je meer iemand die het roer 
pakt? Je kunt het allemaal eens proberen. Na het zeilen kun je altijd 
nog één van de vele andere activiteiten doen. Op het eiland wordt 
gekanood, gezwommen, gebouwd, geroosterd, gespeeld, gedronken 
en vooral heel plezier gemaakt.

Zeeverkenner leiding Wine Bentvelzen: “De Zeildag is bedoeld voor 
jong en oud, maar heeft ook als doel om jongeren tussen de tien en 

veertien jaar enthousiast te maken voor de Zeeverkenners. De Zee-
verkenners is een Scoutinggroep die zich met name bezig houdt op
en rond het water. Denk hierbij aan kanoën, vlotten pionieren, zwem-
men, roeien en natuurlijk zeilen! Daarnaast biedt de Zee-verkenners 
(en Scouting an sich) je de mogelijkheid om je als persoon te ontwik-
kelen op vlakken als teamverband, zelfstandigheid en  
zelfredzaamheid.
Kinderen die hier een aantal jaren geleden aan de hand van hun oud-
ers gebracht werden nemen nu juist hun ouders mee op een zeiltocht 
- hoe gaaf is dat!”

De Lierse Zeildag is voor alle Lierenaren, deelname is geheel gratis. 
Schrijf je in met een groepje, je gezin of gewoon zelf. Kijk voor meer 
informatie en inschrijving op www.lierse-zeildag.com.

Woensdag 18 augustus 10.00 - 17.00 uur 

Lierse Zeildag 
Beleving op het water
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Donderdag 19 augustus 

9:30 tOt 11:30 uuR ZaNdBak vOOR de Jeugd 
(NaBiJ de teNt).

11:00 tOt 12:00 uuR timmeReN vOOR  
kiNdeReN iN de timmeRWeRF.

10:00 uuR vOSSeNJaCht vaN 7 - 12 JaaR  
(BiJ teNt).

De Hoofdstraat voor het Centrum wordt omgetoverd tot de 
grootste zandbak van het Westland. Hier kunnen de kleinste 
Lierenaren zich vermaken. Gaten graven, 
zandkastelen bouwen, alles mag. 
Zorg wel zelf voor een emmertje 
en een schepje. Dan zorgen wij 
voor een bakkie voor pa, ma 
opa en oma. Voor de jeugd is 
er een heerlijk gratis ijsje! 

Lekker weer als vanouds, het geklop van hamers in de werkplaats 
van De Timmerwerf tijdens de Bradelierweek. De kinderen 
hebben vorig jaar een editie moeten missen, maar dit keer mogen 
ze weer onder begeleiding iets leuk komen timmeren. Er liggen 
pakketjes klaar om een vogelhuisje of plantenbakje te fabriceren. 
Vanaf ongeveer acht jaar kunnen ouders hun kroost dan komen 
brengen en aan het eind weer ophalen. Op donderdag 19 en 
vrijdag 20 augustus kunnen tien kinderen tegelijk van 10.00 tot 
11.00 uur en van 11.00 tot 12.00 uur een plekje aan de werkbank 
krijgen. De kaartjes daarvoor zijn voor € 1,00 te koop, vanaf 10 
juli tijdens de zaterdagen in museum De Timmerwerf en van 
dinsdag t/m vrijdag in De Bongaard. Op is op. 

Eyo! K2 zoekt met de vossenjacht K3. Kristel en Kathleen 
zijn op zoek naar een 3e K zodat ze weer echt K3 kunnen 
worden! Maar hoe moet die 3e K eruit zien? Wat moet die 
kunnen? Mag de naam ook met een C beginnen? Helpen jullie 
zoeken? Ook de tele-Romeo’s zijn van harte welkom met de 
zoektocht!

Om bij te houden wie helpt zoeken kan er op donderdag 19 
augustus vanaf 10:00 tot 11:00 ingeschreven worden op het 
terras tegenover ‘t Centrum. Tot dan K3 toppers!

13:00 tOt 17:30 uuR gRatiS kaNOvaReN. 
veRtRek BiJ de SCOutiNg.

Speciaal voor de jeugd: Stap in een kano en bekijk De Lier vanaf 
het water. Dat geeft weer eens een andere indruk van ons 
mooie dorp en alle bedrijvigheid die er tijdens de Bradelier is. 
Je kunt op dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag van 13:00 
tot 17:30 uur en langskomen bij het 
Scoutinggebouw om een 
rondje te peddelen.  

13:00 tOt 18:00 uuR 
BeaChvOetvOlley 
(BiJ de teNt).

Vorige jaar de vierde editie 
en nu al niet meer weg te 
denken het beach voetvolley 
toernooi . Op het strand nabij de feesttent t.o. ’t Centrum zal 
er vanaf 13.00 tot 18.00 uur gestreden worden wie de beste 
voetvolleyers zijn. Een team bestaat 
uit 3 spelers van 16+ en heeft een 
passende naam. Opgeven kan via 
voetvolley@ocdelier.nl  vol=vol . 

