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NIEUWSBRIEF

BEKEND IN DE BUURT

Beste huurder,

Deze nieuwsbrief vind je  
ook terug op onze 
website
www.shm-denderstreek.be

Door ons te volgen op de 
sociale media blijf je 
eveneens op de hoogte!VRIJDAG 27 MEI

Dag van de Buren
De laatste vrijdag van mei vieren we ‘Dag van de Buren’. Woon jij in een hechte buurt? 
Of wil je juist je buren ontmoeten en wat beter leren kennen? ‘Dag van de Buren’ is 
voor iedere straat of wijk een ideaal moment om bij elkaar te komen! Zet gewoon wat 
stoelen buiten en maak het gezellig! Maar er is meer: nomineer je allerbeste buur 
en wie weet krijgt hij of zij een lekkere 
ontbijtmand cadeau!
Heb jij een fijne buurman of buurvrouw op 
wie je altijd kan rekenen? Die helpt met de 
boodschappen, een reparatie, de papieren, 
die soms op de kinderen of de hond past,.... 
Laat ons dat dan weten! Geef de naam door 
van jouw beste buur, vertel waarom hij/zij zo 
speciaal is en wie weet krijgt jouw buur een 
ontbijtmand cadeau van SHM 
Denderstreek!  Dat kan dus ook de buur-
man of -vrouw van een paar huizen verder 
of de overkant van de straat zijn. 

HOE DEELNEMEN?
Heel eenvoudig: stuur ons de naam en het 
adres door van jouw beste buur! Vergeet 
ook niet je eigen naam en adres te ver-
melden. Per post naar SHM Denderstreek 
- De beste buren - Heilig Hartlaan 54 - 
9300 Aalst. Via mail:
communicatie@shmdenderstreek.be
Op 27 mei maken we de winnaars bekend! 
Ze zullen samen met jou, persoonlijk 
gecontacteerd worden.

HEB JIJ EEN FIJNE BUURMAN OF 
BUURVROUW? DOE DAN MEE AAN 
ONZE ONTBIJTMAND-ACTIE!

MIJN BUREN? DIE 
VERDIENEN EEN 
LEKKER ONTBIJT!

http://www.shm-denderstreek.be 
https://www.facebook.com/shmdenderstreek
https://www.instagram.com/shmdenderstreek/
https://www.linkedin.com/company/22378384/
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Wie van onze huurders heeft de mooi-
ste tuin? Om dat te weten te komen, 
organiseert SHM Denderstreek een 
wedstrijd! Een onafhankelijke jury van 
experten zal de tuinen van de deelne-
mers beoordelen. 
Er zijn 6 waardebonnen van AVEVE te 
winnen. 
Zorg dus dat je in de top 6 belandt!

Huur je bij SHM Denderstreek en heb je 
groene vingers en een mooie tuin of een 
fleurig balkon? Denk jij kans te maken 
om deze wedstrijd te winnen? DOE DAN 
ZEKER MEE! Je kan een waardebon win-
nen tussen de 350€ en 50€”!

REGISTREREN
Wie wil deelnemen aan de wedstrijd 
moet zich vooraf aanmelden via
communicatie@shmdenderstreek.be
of per post naar 
SHM Denderstreek - De mooiste tuin - 
Heilig Hartlaan 54 - 9300 Aalst

WEDSTRIJD 

De mooiste tuin

FOTO’S
Om onze jury alvast te overtuigen, stuur je bij 
het aanmelden een foto mee van je tuin of bal-
kon. Je mag ook meerder foto’s bezorgen.

BEZOEK
In de loop van augustus bezoekt onze jury 
de deelnemers om te kijken hoe hun tuin of 
balkon er dan uitziet. Ze nemen dan zelf ook 
een aantal foto’s. De 6 winnaars worden begin 
september bekend gemaakt!

ACTIE  - De leukste speelstraat wint ijsjes!

Organiseer jij deze zomer een leuke speelstraat voor de kinderen? 
Dan is deze actie misschien iets voor jou!
SHM Denderstreek gaat op zoek naar de 
leukste speelstraten deze zomer! En dus roe-
pen we de bewoners van onze straten op om 
ons met een foto te overtuigen hoe leuk het 
wel is in hun speelstraat!
Tijdens de week (of weken) van de speel-
straat maak je een paar leuke foto’s en die 
stuur je op naar ons.  Deze actie loopt in juli 
en augustus en verschillende straten kunnen 
winnen!

VOORAF REGISTREREN
Wie wil deelnemen, moet zich vooraf aanmelden via communicatie@shmdenderstreek.be
of per post naar  SHM Denderstreek - De leukste speelstraat - Heilig Hartlaan 54 - 9300 Aalst
Bezorg ons jouw naam en adres en de periode waarin de speelstraat wordt georganiseerd! 
In de periode van de speelstraat bezorg je ons een leuke foto. Op basis daarvan kiezen we de 
winnaars.

WINNEN? JAJA! IJSJES VOOR IEDEREEN EN 
IETS EXTRA!
De winnende straten krijgen op de laatste 
dag van de speelstraat het bezoek van de ijs-
kar en winnen zo ijsjes voor de ganse straat! 
Maar er is meer. Wie wint en ook volgend 
jaar opnieuw een speelstraat organiseert, 
krijgt van SHM Denderstreek een tegoedbon 
voor het huren van een springkasteel of reu-
ze spelen!

http://www.shm-denderstreek.be
mailto:communicatie%40shmdenderstreek.be?subject=

