
Beste buur,  
 

Het Corona-virus zet de 
wereld flink op zijn kop. 
Misschien ook voor jou.  
 
Kom je met een praktisch probleem te zitten, 
bijvoorbeeld met de boodschappen, of vind je 
het fijn om met iemand te praten? 
 

Voel je vrij om contact met me op te nemen. 
Dit zijn mijn gegevens: 
 

Naam:  ___________________ 
Adres: ___________________ 
Telefoon: ___________________ 
 
Bel of App me gerust, dan kunnen we even 
overleggen. 
 

Dit is een initiatief van betrokken bewoners uit het 
Soesterkwartier en het Buurtnetwerk Soesterkwartier. 
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