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In deze nieuwsbrief kerstspecial: Kerstwens en fotowedstrijd 
 

Kerstwens 
Hoe heb jij het grootste deel van 2020 beleefd? 
Is alles gewoon doorgegaan of ben je veel meer thuis 
geweest? Wat vond je daarvan? En deden je buren 
hetzelfde? Of was het voor hen heel anders? En kon 
je gewoon blijven sporten? Of heb je naar 
alternatieven in de buurt gezocht? En als je moest 
thuiswerken: ben je wellicht meer gaan wandelen 
omdat je door het vele online werk anders toch minder 
ging bewegen? Of heb je hier wel-eens-aan-gedacht, 
maar het toch niet gedaan? 
 
Onze leefwereld werd sinds maart noodgedwongen 
kleiner. Dan besef je des te meer hoe belangrijk je 
eigen buurt is. Niet alleen je sportclub, de winkels en 
verenigingen. Ook dat we de buurtgenoten uit onze 
eigen wijk kunnen ontmoeten, leren kennen en dat je 
om hulp kunt vragen als je hulp nodig hebt.  
 
Ook voor een organisatie als het buurtplatform was 
het een aparte periode. Dit jaar konden onze 
Garageverkoop en Buitenspeeldag niet doorgaan 
vanwege de maatregelen rondom COVID-19. 
Tegelijkertijd zagen we hartverwarmende initiatieven 
ontstaan om geïsoleerde en hulpbehoevende 
buurtbewoners te helpen. 
Bovendien maakten de deelnemers 
van de Berenjacht, de Halloween- 
huizen en Gluurpietjes het voor jong 
en oud extra aantrekkelijk om door 
de wijk te wandelen. 
 
Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof organiseert 
jaarlijks evenementen zoals de Garageverkoop en 
Buitenspeeldag om ontmoetingen tussen buurtbewo-
ners te stimuleren. 
Met elkaar kunnen we nóg meer leuke dingen 
organiseren en oplossingen bedenken.  
 

 

  
We houden ook de vinger aan de pols bij projecten die 
de leefbaarheid van onze wijk beïnvloeden. Zoals de 
aanstaande verbredingswerkzaamheden van de A2 
vanuit de overheid. Of bij projecten aan de openbare 
ruimte door de gemeente. Daarnaast blijven de 
vrijwilligers van het Buurtpreventieteam meespeuren 
om onveilige situaties weer veilig te maken. 
 
 

 
 
 
Wil je dat 2021 anders wordt? Vind jij het ook 
belangrijk dat zoveel mogelijk buurtgenoten zich 
betrokken voelen bij hun leefomgeving? Wil je je goe-
de voornemens combineren met het aantrekkelijker 
maken van je eigen buurt? De wijk waar je zelf woont?  
Doe dan met ons mee. 
 
Laat ons weten wat jij belangrijk vindt, vertel ons jouw 
idee of laat het ons weten als je het leuk vindt om af 
en toe een handje te helpen. Of stel ons je vragen, 
geef ons tips. 
Alles is welkom via info@hondsbroek-aldenhof.nl.  
 
 
 
Wat is jouw actie 
voor 2021? 
 
 
Wij wensen iedereen 
mooie kerstdagen en 
een gezond, gelukkig 
en veilig 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar voor het zover is, kun je nog steeds meedoen 
aan onze fotowedstrijd! 
 



 
Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. Met bijdragen van Willy Janssen,  
Ralph Deguelle en Roy Schlösser. Meer informatie? Voor meer informatie over Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof: 
Willy Janssen-Savelkoul, secretaris, Hertog Reinaldstraat 11, 6121 NK Born, telefoon 046 - 411 51 20, e-mail: 
info@hondsbroek-aldenhof.nl. Of kijk op onze website www.hondsbroek-aldenhof.nl, Facebookpagina Hondsbroek-
Aldenhof, Twitter HA_Born of Instagram hondsbroekaldenhof. 
Het buurtplatform wordt gerund door vrijwilligers, bewoners uit onze eigen wijk. We zijn steeds op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Heb jij interesse, meld je dan s.v.p. aan bij het secretariaat of kom een keer vrijblijvend naar een 
bijeenkomst van het Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. 
Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door  

 
 
Fotowedstrijd 
Al drie seizoenen kregen we prachtige plaatjes binnen 
van de deelnemers aan onze seizoens-fotowedstrijd. 
In deze speciale nieuwsbrief vind je de winnende 
foto’s van de winter, lente en zomer. 
Wil jij ook kans maken op een leuke cadeaubon van 
25 euro?  
 
De winnende seizoensfoto’s tot nu: 
 
Winter: Linda Neubert 

 
 
 
Lente: Joyce Bongers 

 
 

 
 
 
Stuur dan vóór 31 december 2020 jouw mooiste 
herfstfoto(‘s) van Hondsbroek-Aldenhof naar            
info@hondsbroek-aldenhof.nl. 
Met je deelname geef je ons toestemming om je 
foto(‘s) met naamsvermelding te gebruiken in onze 
nieuwsbrieven, sociale media en website. 
 
 
 
Zomer: Lou Nijsten 

 
 
 
Herfst: jij? 
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