
Programma Koningsdag 2022

Wij nodigen jullie graag uit om Koningsdag 27 april 
met ons op een feestelijk manier te vieren. Wat er 
precies te doen is vertellen we jullie graag hier:

07:00 - 08:00 | Luilak Ontbijt
Het bekende ontbijt is er weer! Voor alle jongeren 
die vroeg uit de veren zijn: Start de dag na 
Koningsnacht dan goed met een stevig ontbijtje om 
de dag weer energiek te beginnen!

Laten we het feest vrolijk starten! En hoe feestelijk 

vrolijk versieren en luid zingend en bellend door de 
Leersumse straten gaan. 

De Binder



Dus pak je slingers, hoedjes en ballonnen en versier 

09:30 uur bij de Binder, maken een mooie ronden 
door de wijk en zwaaien naar de enthousiaste 

en kan je luidkeels meezingen met de liedjes tijdens 
de aubade. 

Veldlaan, Nieuwesteeg, Vijverlaan, Dreef, Dr. W. 
Dreeslaan, Bovenpad, [einde Binder].  

10:00 - 10:30 | Vlag hijsen en aubade
In de ochtend nodigen we iedereen uit om samen 
met ons de rood, wit, blauwe vlag te hijsen. Zo 
zingen we onze Koning toe en luiden we op een 
mooie manier ons feest in. We doen dit onder 
enthousiaste begeleiding van de harmonie EMM 
Leersum en het meerstemmige koor Ridge Voices. 
Zingen jullie allemaal luidkeels mee? We zingen een 
aantal bekende liedjes waarnaar Ridge Voices de 
aubade zal afsluiten met een aantal nummers uit hun 
eigen repertoire.

10:00 - 15:00 | De kleedjesmarkt
Doorzoek de hele zolder, de schuur of de kelder op 
de allermooiste spulletjes, want het is weer tijd voor 
de kleedjesmarkt! Vind een mooi plekje langs de 
vijver achter de Binder of kom heerlijk rondstruinen 
en vind die ene schat voor het programma Tussen 
Kunst en Kitsch! 
Wil je zelf op een kleedje spulletjes verkopen? Je 
kunt vanaf 08:00 uur je kleedje neerleggen op 
de aangegeven plekken achter de Binder. In- en 
uitladen kan op de Dreef. 



Daar maken we een tijdelijke Kiss & Ride zone, 
dus snel uitladen, kusje en weer weg zodat we zo 
min mogelijk overlast veroorzaken in de wijk. 
Om 15:00 uur zullen we de markt weer sluiten. We 
verzoeken iedereen zijn plekje netjes achter te laten. 
Dus niet verkochte spulletjes weer mee naar huis en 
afval in de aanwezige afvalbakken. 
PS Let er wel op dat eten en drinken verkopen op de 
kleedjesmarkt niet mag.

10:00 - 17:00 | Het Kidsplein
Bij een feestje horen leuke activiteiten en die starten 
met een mooi geschminkt gezicht. De schminkdames 
staan al op je te wachten om de mooiste creaties op 
je gezicht te toveren. Zo kun je helemaal versierd 
doorspringen naar de mega stormbaan of glij door 
de grote bek van de opblaaskrokodil! En daag jij je 
vrienden uit op de slingerbalbaan? Uren speelplezier! 
Ben je uitgespeeld? ga dan gezellig zitten aan onze 
knutseltafels waar je de hele dag met begeleiding 
mooie knutselwerkjes kunt maken. 

10:00 - 15:00 | Stoere activiteiten 
aan het water!
Neem je ook even een kijkje bij de grote vijver 
bij de Binder? Daar staan namelijk de Brandweer 
uit Leersum en Scoutinggroep Zuylensteyn op je 
te wachten. Ze hebben spectaculaire activiteiten 
voor je georganiseerd, zo kun je als een echte 
brandweerman/vrouw leren spuiten of laten de scouts 
je alle kneepjes van het vak zien.



11:00 - 19:00 | Het Horecaplein
Een feest zonder lekker eten en drinken is geen 
feest. Op het plein voor De Binder vind je ons 
gezellige terras met foodtruck voor de beste 
burgers en snacks! Nog geen trek pak dan een 
lekker drankje en geniet van de gezelligheid, de live 
muziek en hopelijk de zon!

11:00 - 19:00 | Muziek en dans
Zit je op het terras dan kan je de hele dag genieten 
van live muziek en diverse optredens. Zo trapt om 
11 uur dansgroep Blomdance de dag op energieke 
wijze af. Na dit spetterende optreden zal DJ Paul 
de draaitafel overnemen. Een playlist vol bekende 
nummers zal de revue passeren. Om 13:15 uur 
staat het volgende optreden van Blomdance op het 
programma gevolgd door een knallend optreden 
van KidzDJ om 15:00 uur. De leukste Kinder DJ 
van Nederland! Naast het draaien van muziek is de 
DJ ook een echte entertainer die zorgt voor dans, 
plezier, interactie en spelletjes. Zo staat het spel: de 
jongens tegen de meisjes op het programma, test 
hij je muziek-kennis en zijn er leuke dansspelletjes. 
En natuurlijk hebben we ook genoeg entertainment 
voor de grote mensen! 

18:00 - 18:30 | Spetterende afsluiting!
We hebben er lang op moeten wachten maar Vieze 
Jack is terug in Leersum. De grootste feestartiest 
van de Nederlandse showbusiness! Waar hij 
ook komt, met zijn karakteristieke verschijning, 
ongenuanceerde grappen en sexy moves weet hij 
elke ruimte te verbouwen tot een geweldig feest!



Ken je Vieze Jack nog niet? Dan wordt het tijd! 
Met zijn hit “Captain Jack” scoorde hij meer dan 
5 miljoen views op YouTube en is de plaat door het 
Brabantse publiek verkozen tot beste carnavalshit 
van 2016. In 2020 veroverde hij de nr. 1 positie 
in de iTunes hitlijsten met zijn feestplaat “De Hut 
Verbouwen” En in 2022 lanceert hij zijn nieuwste 
nummer; “NIET NAAR HUIS TOE”,  die natuurlijk ook 
op het podium in Leersum uit de speakers zal gieren!
Vieze Jack is een enthousiast podiumbeest en 
beschikt over een bijzonder improvisatievermogen 
dat hij gebruikt om met het 
publiek te interacteren.Met 
meer dan 15 jaar fulltime 
podiumervaring speelt Jack in 
een handomdraai de zaal plat 
en weet hij iedereen om zijn 
vinger te winden.
We zijn dan ook enorm trots 
dat Jack dit jaar ons feest op 
een knallende manier samen 
met zijn danseressen; de 
Jacketietas wil afsluiten!

Zaterdag 30 april vanaf 
14:30  | Ouderenmiddag
In de Schermerij wordt 
vanaf half drie weer als 
vanouds een gezellige middag 
aangeboden aan de senioren 
van Leersum. Natuurlijk met 
een lekkernij die ditmaal niet 
op de eigen kamer maar in de 
gemeenschappelijke ruimte 
gezellig samen kan worden 
genoten! 