13:00 tOt 23:00 uuR keRmiS (ORaNJePleiN).

13:30 PRiJSklaveRJaSSeN eN JOkeReN iN het aNkeR.

14:00 tOt 15:15 uuR OPtRedeN BigBaNd 
Rhythm haRmONieS

Entree: €2,50 Aanmelden bij Jan van Adrichem: 0174-512118
Max. 30 personen, VOL=VOL

Op het grasveld voor wijkcentrum ’t Anker geeft de Bigband Rhythm 
een optreden. Indien mogelijk neemt u uw eigen stoel mee.  

Kijk op de site bradelierweek.nl van voor de voorwaarden. Kaarten te koop vanaf woensdag 11 augustus 20.00 uur.
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Donderdag 19 augustus 

14:00 tOt 16:00 uuR  t- ShiRtS BeSChildeReN. 
(iN de teNt).

14:00 uuR BOegSPRietlOPeN OveR de lee 
 (BiJ de teNt).

15:30 tOt 19:30 uuR BORReltJe eN BaBBeltJe.
(BiJ de teNt).

Geen zin om bij je vader en/of moeder te blijven hangen? 
Geen probleem, in de feesttent kun je eigen t/shirt ontwerpen! 
Maak je eigen Donald Duck, Kabouter Plop, Cars, Ajax of PSV 
t-shirt. Genoeg inspiratie om je T-shirt mooi te maken. Ben je 

minder goed in tekenen? Neem dan 
je  grote broer of zus mee.  T-shirts en 
materialen worden verzorgd door het 
Oranje Comité. Het animatieteam is 
aanwezig voor de begeleiding. 

Ook dit jaar gaan we weer boegsprietlopen. De bedoeling is om  
naar het einde te lopen, te keren en weer terug te lopen. Voor 
de winnaars zijn er prijzen te 
verdienen. Leeftijd vanaf 16 jaar. 
Opgeven kan ter plekke. Voor de 
origineelst geklede deelneem(st)
er is er een prijs.

19:15 tOt 22:00 uuR BeaCh vOlley Bal 
(BiJ de teNt).

Voor alweer het 29e jaar in successie organiseert het OC De Lier op 
het strand nabij ’t Centrum het BraDeLier Beachvolleybaltoernooi. 
Uiteraard in samenwerking met volleybalvereniging PQV Pijl 
Solutions  Iedereen vanaf 16 jaar mag meedoen. Elk team 
bestaat uit vijf personen (waarvan minimaaltwee dames) en een 
reservespeler. De reservespeler telt tijdens de wedstrijden die zijn 
team speelt de punten. Alle teams starten om 19:15 uur en tegen 
22:00 uur zullen de finales gespeeld worden. Opgeven is niet meer 
mogelijk. 

20:30 – 00:30 uuR FeeStavONd  
In de tent treed de Westlandse band SQUARE op 

16:15 tOt 17:15 uuR BieR Pul SChuiveN 
(BiJ de teNt).

Deze activiteit spreekt voor zich en weet al jaren veel deelnemers 
te trekken. Voor de beste schuivers zijn weer prijzen te verdienen.

23:45 tOt 0:00 veRtRek NaChtPuZZeltOCht BiJ teNt.

Altijd al eens legaal nachtelijk willen struinen in De Lier en omstreken? In samenwerking met Lennard Robbemond, 
Richard van Meurs en Lennert van Dien is ook dit jaar weer een nachtpuzzelwandeling uitgezet. De afstand is circa 
10 kilometer. Vertrek tussen 23:45 – 0:00 uur bij de Eetcafé De Witte. Kinderen onder de 16 mogen alleen deelnemen 
met begeleiding. Niet vergeten pen en zaklamp meenemen! Anders wordt het lastig puzzelen. De prijs-winnaars 
worden naderhand bekend gemaakt in De Lierenaar. Tot 3:00 uur kunnen de formulieren worden ingeleverd.

Op de donderdagmiddag een vrijdag-middag borrel? 
Dat kan alleen in De Lier! Met een optreden van W2!

 

Kijk op de site bradelierweek.nl van voor de voorwaarden. Kaarten te koop vanaf woensdag 11 augustus 20.00 uur.



passie voor perfectie 
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9:00 tOt 11:15 uuR viSWedStRiJd.

10:00 tOt 11:00 uuR eN 11:00 tOt 12:00 uuR 
timmeReN vOOR kiNdeReN iN de timmeRWeRF.

