


Hoe gaat het met je? Oe ist? De Dag van de Buren laten we niet zomaar voorbijgaan. Ook al
leven we momenteel in bizarre coronatijden. Samenkomen mag (nog) niet. Dit jaar kunnen we
dus helaas geen leuke burenactiviteit aanbieden.

Er is wel dit kaartje! We willen jou laten weten dat je op ons kan rekenen. Is er iets stuk in
jouw woning? Daalde jouw inkomen door corona? ... Laat het ons weten, samen zoeken we
naar een oplossing! Op www.oostendsehaard.be/ikhuur vind je ook al heel wat informatie. 

En op jouw beurt, kun jij jouw buren laten weten dat ze op jou kunnen rekenen. Je kan het
tweede kaartje invullen en bij jouw buren in de bus steken. Zo helpen we elkaar! 

Wij kijken ook al uit naar volgend jaar. In 2022 bestaat De Oostendse Haard namelijk 100 jaar!
En daar willen we één groot feest van maken, met jou als eregast. Duid 2022 alvast met stip
aan in jouw agenda! Hou je goed & tot snel! 

Toon ons jouw groene vingers! Doe voor 21 juni 2021 mee aan
onze fotowedstrijd en maak kans op een bloemen-cadeaubon
van 50 euro! Deelnemen doe je via www.oostendsehaard.be
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Hoe gaat het? Oe ist? 

Met dit kaartje wil ik je even laten weten dat je op mij kan rekenen. Bel of sms me, ik help je graag
met: 

boodschappen             vervoer                de hond uitlaten

gras maaien of andere klusjes in de tuin / op het terras

iets anders zoals: ............................................................................................................. 

of gewoon voor een gezellige babbel 

Want daar zijn buren voor. Tot snel! 

Met vriendelijke groeten 

Mijn naam is .........................................................................................................................................

Ik woon in .............................................................................................................................................

En je kan mij bellen of sms'en op ..........................................................................................................

D A G  B U U R ,  D A G  B U R E N


