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Inloopavond wordt een succes
De eerste Inloop verliep prima! Vanaf 19.00 uur kwamen er
Stadsdorpers binnenlopen en zetten zich met een kop
koffie of thee aan tafel. We wennen op ons gemak aan het
Stadsdorp. Iedereen zit met iedereen te praten over wat
we willen in het Stadsdorp en hoe we ermee in contact zijn
gekomen. Gelukkig is er een informele sfeer waar je elkaar
makkelijk leert kennen. Aan het einde van de avond
besluiten enkele mensen zelf ook actief mee te doen in
een van de stadsdorpgroepen.
We gaan door met deze Inloopavonden. De volgende is op
woensdag 23 oktober weer in De Ontmoeting. Kom ook
om anderen te ontmoeten en een gezellig gesprek aan te
knopen met mede stadsdorpers, buren of kennissen.

Vraag & Aanbod koppelen in praktijk
De allereerste Inloopavond
van Stadsdorp De Pijp ging
over de markt van Vraag &
Aanbod en hoe die markt
werkt.
Je vraagt iets wat je nodig
hebt of wat je leuk vindt om
met anderen samen te doen.
Je biedt iets aan wat iemand
anders misschien nodig heeft.
Wij kijken dan of er een match
in je buurt is.
Een paar voorbeelden van
Vraag zijn een leesclub
starten; wandelclubje
oprichten; lift naar het strand.
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En van Aanbod: informatie
over diabetes geven; voor
iemand koken; voorlezen.
Op het prikbord van de
website staan allerlei
voorbeelden waarop je nu al
kunt reageren.
Tot nu toe is er veel meer
aanbod dan vraag, dus kom
gerust met je vraag of reageer
op een aanbod!
Maar ook kan je een nieuwe
vraag stellen of een nieuw
aanbod doen. Dat kan naar
stadsdorpdepijp.vraagenaanb

Agenda oktober
Na het succes in
september is er

Inloopavond
Woensdag
23 oktober
19.00 tot 21.00 uur in De
Ontmoeting, Servaes
Noutstr. 101
U bent welkom, alleen of
met kennissen of buren.
Zo bouwen we aan een
netwerk van 55 plus en
nabuurschap in Stadsdorp
De Pijp.
od@gmail.com of het
Stadsdorp telefoonnummer.
0687169505.
Als er een match is, krijg je
bericht. Alles wordt anoniem
gepubliceerd, zowel tijdens de
inloopavonden als op de
stadsdorp website
www.stadsdorpdepijp.tk.
Atie Praagman zorgt voor het
koppelen van Vraag &
Aanbod, samen met Riet
Lenders en Atie Engel.
Maak er gebruik van!!
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