In samenwerking met dierenspeciaalzaak Discus organiseert 
het Oranje Comité voor de jeugd tot 16 jaar een viswedstrijd. In 
twee categorieën 0-8 jaar en 9-16 jaar wordt gevist om mooie 
prijzen. De viswedstrijd is in de nabijheid  van brug Markenborgh 
/Wipmolen, en word gehouden van 9:00 uur tot 10:30 uur . De 
prijs uitreiking is op een later moment in de winkel van Discus. 
Inschrijven doet u vooraf bij de sponsor van de hengelwedstrijd, 
Dierenspeciaalzaak Discus De Lier. Daar kun je tot en met 18 
augustus je eigen inschrijven voor à € 1.- Deze viswedstrijd wordt 
mede mogelijk gemaakt door Aannemersbedrijf Peet Smit, 
Cafetaria ‘t Puntje, Lierglas, Meesterbakkers van Delft en de 
Vitaminetuin en Dierenspeciaalzaak Discus.

Lekker weer als vanouds, het geklop van hamers in de werkplaats 
van De Timmerwerf tijdens de Bradelierweek. De kinderen 
hebben vorig jaar een editie moeten missen, maar dit keer 
mogen ze weer onder begeleiding iets leuk komen timmeren. 
Er liggen pakketjes klaar om een vogelhuisje of plantenbakje te 
fabriceren. Vanaf ongeveer acht jaar kunnen ouders hun kroost 
dan komen brengen en aan het eind weer ophalen.
Op donderdag 19 en vrijdag 20 augustus kunnen tien kinderen 
tegelijk van 10.00 tot 11.00 uur en van 11.00 tot 12.00 uur een 
plekje aan de werkbank krijgen. De kaartjes daarvoor zijn voor  
€ 1,00 te koop, vanaf 10 juli tijdens de zaterdagen in museum De 
Timmerwerf en van dinsdag t/m vrijdag in De Bongaard. Op is op. 

12:00 tOt 14:00 uuR ‘t aNkeR BRadelieRluNCh.

Toegangskaartje € 2.50 verkrijgbaar bij ’t Anker. Max 30 
bezoekers. Vol=vol.

13:00 tOt 23:00 uuR : keRmiS (ORaNJePleiN).

20.30 - 01.00 uuR  FOutte PaRty 
met dJ FRaNky B (iN de teNt). 

Al jaren de vaste DJ op de 
Foutte party , bekend van 
Cooldown Cafe en o.a. bekent 
van Apres -skihit “Duurt te lang . 

Vrijdag 20 augustus 

14:30 – 19:30 uuR 

D!K

Kijk op de site bradelierweek.nl van voor de voorwaarden. Kaarten te koop vanaf woensdag 11 augustus 20.00 uur.



Zaterdag 21 augustus 

9:00 tOt 12:00 uuR ROmmelmaRkt vOOR de 
Jeugd.

POWeR WalkiNg tOCht aaNvaNg 9.15 uuR.

mOtORtOeRtOCht 9:30 uuR veRZameleN – 10:00 uuR veRtRek vaNaF de teNt aaN de hOOFdStRaat. 

Iedereen mag tijdens de rommelmarkt z’n waar in de 
hoofdstraat (vanaf de Carlton tot aan de Dio drogisterij van 
Geest) verkopen. Het is NIET toegestaan dieren, groenten, fruit 
en bloemen te verkopen tijdens de rommelmarkt. U wordt 
verzocht de niet verkochte spullen weer mee naar huis te nemen. 
Houd u alsjeblieft rekening met de winkeliers en omwonende? 
Alvast bedankt.

Onder leiding van Miranda van Kester zal er een tocht gelopen 
worden waarbij diverse oefeningen gedaan worden. Vooraf 
opgeven is noodzakelijk en kan via info@gezondekracht.nl 
Om 9.30 uur zullen ze gaan 
beginnen. We vertekken 
vanaf de tent t.o ‘t Centrum

Op de zaterdag in de feestweek staat uiteraard weer de vertrouwde motortoertocht op het programma. 
We starten bij de Tent.Onder het genot van een bakkie koffie of thee kunnen wij ons voorbereiden op 
een mooie rit. Ook dit jaar rijden wij weer met een aantal voorrijders maar er zal ook een route overzicht 
op papier zijn bij de start. De digitale route zal in de week voorafgaand via de website van het OC De 
Lier te downloaden zijn. Inschrijven is noodzakelijk via motortoertocht@ocdelier.nl Met dank aan Peet 
Voskamp voor het uitzetten van de rit.

OldtimeRStOeRtOCht  9:30 uuR veRZameleN 
10:30 uuR veRtRek tOeRtOCht OldtimeRS. veR-
tRek 10.30 uuR vaNaF de teNt aaN de hOOFd-

StRaat 

Met dank aan Herman Soonius van de Westlandse automobiel-club  
“Het Barrel “ voor het uitzetten van de toertocht.  

