SAVE THE OC DATE
22 APRIL

Feestavond voor de jongeren
van 14 tot en met 18 jaar met
diverse artiesten.

23 APRIL
Feestavond met diverse
artiesten.

27 APRIL

April- &
Mei-feesten
Oranje Comite
De Lier
Er is een programma gemaakt
ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van het Oranje Comité
De Lier. Op de ijsbaan aan de
Veilingweg in De Lier wordt een
grote tent neergezet van 1400m².
Oranje Comité De Lier.

Koningsdag met eendjesrace,
aubade op het Rankplein,
brandweerwedstrijden,
kinderkermis, vrijmarkt en
schoolvoetbaltoernooi.
Middagprogramma in de tent en
koningsconcert in de Vredekerk.

29 APRIL
De Lierse Glamour Bingo
“Ladies only” 18+.

30 APRIL
Optreden van de Edwin Evers
Band en Dann Hill.

4 MEI
Herdenkingsdienst in de
Domkerk.

VRIJdag 22 April
Speciaal voor de
jongeren van 14 jaar tot en
met 18 jaar wordt er een
avond georganiseerd in
samenwerking met Vitis
Welzijn en Fun & Fit uit de
Heenweg. Een groep van
15 jongeren
werken mee aan het organiseren
van het feest. De artiesten Dave
Roelvink, Bombastic en
Josylvio zullen de aanwezigen
voorzien van een spetterend
optreden. De optredens
worden ondersteund met
fantastisch licht en geluid,
aangevuld met een high-tech lasershow.

ZATERdag 23 April
WWW.2BROTHERSONTHE4THFLOOR.NL
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Dit jublieumjaar willen
we weer ouderwets
uitpakken. Zo gaan we
deze avond een stuk
terug in de tijd en komen
uiteindelijk gedurende de
avond weer terug in deze
eeuw. Er zijn optredens
van Two Brothers on the
4th floor, Party Animals,
JOEL BORELLI
MUSIC AND MADNESS
DJ Galaga en niet te
vergeten de fantastische
Band Joel Borelli, de band
die je mee neemt in een
reis door de Housetijd.
Aanvang 20:30 uur,
toegangsprijs € 17,50. Of eventueel aan de
deur voor € 25.12-09-10 13:23

Aanvang 19:30 uur,
toegangsprijs € 7,50

DJ GALAGA

WOENSdag 27 April
We starten de ochtend om 08.30 uur op het Rankplein waar de basisschoolkinderen hun
‘’eendjes’’ in kunnen leveren. Om 09.00 uur start de aubade ook op het Rankplein.
Direct na de aubade gaan we gezamenlijk met Liora naar het grasveld t.o. ’t Centrum.
Hier start om 09.30 uur de eendenrace en de brandweerwedstrijden. Om 10.15 start de
kinderkermis en vrijmarkt in de Hoofdstraat, van Delierious tot aan Hemelraad en Keijzer. Bij
slecht weer verplaatst de kinderkermis naar de tent aan de Veilingweg.
Eendenrace:
Op Koningsdag hebben we weer de eendenrace! De leerlingen van
de basisscholen hebben via hun school een eend gekregen en
moeten deze inleveren op het rankplein tussen 08.30 – 09.00 uur.
De eenden zijn te koop via www.ocdelier.nl en kosten slechts € 1,Bij aankoop van 1 of meerdere eenden kun je jouw favoriete club
invullen, zo verdient jouw club wat extra! Voor de snelste eenden
hebben we weer schitterde prijzen beschikbaar gesteld!
De deelnemende clubs zijn Odis, Lyra, de Scouting en Valto

WOENSdag 27 April
Programma Anker en Triangel:
10.00 uur Herhaling aubade in de Triangel
mmv De Tiereliers
10.00 uur Koninklijk bakkie in het Anker:
mmv Bigband Rhythm Harmonies
14.00 uur Koninklijk prijsklaverjassen
en jokeren.
Meedoen a € 2.50
Opgeven via 0174-512118
(Jan v Adrichem)
Middagprogramma:
13:00 uur Fietstocht van +/- 30 km.
Start vanaf de ijsbaan.
Uiteraard is er weer een middagprogramma in
de tent met voor de kinderen leuke activiteiten

Vanaf 15.00 uur Fleur-Meezing-Spektakel
Het is een interactief optreden met de
allergrootste kinderhits. Fleur zingt,
danst en springt samen met de
kinderen en haar motto is:
“daar word je vrolijk van!”.
Vervolgt met optreden
van de Band Square.
De toegang is voor
iedereen
vrij.
Koningsconcert
De dag word afgesloten met het
koningsconcert in de vredekerk.
Aanvang 19.30 uur,
vanaf 19.00 uur is de kerk open

Voetbal toernooi
In de middag is er weer het voetbal toernooi bij VV Lyra.
Deze start om 13.00 uur opgeven per klas via
schoolvoetbal@ocdelier.nl

VRIJdag 29 April

Lierse Glamour Bingo
Het is echt waar! Een Lierse Glamour Bingo
“Ladies only”! De tent wordt omgetoverd met
vloerbedekking, kroonluchters en indien nodig
een verwarmingsysteem, aangevuld met alles
voor een onvergetelijke avond met als klap op
de vuurpijl 2x 1 minuut gratis winkelen! Als jij
dan in de stijl van de avond gekleed bent, dan
komt het zeker goed. Onder de deelnemers,
die via de website kaarten kopen, zal een VIParrangement verloot worden (onder de kopers

die voor 8 april een tafel hebben gekocht). Ben jij
de winnaar van dit VIP-arrangement, dan wordt
je opgehaald in het Westland (max. 6 personen)
met een limousine. In deze limo kom je aan bij
de tent, loop je over de rode loper en zit je aan
de mooiste tafel voorzien van een fles bubbels.
Uiteraard word je aan het einde van de avond ook
weer thuis gebracht. Zaal open 19:00 uur,
Aanvangtijd 20:00 uur,
toegangsprijs € 30,- per persoon.

Zaterdag 30 april

Na de uitverkochte clubtour door het hele land is het gelukt om de Edwin Evers Band te strikken
voor een optreden in de feestent op de ijsbaan in De Lier. Samen met de uit 12 personen
bestaande band geven zij een regulier optreden.

In het voorprogramma staat de Band
Dann Hill. Hij speelt covers van vandaag,
maar dan anders. Ongecompliceerd:
Dann Hill hits the charts!. Samen met
de Edwin Evers Band zorgen zij voor een
onvergetelijke muzikale avond met
bijpassend licht en geluid.

DANN HILL LIVE

Aanvang 20:30 uur,
toegangsprijs € 20,en eventueel aan de deur € 27.50

woensdag 4 mei
Om 19.00 uur begint
de herdenkingsdienst
in de Domkerk.
Aansluitend is de
kranslegging bij het
monument en om
20.00 uur zullen
we 2 minuten
stilte in acht
nemen.

Kaarten voor de evenementen zijn te koop
via onze website www.ocdelier.nl
of eventueel aan de deur.
Gratis garderobe aanwezig.
Legitimatie verplicht.
let op! betalen
alleen pinnen
mogelijk

Hierbij willen wij alle sponsors en medewerkers bedanken want zonder hen geen activiteiten.

