
Leusden-het grootste en gezelligste win-
kelcentrum van Leusden bestaat dit jaar al 
weer 41 jaar. Het was eigenlijk de bedoeling 
om het 40 jarig jubileum groots te vieren 
afgelopen jaar, vertelt Fred van Ewijk, maar 
dat feestje is helaas door het coronavirus een 
beetje in het water gevallen.

Toch hebben de winkeliers er de afgelopen 
tijd alles aan gedaan om het winkelcentrum 
open te houden en zoveel mogelijk te voldoen 
aan de coronaregels. We zijn zeer te spreken 
over de medewerking van de gemeente en 
de bezoekers valt Gerrit Wildeboer, voorzitter 
van de Hamershof winkeliersvereniging, Van 
Ewijk bij.

Hoera, we mogen weer! Zoals het er nu 
uitziet, gaat Nederland beetje bij beetje van 
het slot en ziet het er zelfs naar uit dat we 
na de zomervakantie weer evenementen 
mogen organiseren in ons mooie vernieuwde 
winkelcentrum. Het winkelcentrum maakt zich 
daarom klaar voor een grootse afsluiting van 
het jubileumjaar 2021, waarin dus 40+1 jaar 
gevierd gaat worden.

Nu als laatste de horecabedrijven afgelopen 
week weer open zijn gegaan, ontvangen wij de 
bezoekers weer graag met open armen en no-
digen we iedereen uit ons mooie vernieuwde 
winkelcentrum te komen bezichtigen, vertellen 
beide heren enthousiast.

Enthousiast vertelt Van Ewijk over de aanko-
mende actie, waaraan hij de afgelopen maan-
den samen met Leontine Verhoef en Gerrit 
Wildeboer heeft gewerkt. Samen met onze 
partners Dragon Media Group, Drukstore en 
de BDU hebben we een unieke actie opgezet.
Zo zullen alle Leusdenaren een uitnodiging 
in de brievenbus ontvangen, waarmee ze 
naar de Hamershof website kunnen gaan en 
het Hamershof logospel kunnen meespelen. 

Natuurlijk zijn er met dit spel leuke, lekkere en 
grote prijzen te winnen. Deelnemers hebben 
altijd prijs, want na deelname aan het logospel 
ontvangt iedereen een couponvel met leuke 
aanbiedingen van de Hamershof winkeliers.

Grote Prijzen, en dat is nog niet alles, geeft 
dhr. Wildeboer aan. Want de Hamershof pakt 
dit jaar naast de 40 prijzen per week die door 
de winkeliers beschikbaar gesteld zijn, extra 
groot uit met super hoofdprijzen. Waarbij 
gedacht moet worden aan elektrische fietsen, 
een luchtballonvaart, een kookworkshop, een 

make-over en een bezoek aan het Efteling 
hotel en park. 
Bij besteding vanaf € 10.00 bij één van de 
bedrijven op de Hamershof ontvangt de klant 
een kanskaart. Op deze kaart staat een unieke 
code die recht geeft op deelname aan het 
GRATIS logospel.
 
Nieuwe Hamershoftassen
Speciaal voor dit jubileumJaar zijn er door de 
winkeliers nieuwe Hamershoftassen ontwor-
pen. Deze zullen komende weken in verschil-
lende winkels verkrijgbaar zijn.

Jubileumfeest
Naast deze actie gaan we in de tweede helft 
van dit jaar het jubileum groots vieren, 
vertelt Van Ewijk. Zo zal er medio september 
een feestweek georganiseerd gaan worden 
die zeker zal gaan bestaan uit een grootse 
modeshow en een feestelijke jaarmarkt mits 
de landelijke coronaregels dit toe laten. Wat er 
verder in dit jaar op de planning staat, houden 
we nog even voor ons vertelt Leontine Ver-
hoef, maar dat het feestelijk gaat worden dat 
staat vast. Dus houd hiervoor de website van 
de Hamershof en de krant in de gaten!

Hamershof viert 40+1 jarig bestaan en pakt groot uit!


