
Volg ons op        leukenweertVolg ons op        leukenweert

Je spulletjes aanbieden in je voortuin of oprit?  
Een plekje op de koff erbakverkoop of op de 
gezellige Kinderbraderie? Wat is er te doen?
O.a. glittertattoos | ballonfi guren maken | 
kleurwedstrijd | horecaterras | DJ |  foodtrucks. 
Aansluitend start het pleinfeest met als thema 
‘Jubileum’! Voor iedereen valt er wat te beleven!
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PROGRAMMA
ZATERDAG 29 JUNI 2019
10.00 uur Start Rommelroute in heel Leuken & koff erbakverkoop 
  en kinderbraderie op en rond centrale plein.
 

Je kunt als bewoner ook ervoor kiezen om op het drukke centrale  
plein te komen met je spulletjes.  We hebben daarvoor genoeg 
plekken beschikbaar. Een Standplaats met kraam is 35 euro,  
standplaats los en koff erbakplek is 5 euro en wil je stroom 
erbij is dit 5 euro.

 • Kleurwedstrijd
 • Lasergamen voor de jeugd bij Scouting St Job
 • voor de kleinsten is er een springkussen op het schoolplein
 • Horecaplein geopend (de gehele dag optreden door DJ random)
 • Op het Horecaplein is gedurende de hele dag bier en fris 
    verkrijgbaar voor €1.50 per consumptie

11.00 uur Start LAN Party  in de speciaal daarvoor ingerichte 
  gameroom in IKC Leuken
11.30 uur  Offi  ciële opening Monument door wethouder Geert Gabriels
12.00 uur  Première historische fi lm over Leuken in bioscoop IKC Leuken
16.00 uur  Start Jubileumfeest 5e Rommelroute op special daartoe   
  ingericht Horecaplein met Muziek van DJ Random waar 
  bier, wijn en fris verkrijgbaar is voor 1 of 2 consumptie-  
  bonnen (€1.50 per consumptie)
16.30 uur  Prijsuitreiking teken en kleurwedstrijd
16.45 uur  Jubileumoptreden  van Von & Ome Wullum
17.00 uur Start  Start fi lm Bioscoop t/m 7 jaar
17.00 uur Live optreden van ( n.n.b.) volgt asap)
18.30 uur   Start fi lm Bioscoop t/m 14 jaar
20.00 uur DJ Diego Zaal Jonas (bekend van ADE)

ZONDAG 30 JUNI 2019
10.30 uur  Ontmoetingsochtend senioren in IKC Leuken
  en seniorenmarkt i.s.m. UWassistent

ZA 29 JUNI
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