Hoplr Mechelen

Praat met je buurt via Hoplr
Er gaat niets boven persoonlijk contact met je buren, maar wat als je meerdere buurtbewoners in één keer wil aanspreken of iets wil
vragen? Wel, sinds geruime tijd kan je dat makkelijk doen via Hoplr, een gezellig en handig sociaal netwerk voor buurtbewoners.
Stad Mechelen ondersteunt Hoplr, omdat het de sociale cohesie in een buurt ten goede komt. Vanuit de stad worden
ook berichten verstuurd die jouw buurt aanbelangen. De stad heeft geen inkijk in de berichten die onderling worden
gedeeld.

Hoplr Mechelen
In Mechelen zitten meer dan 30% van de huishoudens op Hoplr. Dit zijn bijna 10.000 gebruikers. Er zijn 28 buurten in Mechelen.
Mechelen-Noord (9): Industriepark, Otterbeek, Kauwendaal-Kadodder, Galgenberg-Krankenvelden, Pennepoel-Oud-oefenplein,
Katanga-Achter de Kazerne, Caputsteen, Nekkerspoel (Paardenkerkhof – Maenewater), Nekkerspoel (Lakenmakers-Pasbrug)
Centrum (8): Lange Heergracht, Groot & Klein Begijnhof, Bruul-Rondom ’t Veer, Keizerstraat-Kruidtuin, Heihoek, Onze-LieveVrouw-Hanswijk, Station-Vaartdijk, Bethaniënpolder-Auwegemvaart.
Mechelen-Zuid (5): Arsenaal, Tervuursesteenweg, Vrijbroek-Stuivenberg, Vennekant-Berkenhof, Watertoren-Mechelen-Zuid
Rand (6): Hombeek, Heffen, Leest, Walem, Battel, Muizen

Wat is Hoplr?
Hoplr is een privaat sociaal netwerk dat focust op sociale interactie tussen buurtbewoners en engagement in de buurt. Je kan spullen
of diensten uitwisselen, initiatieven lanceren, evenementen aankondigen, meldingen doen of elkaar beter leren kennen. Je kan ook
berichten ontvangen van de stad die

Waarom Hoplr gebruiken?
Een berichtje plaatsen op Hoplr is veel makkelijker dan van deur tot deur gaan of flyers ophangen. Wil je een ladder of boormachine
lenen? Zoek je een babysit of weggelopen huisdier? Wil je een evenement aankondigen of verkeersproblemen in je straat melden?
Dan heb je nu een kanaal om dat in één klap met heel wat mensen te delen. Misschien leer je er ook nieuwe buurtbewoners kennen.

Hoe kan ik me inschrijven?
Ga naar de website www.hoplr.com (http://www.hoplr.com) of via de app Hoplr. Je moet je registreren onder je echte naam of je
kan inloggen via je Facebookaccount.
Naast de berichtjes kan je hier zien welke buren al geregistreerd zijn. Anderen uitnodigen is makkelijk. Je kan ook privéberichten
versturen.

Externe websites
• Hoplr (/hoplr)



