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Speciale gast

Zaterdag 19 november:
Feestelijke opening winkelplein

Komt u ook?

Wat staat er op het programma?

Om 13.00 uur openen burgemeester Annemieke Vermeulen
en wethouder Jan Overweg officieel het nieuwe winkelplein. Dit moment is het startsein voor allerlei activiteiten
voor groot en klein, met als speciale gast Sinterklaas!

13.00 uur: officiële opening en ontvangst 		
Sinterklaas

Het hart van de wijk
Wethouder Jan Overweg: “Dit is een belangrijke mijlpaal
voor De Biezenkamp èn voor Leusden. Het winkelplein is een
fantastische blikvanger. Het is het hart van een wijk waarin
iedereen zich thuisvoelt. Waar je prettig woont, naar school
gaat, andere Leusdenaren ontmoet en een groot aanbod
zorgvoorzieningen vindt. Waar je gezellig kunt winkelen, een
hapje eet of een terrasje pakt en terecht kunt voor je dagelijkse boodschappen. Een plein als dit verdient een feestelijke
opening. Ik hoop u dan ook allen te zien op 19 november!”

Vind de letters en maak de zin!

In winkelcentrum De Biezenkamp zijn vanaf 9 november 18
letters verstopt in de etalages van de winkels. De 18 letters
vormen samen een zin. Onder de goede inzendingen worden mooie prijzen verloot met als hoofdprijs een onvergetelijke ballonvaart voor twee personen boven Leusden. De
winnaars worden tijdens het feest in De Biezenkamp rond
13.15 uur door Sinterklaas bekendgemaakt. Ga snel op zoek
naar de letters!
Haal een wedstrijdformulier bij The Readshop of kijk op
www.denieuwebiezenkamp.nl.

Leusden
GEMEENTE

Van 10 - 17 uur: gezellige braderie met 40 kramen

Vanaf 13.15 uur: diverse activiteiten zoals:
• Bekendmaking winnaars letterspel
• Kleedjesmarkt voor en door kinderen (lees hieronder hoe je je eigen kraam reserveert)
• Muziek door Pietenorkest Lisiduna en de
Leusdense band Scoop!
• Doe een wens in de Wijkhuiskamer in
‘t Hamersveld onder het genot van een kopje
koffie/thee met wat lekkers
• En natuurlijk Sinterklaas met zijn Pieten!

Reserveer je eigen marktkraam!
Zaterdag 19 november is er niet alleen een grote
braderie, maar ook een markt voor en door kinderen. Speelgoed waar je niet meer mee speelt of te
groot voor bent? Ruim de zolder op en verkoop je
spullen in je eigen kraam. Hoe leuk is dat!?
Reserveren kan vanaf 10 november bij The Readshop.
Kom snel! Op = op.

