SamenBeter Westerpark

LOG IN

Zoek...

# durf te vragen
Stel hier je vraag over voeding, koken of samen eten. tekst nog verder te bepalen
door Margriet.

1.
mijn vraag stellen aan...

2.
thema of persoon

3.
anoniem of niet

4.
type hier jouw vraag

de community

stel je vraag aan de community
zodat meedere mensen jouw
vraag kunnen zien en antwoord
kunnen geven.

de wegwijssalon

weet je niet precies wat je vraag is,
of wil je met iemand praten die
jou verder kan helpen, stel je
vraag dan aan de wegwijssalon

1 persoon

stel je vraag aan een specialist, of
gericht aan een van jouw
buurtbewoners

verken een thema
voedsel verbindt

leefomgeving

fysiek sterk

zingeving

ontmoeten

mentaal fit

grip op je geld

technologie

disclaimer
voorwaarden
privacy
contact

SamenBeter Westerpark

LOG IN

Zoek...

# durf te vragen
Stel hier je vraag over voeding, koken of samen eten. tekst nog verder te bepalen
door Margriet.

1.
mijn vraag stellen aan...

de community

stel je vraag aan de community

2.
thema selecteren

3.
anoniem of niet

voedsel verbindt
fysiek sterk

anoniem

jouw profiel-foto en naam zullen

4.
type hier jouw vraag

18 AUG 2018

A

Anoniem

zodat meedere mensen jouw

ontmoeten

vraag kunnen zien en antwoord

grip op je geld

hallo, ik ben hier pas

leefomgeving

komen wonen en zie dat

kunnen geven.

de wegwijssalon

niet zichtbaar zijn.

zingeving

niet-anoniem

er (op somige plaatsen)
van die fantastisch

weet je niet precies wat je vraag is,

mentaal fit

naast jouw vraag zijn ook jouw

mooie bloementuintjes

of wil je met iemand praten die

technologie

profielfoto en naam zichtbaar

zijn aangelegt! ik zou dat

voor degene die de vraag

ook graag willen doen in

ontvangt.

mijn straat. weet

jou verder kan helpen, stel je
vraag dan aan de wegwijssalon

weet ik niet

iemand wie bij de
andere tuintjes

1 persoon

betrokken is?

stel je vraag aan een specialist, of
gericht aan een van jouw
buurtbewoners

vraag plaatsen

verken een thema
voedsel verbindt

leefomgeving

fysiek sterk

zingeving

ontmoeten

mentaal fit

grip op je geld

technologie

disclaimer
voorwaarden
privacy
contact
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Zoek...

# durf te vragen
Stel hier je vraag over voeding, koken of samen eten. tekst nog verder te bepalen
door Margriet.

1.
mijn vraag stellen aan...

2.
persoon selecteren

de community

stel je vraag aan de community

3.
anoniem of niet

personen zoeken
voor een trefwoord, naam of specialisme in

zodat meedere mensen jouw

W

vraag kunnen zien en antwoord
kunnen geven.

anoniem

jouw profiel-foto en naam zullen
niet zichtbaar zijn.

weet je niet precies wat je vraag is,
of wil je met iemand praten die

W

jou verder kan helpen, stel je
vraag dan aan de wegwijssalon

Willem van der Berg
Psycholoog

1 persoon

ABC Alliantie

stel je vraag aan een specialist, of

A

Willemijn de Rode

komen wonen en zie dat

Psycholoog
ABC Alliantie

18 AUG 2018

hallo, ik ben hier pas

Willem van der Berg
de wegwijssalon

4.
type hier jouw vraag

niet-anoniem

er (op somige plaatsen)
van die fantastisch

naast jouw vraag zijn ook jouw

mooie bloementuintjes

profielfoto en naam zichtbaar

zijn aangelegt! ik zou dat

voor degene die de vraag

ook graag willen doen in

ontvangt.

mijn straat. weet
iemand wie bij de
andere tuintjes
betrokken is?

gericht aan een van jouw

W

buurtbewoners

Willem van der Berg
Psycholoog
ABC Alliantie
vraag versuren

W
Willem van der Berg
Psycholoog
ABC Alliantie

W
Willem van der Berg
Psycholoog
ABC Alliantie

W
Willem van der Berg
Psycholoog
ABC Alliantie

W
Willem van der Berg
Psycholoog
ABC Alliantie

W
Willem van der Berg
Psycholoog
ABC Alliantie

verken een thema
voedsel verbindt

leefomgeving

fysiek sterk

zingeving

ontmoeten

mentaal fit

grip op je geld

technologie

disclaimer
voorwaarden
privacy
contact

SamenBeter Westerpark

LOG IN

Zoek...

# durf te vragen
Stel hier je vraag over voeding, koken of samen eten. Hoe maak ik een gezonde
maaltijd voor weinig geld? Waar vind ik een betrouwbare maaltijdservice? Is er
een eetclub in de wijk? Is er ook een duurzaam en sociaal restaurant? Deze
vragen en nog veel meer! Of weet je veel over eten? Beantwoord dan zelf vragen
over voedsel door je hier aan te melden!

filter op thema
18 AUG 2018

18 AUG 2018

voedsel verbindt

Anita de Weg

Anita de Weg

fysiek sterk
ontmoeten
grip op je geld
leefomgeving
zingeving

stel een
vraag!

Hallo. Ik heb moeite met

Hallo. Ik heb moeite met

het installeren van mijn

het installeren van mijn

telefoon. heeft iemand

telefoon. heeft iemand

hier ervaring mee?

hier ervaring mee?

REAGEREN

mentaal fit

REACTIES

3

REAGEREN

REACTIES

3

technologie

18 AUG 2018

18 AUG 2018

A

Bart Groen

18 AUG 2018

Anoniem

Andre de Jong

Dag beste buurgenoten.

wat is de buurtkoelkast?

hallo, ik ben hier pas

afgelopen vrijdag is mijn

en wanneer kan ik hier

komen wonen en zie dat

hond Joost weggelopen.

gebruik van maken?

er (op somige plaatsen)

ik heb overal gekeken

Leuk initiatief! Ik zou het

van die fantastisch

(waar ik met een rollator

graag eens proberen.

mooie bloementuintjes

kan komen). Vanavond
ga ik nogmaals op zoek.

REAGEREN

REACTIES

3

zijn aangelegt! ik zou dat
ook graag willen doen in

Zijn er mensen die mij

mijn straat. weet

willen/ kunnen helpen?

iemand wie bij de

Dank alvast!

andere tuintjes

REAGEREN

REACTIES

3

betrokken is?

18 AUG 2018

Bart Groen

REAGEREN

REACTIES

3

Iemand GOEDE ervaring
met een huisarst? Hoor
het graag.
REAGEREN

REACTIES

3

meer vragen

verken een thema
voedsel verbindt

leefomgeving

fysiek sterk

zingeving

ontmoeten

mentaal fit

grip op je geld

technologie

disclaimer
voorwaarden
privacy
contact