10:00 tOt 10:15 uuR veRtRek WaNdeltOCht 
vaNaF de teNt aaN de hOOFdStRaat 

Ook dit jaar hebben onze trouwe wandelaars Joke en Joke weer 
een mooie wandeltocht van +/- 10 km uitgezet  Leuke paadjes, 
mooie omgeving, fijne natuur, weidse vergezichten, kortom je gaat 
alles meemaken.  Dat is pas genieten van een wandeling.  
Aan het einde van de tocht is er  een leuk aandenken als geschenk.  
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SOCIALE PARTNERS 2021 

TRIANGEL 

T’ANKER 

Bridgeclub  
    De Lier 

Passage 
KVG 
HVG 

 
Plusbus 

SOCIALE PARTNERS 2021 

TRIANGEL 

T’ANKER 

Bridgeclub  
    De Lier 



13:00 tOt 23:00 uuR keRmiS (ORaNJePleiN).

aaNvaNg 11:00 – veRtRek 11:15 uuR 
veRtRek tOeRtOCht BROmmeRS 
vaNaF de  teNt aaN de hOOFdStRaat. 

Een toertocht door het Westland en Midden- Delfland. Voor alle 
merken brommers, ouder dan 25 jaar.  Met dank aan Rob de Boer 
voor het uitzetten van de route. 

20:30 tOt 01:00 uuR  mini sLotbaL (iN de teNt)
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lieRS live 
14.30 – 19.30 uuR iN de teNt

Optreden van STAPE en de Westlandse Top 2000 Band.  In de tent aan de Hoofdstraat. 

In de feesttent vind het slotbal plaats. 
DJ Robbie maakt er een waar feest 
van. De barren worden bemand  door 
Carnavalsvereniging ‘DeTheebukkers’.  

2021

Kijk op de site bradelierweek.nl van voor de voorwaarden. Kaarten te koop vanaf woensdag 11 augustus 20.00 uur.
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Herken jezelf?
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Herken jezelf?
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DE LIER – Evenementen zoals de Bradelierfeesten zijn eenvoudigweg 
onmogelijk zonder de medewerking van de vrijwilligers van de 
EHBO en het Rode Kruis. Zij waken mede over de veiligheid en de 
gezondheid van de feestvierende menigte. 
“Hulpverlening bij evenementen is een belangrijke taak van ons,” legt 
Pauline Hansler, algemeen coördinator van het Rode Kruis afdeling 
Westland uit. “Daarnaast verzorgen we ook reanimatielessen voor 
inwoners van het Westland. Een belangrijke taak die helaas door 
de coronapandemie een tijdje heeft stilgelegen, maar die we na de 
vakantie weer snel hopen op te pakken.”
Het Rode Kruis beschikt in het Westland over twee leslocaties: “Een 
in Naaldwijk en een bij de Brandweerkazerne in De Lier. Daar worden 
de lessen verzorgd voor vrijwilligers. De reanimatiecursus wordt 
er gegeven en de opleidings- en bijscholingscursussen voor onze 
vrijwilligers. Leerlingen uit de groepen acht van de Lierse scholen 
kunnen hier ook jeugd-EHBO-lessen volgen.”
Het Rode Kruis is lokaal actief, maar ook op landelijk gebied 
blazen de vrijwilligers een stevig partijtje mee. “We zijn inzetbaar 
bij noodhulpverlening, bijvoorbeeld als er brand uitbreekt in een 
verzorgingshuis. We worden dan ingezet om de bewoners elders op te 
vangen en een luisterend oor te bieden in opdracht van de gemeente.

In het Westland zijn dertig Rode Kruisvrijwilligers actief en dat 
mogen er best wel meer zijn. “In het district Haaglanden worden veel 
evenementen georganiseerd. Denk daarbij aan de Veteranendag in 
Den Haag, sportwedstrijden, Prinsjesdag, de Parade, de Invectus Games 
noem maar op. Uiteraard bereiden we vrijwilligers goed op voor hun 
belangrijke taak. Afhankelijk van de interesse van de vrijwilligers geven 
we een opleiding. Mensen die evenementenhulpverlening willen doen, 
geven we een EHBO-opleiding. Dat zijn niet alleen fysieke lessen, 
maar een gedeelte kan ook on-line gevolgd worden. Daarbij kun je 
portofoonlessen volgen. We staan namelijk bij evenementen vaak met 
portofoons met elkaar in contact en het is goed te weten langs welke 
regels het portofoonverkeer plaatsvindt. Je kunt nog een stap verder 
gaan en dan word je opgeleid voor grotere evenementen. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de Vierdaagse, Low Lands of de Zwarte Cross. Verder 
is er ook nog een opleiding voor drugs en alcohol. Die vrijwilligers 
worden ingezet op feesten waar stevig gedronken wordt of waar de 
mogelijkheid aanwezig is dat er drugs worden gebruikt. Daar heb je 
een specifieke opleiding voor nodig.” 

