Leermens Voorenmetelkaar
Wisten jullie dat er al lange tijd een Leermenster Dorpsapp is? Deze Whatsapp groep is er om
elkaar te helpen. Nu denk je vast al weer een Whatsapp? Ik heb er al zo veel en laat dit even aan
mij voorbijgaan, want ik heb genoeg vrienden die mij al blij maken met poezenfilmpjes.
Leermster helpen Leermsters
De bedoeling van Leermens Voorenmetelkaar is anders. Leermens Voorenmetelkaar is er om
elkaar te helpen. Heb je een kast of iets anders over en je wilt die weg doen of heb je wel ineens
heel veel tuinbonen?
Ben je je poes kwijt of loopt er een onbekende hond dizzy door je tuin en zoek je de eigenaar? Of
heb je een praktische hulpvraag? Dit kan allemaal op Leermens Voorenmetelkaar.
‘Zachte regels’
Om te voorkomen dat het allemaal te gezellig wordt, hebben we Nane gevraagd als
whatsapp-wijkagent op te treden. Is er iemand die niet geheel op hoogte is van de ‘zachte regels’
en zijn poezenfilmpjes begint te delen of meningen gaat uiten over anderen of er verschijnen
politieke uitingen of discussies dan wel Marktplaats-achtige advertenties? Dan, is de ervaring,
herinnert Nane op een nette en toch duidelijke manier de betreffende persoon aan deze ‘zachte
regels’.
Aanmelden via QR of vai een bericht
Ben je nieuwsgierig naar deze handige groepsapp, meld je aan. Dit kan simpel door:
1. Bijgaande QR-code te scannen.
Geef dan als eerste bericht je naam,
zodat we weten wie je bent.
2. Of door Nane een bericht te
sturen (nanedbvandermolen@ziggo.nl) met
je 06-nummer en je naam.
En blijkt het eventueel toch niets voor
je te zijn, dan kun je eenvoudig jezelf
bij deze Whatsappgroep weer
afmelden.
Whatsapp Online
Whatsapp kun je tegenwoordig ook op
je PC via je browser uitvoeren. Ga
hiervoor naar
https://web.whatsapp.com/ en volg de
instructie. Je smartphone moet wel op
je Wifi zitten.
Tip: door deze url als een bookmark in
je browser of op je desktop vast te
zetten kun je altijd snel en handig bij je Whatsapp, tenminste als je Smartphone via hetzelfde Wifi
netwerk is gekoppeld als je PC.
Namens alle gebruikers van Leermens Voorenmetelkaar, Nane en Ype

