
UITNODIGING
Nieuwjaarsbijeenkomst 
maandag 8 januari 2018 vanaf 19.30 uur

Klik met uw muis 
op onderstaande 

figuren om verder 
te gaan. 

Leusden VITAAL



Terug naar 
begin

PROGRAMMA

19.30 uur   Inloop

20.30 uur   Nieuwjaarstoespraak burgemeester
 Gerolf Bouwmeester

Aansluitend uitreiking Gemeentepluim en 
Annie de Beaufortspeld.

22.00 uur    Einde

Voor de organisatie van de receptie is het fijn om 
te weten op hoeveel mensen wij mogen rekenen. 
Daarom vragen wij of u zich vooraf wilt aanmelden. 
Aanmelden is niet verplicht.
 

U kunt zich hier aanmelden

Nieuwjaarsbijeenkomst Leusden Vitaal
maandag 8 januari 2018 vanaf 19.30 uur

Locatie: 
Sports Business Center Leusden
Plesmanstraat 1, Leusden

Leusden VITAAL
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VITAAL LEUSDEN
Terug naar 

begin

Leusden VITAAL

Leusden is een vitale gemeente. Dat willen we graag 
zo houden. Vitaliteit staat  daarom centraal bij de 
nieuwjaarsreceptie 2018. 

Iedereen in Leusden moet in beweging kunnen komen, 
ongeacht fysieke, leeftijds- of andere beperkingen. 
Samen met de inzet van vrijwilligers van talrijke (sport)
verenigingen slagen we daar in. Daarvoor bieden wij 
hoogwaardige accommodaties aan, zoals binnenkort een 
tweede sporthal op het Burgemeester Buining Sportpark.   

Ook voor inwoners die liever niet in verenigingsverband 
actief zijn heeft Leusden veel te bieden. Kilometers 
wandelpad door het buitengebied. Door bos, heide, of 
agrarisch landschap, zoals langs de klompenpaden. En 
paden die een verhaal te vertellen hebben, zoals het pad 
langs de Grebbelinie en het Filosofenpad. Niet voor niets 
is Leusden in 2017 uitgeroepen tot Wandelgemeente van 
het jaar. Daar zijn we trots op!

Vitaal Leusden



PERSOONLIJK...

Nieuw in Leusden geniet ik van het buiten zijn. Ik stap 
op mijn MTB en laad mijn accu op in de natuur. Niets 
anders aan m’n hoofd dan het kronkelende fietspad 
voor me. Ik ben blij dat ik hier werk en woon. Leusden 
is goed voor mijn vitaliteit.

Gerolf Bouwmeester, burgemeester

Burgemeester op de fiets
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Leusden VITAAL
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