MAANDAG 22 AprIl 2019 15.00 uur
FeeStMIDDAG Met BArrY FeSt
In de feesttent op het grasveld t.o. ’t Centrum
organiseert het Oranje Comité een FEESTMIDDAG. Wat is er nu mooier om na het
Paasontijt of brunch even lekker te genieten

van de muzikale klanten van DJ BARRY FEST.
Om 15.00 uur zal het feest losbasten.
Entree gratis. De barren zullen bemand
worden door Handbalvereniging ODIS.

13.00 uur rabobank oranjeVoetbaltoernooi

Schoolvoetbaltoernooi voor jongens en meisjes van
groep 5,6,7 en 8 bij V.V. Lyra. Wel graag vooraf opgeven, tot 23 april, met een naam en een coach via
schoolvoetbal@ocdelier.nl

Vrijdag 26 april 2019

Optreden van KOOR4FUN in de feesttent t.o. ‘t Centrum! Entree gratis.

13.30 uur koninklijk prijsklaVerjassen en jokeren.

Koninklijk Prijsklaverjassen en jokeren in het Anker. Vanaf 13.30 uur zijn mensen welkom in wijkcentrum
’t Anker om te prijsklaverjassen of te jokeren. Alle bezoekers worden getrakteerd op een oranje-lekkernij.
Mensen kunnen leuke prijzen winnen.
Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door Stichting Liers Gevoel. Kosten € 2.50 p.p.

ZAterDAG 27 AprIl 2019

KONINGSDAG
8.45 uur

opHalen nummers Voor
de eenden race.

Vanaf 8.30 tot 9.00 uur kunnen de labels voor de
eenden race worden omgewisseld op het Rankplein.
Om 09.00 uur zal Liora ons naar de feesttent begeleiden

9.15 uur

aubade en eenden race

Vlag hijsen gevolgd door het te water laten van de
eenden en de Aubade m.m.v. Liora en Les Sirenes bij
de feesttent t.o ´t Centrum.

9.45 uur

koninklijk bakkie

Vanaf 09.45 uur zijn mensen welkom in wijkcentrum
’t Anker om te genieten van koffie/thee met Oranjegebak. Er is dit jaar een optreden/demonstratie van
het Lierse koor Onder Zeil. Deze activiteit word mede
mogelijk door Stichting Liers Gevoel.

met de leerlingen van alle Lierse scholen weer een
gezellige kinderkermis in elkaar gezet, iets wat je als
jonge Lierenaar niet mag missen. De opbrengsten
komen ten goede aan de Lierse sportclubs.

10.00 uur Vrijmarkt

Vrijmarkt in de Hoofdstraat vanaf Hemelraad & Keijzer
tot aan slagerij Zwaard.

16.00 uur
koningsFeest
Optreden van
Square. En voor de
kinderen zijn er
springkussens.
Entree gratis.

De barren worden beheerd door de scouting.

eendenrace Voor leerlingen:

OrANjeBINGO

Ook dit jaar organiseert het Oranje Comité weer een Oranjebingo.
Met tal van prijzen een heus prijzenfestival. Locatie is De Rank en deze zal vanaf 19.30 uur geopend zijn.

10.00 uur HerHaling aubade

VrIjDAG 3 MeI 2019 20.30 uur

Herhaling van de aubade in de Triangel mmv
de Tiereliers.

FeeStAVOND

13.00 uur FietstocHt

Start fietstocht. Start vanaf de feesttent tegenover
‘t Centrum.

Met 1Ste cAll the Dj!
In de feesttent op het grasveld t.o. ’t Centrum organiseert het
Oranje Comité een FEESTAVOND. Op deze avond zal coverband
1st call the DJ voor een gezellige avond zorgen!
Kaarten zijn voor € 7.50 te koop bij: De Eethoek en op
www.ocdelier.nl en eventueel aan de deur voor € 10.00
Barbezetting wordt door valto verzorgd.

Op de basisscholen zijn de eendennumers uitgedeeld
hiermee kun je meedoen met de eendenrace! Lever
op Koningsdag je nummer, ingevuld en wel in op het
Rankplein tussen 08.30 en 09.00 uur. Hier ontvang je
een label waarmee je staat ingeschreven. Om 09.15
uur na de aubade zullen de eenden te water gelaten
worden en start de race. Er zijn voor de 10 snelste
eenden leuke prijzen te winnen. Prijsuitreiking is
direct na afloop van de race in de feesttent.

facebook.com-ocdelier

Een eendje koop je via jouw sportclub, (Lyra, Odis
Odis,of
Valto)of
Een
kostEen
€ 1.en daarmee
je
Valto
SVeend
De Lier)
eend
kost € 1.-steun
en daarmee
je club.jeDe
ClubsDe
kunnen
pakken door
zo
steun
je club.
Clubs geldprijzen
kunnen geldprijzen
pakken
veel mogelijk
eenden eenden
in de top
te hebben,
door
zo veel mogelijk
in 100
de top
100 te elke
plaats heeft
eigen
waarde!
Dus hoe
meerDus
eenhebben,
elkezijn
plaats
heeft
zijn eigen
waarde!
hoe
den jouw
clubjouw
verkoopt
hoe groter
degroter
kans! De
meer
eenden
club verkoopt
hoe
de race
zal opDe
Koningsdag
de aubade na
omstreeks
09.15 uur
kans!
race zal opnaKoningsdag
de aubade
starten. Voor
de winnaar
staan
mooie
prijzen staan
klaar,
omstreeks
09.15
uur starten.
Voor
de winnaar
de prijsuitreiking
is direct
na de race. is direct na de
mooie
prijzen klaar,
de prijsuitreiking
race.

Op zaterdag 27 april a.s. geeft chr.harm.ver. Excelsior een
Koningsconcert voor jong en oud. Na een dag vol oranjeactiviteiten volgt een heerlijk muzikaal uur als afsluiting.
Excelsior zal onder leiding van Dominic Sierat een gezinsconcert geven. Het thema van deze avond is Holland Amerika. Er zullen verschillende werken ten gehore
gebracht worden, zoals Symphony nr. 9 uit de New World
van Dvorák, Elvis in Concert, Jungle Book en een Nederlandsche Medley. Uiteraard ontbreekt ook een mars niet
op het programma. Het concert vindt plaats in de Vredekerk, Pr. Wilhelminastraat 1, De Lier, begint om 19.30 uur
en is gratis toegankelijk. Muzikaal welkom vanaf
19.15 uur door de leerlingen o.l.v. Roy Harms.
www.excelsiordelier.nl/excelsiordelier@gmail.com

WOeNSDAG 1 MeI 2019 20.00 uur

10.15 uur kinderkermis

Kinderkermis en koffieterras met gebak bij de feesttent
tegenover ‘t Centrum. De ouderraden hebben samen

19.30 uur koningsconcert

14.30 uur optreden
koor4Fun

ZAterDAG 4 MeI 2019
19.00 uur
20.00 uur

Herdenkingsdienst in De Dom.
Twee minuten stilte en kranslegging bij het monument. Na afloop is er koffie in De Rank.

liers kampioenscHap eenden race:
Buiten de eendenrace voor de leerlingen om is er nog
een eendenrace en wel het Lierse kampioenschap.

facebook.com-ocdelier

