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Nieuwsbrief 1- juni zAM

In deze eerste Nieuwsbrieivindt u de volgende onderwerpen:

Waarom deze Nieuwsbrief?
Eerste hulpvraag
Ledenbijeenkomst 17 juni (aanmelden s.v.p.)
Multatuli bij eenkomst 2 juni

Beste Stadsdorpers,

Wasrom deze Nieuwsbriefr
Het bestuur zoekt een manier om vraag en aanbod van Stadsdorpers bij elkaar te brengen en gaat dit
voorlopig doen door eens per 2 weken een Nieuwsbrief te versturen naar al die mensen waar we een e-

mailadres van hebben. De bedoeling is, als u iemand of iets nodig hebt, dat u of belt naar telefborulummer
A6 - 4625 6412 of een e-mail stuurt naar sontact@stadsdorpbuurtT.nl. Met uvt verzoek. hulpvraag of
voorstel. Wij nemen dan uw verzoek, hulpwaag of idee op in onze Nieuwsbrief en hopen dan dat er

mensen zijn die reageren op uw verzoek. Wii sturen vervolgens reacties door naar u.

De eerste halpvraag gaat ouer een computerprobleem:
"ls er misschien iernand van jullie die kan helpen bii computerproblemen?
Ik maak veel gebruik van Facebook, maÍrr nu word ik er steeds'uitgegooid'met de boodschap dat de

browser niet meer werkt. Heb al van alles geprobeerd ; rnaar het lukt me niet meer om in Facebook te
komen. heb verder wel een goede internetverbinding en Internet Explorer werkt ook gewoon."

Is iemand die hierbij kan helpen? Zo ja,laat dit dan z.s.m. ueten via contact@stadsdorpbuurt7.nl.

Leclenbijeen *omst I 7 j uni
Op 17.iuni a.s. van16-.00 -18.00 uur is er weer een ledenbijeenkomst op wijkcentrum d'Oude Stadt,
Nieuwe Doelenstraat 55. Neem uw buren mee. Ook nieuwe leden of mensen die erover denken om lid te
worden. zijn van harte rvelkom! Na afloop is er een gezellig dran§e! Wilt u zich s.v.p. wel tevoren
aanmelden bij Henny Brouwer (contact{@ stadsdorpbuurt7. nl).

M ultst uli-bijee n kowst 2 j un i
De }v{ultatuli-bijeeni<omst van 2 juni \ ías een mooi succes. Een verslag hoort u op de bijeenkomst van I 7
juni.

Hebt u een hulpvraag, iemand nodig om boodschappen te doen of wilt u met iernand naar de film?
Stuur uw verzoek naar contact@stadsdorpbuurt7.nl en uw vraag wordt opgenomen in onze 2 wekelijkse
trieuwsbrief. U kunt ook bellen naar 06 * 1625 6412.

StadsdorpBuuftT: wrvrry.stadsdorpbuurtT.nl * contact@stadsdorpbuurtT .n1 * tel. 06-4625 6412