In De Lier zijn de Rode Kruis-vrijwilligers graag geziene gasten tijdens 
de feestweek. “We worden daar al veel jaren door het Oranje Comité 
voor gevraagd. We moeten ons dan een aantal dagen inzetten en 
daarvoor hebben we dan ook veel mensen nodig. Het werk tijdens 
de feestweek wordt als heel leuk ervaren door onze vrijwilligers. De 
Lier is een fantastisch dorp. Tijdens de feestweek werken we al jaren 
heel prettig samen met de vrijwilligers van het Oranje Comité en met 
de vrijwilligers van de EHBO. De mensen van de EHBO staan meestal 
tegenover het centrum en wij doen ons werk op de kermis en op het 
Rankplein. De Hoofdstraat voorzien we samen van onze diensten. 
We hebben portofoons tot onze beschikking om met elkaar te 

communiceren, mocht er op een plaats meer hulp nodig zijn.”
Sommige mensen vragen zich af wat het verschil is tussen de EHBO 
en het Rode Kruis. “Dat is het zelfde wat de eerste hulp betreft, 
het uniform is anders wij treden ook op bij grotere activiteiten 
in het land o.a. bij vaccinatieposten en ter ondersteuning van de 
noodhulpverlening. De fijne samenwerking met het Oranjecomité 
vinden we geweldig. Bovendien is het best interessant om te zien wat 
er zich achter de schermen van zo’n evenement allemaal afspeelt, zoals 
het overleg tussen Oranjecomité, Gemeente, Politie, Hulpverlening 
en de mensen van de horeca bijwonen. Petje af trouwens voor die 
mensen, wat verzetten die een bergen werk.”
Het Rode Kruis zit met smart op nieuwe vrijwilligers te wachten. 
“Misschien mag ik meteen van de gelegenheid gebruik maken”, lacht 
Pauline. “Op de website van het Rode Kruis worden mensen naar 
de Westlandse afdeling geleid, waar ze zich kunnen opgeven. De 
opleiding neemt ongeveer twintig uur in beslag, maar daar heb je dan 
ook voor de rest van je leven plezier van. We verwachten dan wel dat 
men zich ook inzet bij evenementen”

Zonder Eerste Hulp geen Bradelier
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DE LIER – Old Timer eigenaren kijken al weken reikhalzend uit 
naar de Bradelier Old Timer toertocht die traditiegetrouw op de 
zaterdagochtend van de feestweek wordt verreden. Herman en Ria 
Soonius zijn al weken bezig met de voorbereiding van het speciale 
evenement. “We moeten bij het uitzetten van de tocht met een 
aantal zaken rekening houden”, legt Herman uit. “De tocht moet 
niet te lang zijn, honderd kilometer is wel het maximum, want de 
deelnemers willen na afloop nog wel de paarden door de Hoofdstraat 
zien denderen tijdens de Kortebaan Draverijen. Daarnaast leiden we 
de stoet zo min mogelijk over snelwegen en de binnenwegen die we 
berijden mogen ook weer niet te smal zijn.”

De te rijden route wordt door het echtpaar Soonius beschreven in het 
routeboek “We schrijven de route uit en benoemen ook de straten 
waardoor de tocht leidt”, verduidelijkt Ria. “Herman zet de route 
eerst op de computer uit. Vervolgens gaan we de rit rijden en dan 
moeten we echt overal op letten want alles moet tot in de puntjes 
geregeld en beschreven zijn. We proberen het de rijders zo makkelijk 
mogelijk te maken, maar toch slagen er altijd wel een paar in om 
verkeerd te rijden. Het gebeurt ook wel dat de eerste auto van een 
groepje verkeerd rijdt en vervolgens gaat de hele bups er achteraan. 
Dat geeft de nodige hilariteit.”

“Omdat de tocht helemaal moet kloppen rijden we de route de vrij-
dag voor de rit nog een keer helemaal na”, valt Herman bij. “Het kan 
immers gebeuren dat er in de tussentijd wegwerkzaamheden gestart 
zijn. Dan moeten we de deelnemers daar wel op wijzen. Dat doen we 
door een stickertje met de laatste informatie in het boek te plakken. 
En zelfs dat geeft geen garantie. Met Old Timer club Barrel, waarvoor 
ik de tochten uitzet, stonden de deelnemers onverwacht voor een 
wegwerkzaamheden die de zaterdagochtend van de tocht gestart 
waren.” Deelname aan de Bradelier Old Timer Toertocht is helemaal 
gratis. “De mensen kunnen zich ’s morgens bij ons aanmelden”, 
zegt Ria. “Ze krijgen dan een routeboek en uiteraard een ‘lekker 
bakkie’. Meestal krijgen ze ook nog een bonnetje mee om onderweg 
in een restaurantje iets te eten. Dat is ook altijd een heel gezellig 
gebeuren. Doordat niet van tevoren hoeft te worden ingeschreven 
en er ook geen inschrijfgeld hoeft te worden betaald zijn we heel 
erg afhankelijk van het weer. Slecht weer scheelt de helft van de 

deelnemers. Niet zo gek als je bedenkt dat veel van de old-timer 
eigenaren niet op pad gaan als er maar één druppel valt. Ze zijn zo 
zuinig op hun wagens.”

