
Hoornaar, 2 april 2020

Beste kinderen in Molenlanden, 
beste ‘hulp burgemeesters’ (als jullie 
de brief lezen, snappen jullie dat     ),

Een poosje terug schreef ik jullie een 
brief. Van sommige kinderen kreeg ik 
een reactie per mail. Een verhaaltje, 
tekeningen of foto’s van hulpacties. 
Heel erg leuk. Dank jullie wel! 

Ik hoop dat het goed gaat met jullie. 
Al snap ik dat het best moeilijk is om 
niet naar school te kunnen. En om 
andere dingen te doen dan je gewend 
bent. Van heel veel mensen hoor ik dat 
jullie goed je best doen. Jullie doen je 
schoolwerk thuis. En ook houden jullie 
je aan de regels om besmetting tegen 
te gaan. Top!

Ik hoor ook dat jullie je familie en vrienden missen. En 
dat het moeilijk is dat je nu geen feestjes kunt vieren. Ik 
snap dat helemaal. Zelf ben ik volgende week, op 9 april, 
jarig. Ik word dan 60 jaar. Ik wilde dat heel graag met 
mijn familie vieren, maar dat kan nu helaas niet. Ik ben 
ook opa van twee kleindochters van 6 en 3 jaar, Sterre 
en Lotta. Zij kunnen dus niet op mijn feestje komen en 
dat vinden we allemaal heel jammer. 

Maar ik vind het nog erger dat oude mensen en mensen 
met een beperking of ziekte, nu thuis moeten blijven en 
geen bezoek mogen krijgen. Daarom wil ik graag iets 
doen om die inwoners blij te maken. En als jullie het leuk 
vinden, kunnen jullie me helpen. Jullie zijn dan eigenlijk 
een soort ‘hulp burgemeesters’.



Dit is mijn plan: 

• Maak een tekening, een knutselwerkje, bak koekjes, of bedenk 
wat anders leuks. Stop dat in een tas. 

• Hieronder zie je een brief. Bedenk voor wie het moois is. Doe 
de brief in de tas. 

• Op mijn verjaardag op donderdag 9 april hang je de tas aan 
de deur van iemand die je kent. Bijvoorbeeld bij een oudere in 
de buurt die geen bezoek mag krijgen of heel veel alleen is. Je 
kent vast wel iemand. Vraag anders even aan een volwassene, 
bijvoorbeeld je vader of moeder, om te helpen.

Je mag natuurlijk ook meer mensen blij maken!

Wat zou het fijn zijn als we op mijn verjaardag die mensen blij 
kunnen maken. Dat zou echt een prachtig verjaardagscadeau 
zijn. Doen jullie mee? 

Wil je een foto maken van jouw verrassing? En stuur je mij die 
dan op via Gerda Eikelboom? Dat mag via de app 06 52 87 02 96 
of via mail gerda.eikelboom@jouwgemeente.nl
Dat hoeft natuurlijk niet, maar ik ben wel nieuwsgierig     .

Alvast super bedankt.

Hartelijke groet,
Jullie burgemeester

Theo Segers

Ps. En de beren op de foto? De mooiste, liefste of knapste 
inzending verdient deze. Voor jezelf of voor een ander. 

T



Beste …………………………………………………,

Vandaag, 9 april 2020, is de 
burgemeester 60 jaar geworden. 

Helaas wordt dat geen groot feest, 
maar hij wil wel graag trakteren. 
En dan vooral de mensen die in deze 
moeilijke tijd ziek of alleen zijn. 

De burgemeester heeft de hulp gevraagd 
van de kinderen in Molenlanden. Wij 
zijn voor vandaag ‘hulp burgemeester’. 

In deze tas vindt u een cadeautje. 
Zo wil ik laten merken dat de 
burgemeester en de ‘hulp burgemeester’ 
aan u denken.

Groetjes,

      
……………………………… Theo Segers
(hulp burgemeester Molenlanden) (burgemeester Molenlanden)