Die zuinigheid zorgt ervoor dat er onderweg nauwelijks pechgevallen 
te noteren zijn. Herman: ”We hebben een paar jaar een bezemwagen 
laten meerijden, maar die hoefde nooit in actie te komen. 
Tegenwoordig is bijna iedereen lid van de ANWB zodat ze altijd 
een beroep kunnen doen op de Wegenwacht. Reken erop dat die 
wegenwachters het geweldig vinden om een keer aan een echte auto 
te sleutelen.” De Bradelier Old Timer Toertocht staat voor plezier 
en een schitterende route. “Het ergst dat kan gebeuren is dat een 
deelnemer letterlijk de weg kwijtraakt. Gebeurt dat in het eerste deel 
voor de stop dan kunnen ze rechtstreeks naar de stopplaats rijden om 
vandaar de route te vervolgen. Gebeurt het in het tweede deel dan 
kunnen ze linea recta naar huis rijden.”

Herman en Ria Soonius van de Bradelier Old Timer Toertocht:
“Alles wordt tot in de puntjes geregeld”

WWW.HETBARREL.COM

Zaterdag 21 Augustus 2021 oldtimer toertocht. Aanmelden tussen 9.30 uur - 10.30 uur.

Aanmelden en koffie bij de tent van OC aan de Hoofdstraat in De Lier.

De toertocht is speciaal voor oldtimers en youngtimers uitgezet.

We maken een rondje Voorne-Putten, over leuke weggetjes, een tocht van 

ongeveer 100 km, waarbij u haast niet op een snelweg komt ! 

Alle deelnemers ontvangen een rallyschildje.  Alles geheel gratis !  

INSCHRIJVEN IS NIET NODIG !!

Dit jaar hebben we geen georganiseerde LUNCHSTOP dus u moet zelf een horeca zoeken

of neem stoeltjes en een goed gevulde picknickmand mee, wat net zo gezellig is. 

Wij doen ons uiterste best om de tocht te organiseren volgen de regels van het RIVM 

en daarom vragen wij ook aan de deelnemers dringend deze regels in acht te nemen !

Dit gaat weer een leuke dag worden voor ons oldtimer bezitters !

Oldtimer toertocht 21 augustus2021
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Toon genoot van het kermisleven. “Het was eigenlijk net een grote 
rondtrekkende familie. Je kwam elke keer in een andere stad of dorp en 
elk jaar kwamen we terug. Langzaamaan leerde je veel mensen kennen 
in de dorpen waar we kwamen. Jaarlijks keken de mensen naar ons uit. 
In de steden ging het anders. Daar werden de standplaatsen verpacht 
en moest je inschrijven. De hoogste inschrijver kreeg dan de plek.” In 
De Lier heeft de familie van der Weerdt een speciale band opgebouwd 
met de leden van het Oranjecomité. “We zijn in de loop van de jaren 
vrienden geworden. Comitélid Nico van der Maarel heeft zelfs nog bij 
ons in de oliebollenkraam geholpen. Mijn schoonvader is in De Lier 
begonnen. Toen was de kermis nog midden in de week. Veertig jaar 
geleden is mijnschoonvader overleden. Zijn vrouw heeft het toen nog 
een poosje voortgezet met hulp van mij en mijn vrouw. De Lierse kermis 
is een gezellige kermis. Dat geldt trouwens voor alle kermissen in het 
Westland. Er kwamen veel, vaak schitterend getatoeëerde kassenbouwers 
op af. Die mannen hadden geld en dat wilden ze wel laten rollen. Voor 
kermisexploitanten zijn dat topweken.” Stond de familie van der Weerdt 
aanvankelijk met een oliebollenkraam op de kermis, later kwamen daar 
andere attracties bij. “Ik ben later begonnen met een kindervliegtuig 

molentje en een rupsbaan. Daarnaast heb ik 25 jaar botswagentjes 
gehad. Daar heb ik nooit mee in De Lier gestaan. Met de botsauto’s 
ben ik gestopt omdat ik flauw werd van het gedrag van sommige 
kermisbezoekers. De laatste achttien jaren heb ik in De Lier met de Crazy 
Wave gestaan, de ronddraaiende bank waarin mensen naast elkaar 
zitten.” Bijna 150 jaar is de familie van der Weerdt actief op de kermis en 
voor de komende jaren is continuïteit gewaarborgd. “Zoals ik de zaken 
heb overgenomen van mijn vader, nemen mijn twee zoons de zaak over 
van mij. De ene exploiteert het Lunapark en de andere de grote slinger 
die de passagiers hoog boven De Lier uittilt.” Het heeft de familie van 
der Weerdt niet meegezeten in de achterliggende coronatijd. “Normaal 
beginnen we half maart. Dan hebben we een aantal hoogtepunten zoals 
Pasen, Koningsdag, Hemelvaartdag en de Pinksterweek. Die hebben 
we allemaal gemist. We hopen begin juli te mogen starten. Mijn zoons 
gaan door tot half oktober en begin november. In de wintertijd staan 
de jongens in Schiedam Noord en Alphen aan de Rijn met oliebollen, 
daar hebben ze nog wat verdiend zodat ze niet op een houtje hoeven te 
bijten. We zullen blij zijn als alle narigheid achter de rug is en we weer 
gezellig een feestje kunnen bouwen met onze vrienden in De Lier.”

Familie van der Weerdt popelt om met  
vrienden een feestje te bouwen
DE LIER – De Lierse kermis is ondenkbaar zonder de medewerking van de familie van der Weerdt. Sinds 1887 
zijn de voorouders van Toon van der Weerdt op kermissen te vinden geweest. “Mijn broers zijn nog op de 
boot geboren”, zegt Toon. “De oliebollenkraam en de draaimolen werden op een schip geladen want voor 
de oorlog waren er nog geen vrachtwagens. Die boot voer zo dicht mogelijk naar de plaats waar de kermis 
plaatsvond en daar werden de onderdelen op de handkar naar de standplaats gereden en opgebouwd.” 
Toon en zijn broers gingen alleen ’s winters naar school. “Omdat mijn ouders in de zomer de kermissen 
afreisden konden we niet naar school. Ik heb vier keer in de vierde klas gezeten en op zeker moment mocht 
ik niet meer naar school omdat ik te groot was ten opzichte van de andere kinderen. Toen ik twaalf jaar was 
werd mijn vader ziek, hij kreeg last van zijn longen. Je had toen nog geen ovens met afzuiging en zodoende 
mocht hij niet meer boven de oliebollenpan staan. Toen werd ik ingezet. Ik heb er zodoende al heel wat 
jaartjes opzitten.”

www.pesound.nl  |  info@pesound.nl  |  0174 512 466

Turning events
into experiences

 Live entertainment 

 Business events 

 Theater 

 Touring / concerten
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Hopelijk volgend 
jaar weer 
volle bak!

Groei jij met ons mee?

Sinds 2010 produceren we bij OptiPlug paperpots; de ideale oplossing voor de opkweek 
van onbeworteld plantmateriaal. Kwekers van pot- en groenteplanten, perkgoed en bomen 
geven hun planten een voorsprong door routinematige werkzaamheden aan ons toe te 
vertrouwen. 
Dat werk wordt bij ons gedaan door de modernste machines. Om die processen in goede banen 
te leiden, zoeken we een:

De Lier 

Machine operator  (fulltime)

Omdat we uit ons ‘stekkie’ gegroeid zijn, verhuizen we 
medio oktober naar een nieuwe locatie in De Lier! Geef jij 
ons productieproces een nieuwe voorsprong?

Dit ga jij doen:
•  Dagelijks de productiemachines bedienen
�•  Zorgen voor een soepel verloop van ons productieproces
• Controleren dat we topkwaliteit afl everen

Dit breng jij mee: 
• Technisch inzicht
• Een nauwkeurige werkhouding
•  Goede beheersing van het Nederlands in woord en 

geschrift
• Een vroege vogel mentaliteit

Dit zijn wij:
�• Een klein gezellig team 
• Ruim dertig jaar ervaring in de branche
• Een goede werkgever die een marktconform salaris biedt
• Trots op onze nieuwe locatie 

Informatie en solliciteren:
Voor meer informatie over deze vacature of om een 
afspraak te maken kun je 
contact opnemen met Rico Scheff ers via telefoonnummer 
06 53330200 
of per mail rico@optiplug.nl

OptiPlug B.V.
Huidige locatie: Lange Broekweg 5, 
2671 DR Naaldwijk, www.optiplug.nl
Nieuwe locatie: Kerklaan 67, 2678 ST De Lier 

Onze merken:
Giant   – Cortina – Sparta  – QWIC

BSP  – Pointer   - Velodeville

-Verkoop van nieuwe en gebruikte fietsen
-Reparaties alle merken fietsen
-Verhuur van fietsen
-Sleutelservice
-Indien nodig halen wij de fiets bij u op 
-en brengen wij hem weer bij u terug.

Hoek van Holland
Prins Hendrikstraat 241, 3151 AJ, Hoek van Holland   
Tel. 0174-382318  
E-mail: hvh@kleijntweewielers.nl

De Lier
Kerklaan 4a, 2678 SV, De Lier.   
Tel. 0174-235013  
E-mail: delier@kleijntweewielers.nl



SPONSORLIJST ORANJE COMITÉ DE LIER
STICHTING LIERSGEVOEL

RABOBANK WESTLAND

SVCO 

EVERSTONE STUDIO & PROJECTS

BUITELAAR METAAL V.O.F.

DE TUINDERIJ

PROFILE TYRECENTER STEHOUWER

PRITEC TECHNIEK & MONTAGE B.V.

BERGSLOOPWERKEN

HAMU TIMMERWERKEN

HARTING HOLLAND

STEENKS SERVICE

MAAREL ORCHIDEEEN

TRIPLE GROEP

BOUWBEDRIJF S.C.VD BERG

HAMBURGER DIRK

ARCADIA CHRYSANTEN

JOOP STOLZE CLASSIC CARS

VREUGDENHIL YOUNG PLANTS

BIJLDESIGN

AANNEMINGSBEDRIJF STUIT BV

DEN BURG CATERING

ITS WESTLAND

VAN ESSEN AUTOBEDRIJF

VOSKAMP TOMATEN

BOETERS ALUBO

KLEIN EN PUUR VERLOSKUNDE

MELIOR MAKELAAR

WESTFLEX UITZENDGROEP

BOUWBEDRIJF VERKADE

LIERGLAS

HEIWO G&A

POEDER COATING WESTLAND

VOS & OVERKLEEFT 
CONTRUCTIE TECHNIEK

BANDENSERVICE KLAAS VD EIJK

AANNEMER EN TIMMERBEDRIJF P SMIT

HOEDBOUW

SLAGERIJ ZWAARD

LAGERWERF WONEN

STOLZE ADMINISTRATIES EN ADVIES

MACHINAAL LOONBEDRIJF  
VAN VELDHOVEN

KESTER KASONDERHOUD

VAN DEN AKKER ACCOUNTANCY

VAN DIJK EN KORTELAND

KWEKERIJ BERGCAMP

KLEIJN TWEEWIELERS

HEBOPLANT

INSTALLATIEBEDRIJF VIS

VG ORICHIDS

BOEKESTIJN ELECTROTECH

SKY HIGH RENTAL B.V

ADMINISTRATIE KANTOOR TD DE LIER

KP HOLLAND

SCHRAM DE LIER  METAALBEWERKING

MARKON TUINBOUWTECHNIEK

OPTIPLUG

FOXCAMP SERVICES

KOENE IT SOLUTIONS

PRIVA

VAN WENSEN ELECTROTECHNIEK

H. BOUWMEESTER & ZN.

MARSMAN MAATWERK

MAREL LOONWERK

INTERCO

ELECTRO WORLD BELLSERVICE

VAN RUIJVEN MAKELAARDIJ

DE EETHOEK

WELVREUGD DRILLING

VIJVERBERG FIETSEN

DE JONG VERPAKKINGEN

KWEKERIJ DE SCHAKEL

PROMINENT

ELEKTROVON - HAKET

J. EN P. TEN HAVE

ARIE ‘S GROENTENKRAAM

DROGIST VAN GEEST

VIJVERBERG ADVIES

ZUIDKOOP

FA. P BOERS & ZN

C LUIJENDIJK

LANGERAK UW ECHTE BAKKER

BROODBAKKERS VAN DELFT

BOUWBEDRIJF KOKSHOORN

MARTIN STOLZE

CARLTON BLOEMSIERKUNST

FRIMA P DE JONG

KROES AANNEMINGBEDRIJF

LOODGIETERSBEDRIJF R BUIJS

VARENSO

BRUCKNER LOONBEDRIJF

AANNEMMERS BEDRIJF PJ VD STOK

LOODGIETER W VALSTAR

SCHILDER,BEHANG,TIMMERBEDRIJF 
FRANK BUIJS & ZN

DE JONG SCHILDERWERKEN

AGRIVERCO GENETICS BV

ANONIEM 

• Betreding op eigen risico
• Legitimatie verplicht
• U kunt worden gefouilleerd.
• Er wordt op correcte kleding gecontroleerd
• Alcoholisch drankgebruik vanaf 18 jaar. Wij werken met een  

stempel systeen.
• Een blaastest voor bezoekers onder de 18 jaar kan deel uitmaken 

van ons toegangbeleid
• Het nuttige of in bezit hebben van sterke drank is verboden
• Bier, plastic bekers en tray gooien is verboden
• Drugs wetgeving Zerro tolerance
• Het bij elkaar op de nek zitten is verboden
• Het op tafels of banken staan is verboden

• Wildplassers worden direct van het terrein verwijderd
• Het in bezit hebben van glaswerk of blikken is verboden
• Het is verboden om met drank het feestterrein te verlaten
• Agressie bedreigingen ook verbaal, discriminerende uitingen  

zijn verboden
• Aanwijzingen van personeel of beveiligingsdienst dienen te  

worden opgevolgd
• De organisatie, houd zich het recht om bezoekers de toegang  

weigeren. 
• U kunt worden gefilmd of gefotografeerd,voor Security, media  

of sociale media doeleinden. 
• Het in bezit of gebruiken van lachgas is verboden
• Bij identiteit en of Corona check app fraude doen wij aangifte.
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