
kreeg de app in een wip op 
mijn smartphone geïnstal-
leerd. Dat wil wat zeggen, 
want ik ben niet technisch 
aangelegd. Ook de onder-
steuning vanuit Hoplr is 
geweldig.’
Oproep
Op dit moment registreerden 
al meer dan 1100 gezinnen 
uit Boechout zich. ‘Een hoge 
score in Vlaanderen. Maar 
dat kan volgens mij nog 
beter. Daarom roep ik alle 
Boechoutenaren op om zich 
snel in te schrijven. Je leert 
zo veel sneller je buurt en 
buren kennen. En dat geeft 
iedereen een goed gevoel. 
Het gezegde is niet voor 
niets: ‘Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd’, lacht Marc. 

Marc Geets maakte in 
september kennis met Hoplr 
en was meteen verkocht 
aan dit sociale platform. 
Intussen zet hij zich vrijwillig 
in als ambassadeur. Hij en de 
drie andere ambassadeurs 
in Boechout beantwoorden 
vragen en werpen geregeld 
een blik op de berichten 
zodat er geen ongepaste 
boodschappen verschijnen. 

‘Ik kende Hoplr niet tot de 
gemeente hier via diverse 
kanalen over berichtte’, 
vertelt hij. ‘Ik vond het 
aanbod interessant en 
maakte me meteen lid. Het 
sociale platform is immers 
gratis.’
Hoplr is geen Facebook. Het 
is veel meer dan dat. ‘Ik ben 
fan, want dit communica-
tiemiddel kan breed ingezet 
worden en zorgt voor een 
grotere sociale cohesie’, 
zegt hij. ‘De Gillegomwijk-
vereniging zet, op initiatief 
van Mark Vanden Bremt, 
Hoplr actief in om de wijk-
werking te ondersteunen. En 
de gemeente plaatst soms 
herinneringsberichtjes rond 
de huisvuilophaling die door 
een feestdag al eens durft 
wisselen. Het is dus een 
superhandig communicatie-
middel.’
Van nuttige tips  
tot verloren katten 
Het platform zorgt boven-
dien rechtstreeks en 
onrechtstreeks voor een 

veiligere en meer leefbare 
omgeving, meent Marc. ‘Zo 
vonden er tijdens de herfst-
vakantie in de Vogeltjeswijk 
enkele inbraken plaats. Op 
dat moment schakelde ik 
Hoplr in om de buurtbe-
woners preventietips mee 
te geven. Want een gewaar-
schuwd man of vrouw is er 
twee waard.’
Ook voor andere berichtjes 
is Hoplr geschikt. ‘Onlangs 
verloor iemand zijn rijbe-
wijs aan het tankstation op 
de Provinciesteenweg. De 
vinder plaatste een bericht 
op Hoplr en binnen de twee 
dagen was het rijbewijs 
terecht. Dat vind ik dus echt 
schitterend’, zegt Marc. ‘Een 
andere persoon deed een 
oproep om gratis hulst te 
verkrijgen voor het maken 
van kerstkransen. Nog 
iemand anders had zijn poes 
al enkele dagen niet gezien. 
Kortom, de voorbeelden en 
succesverhalen zijn talrijk.’
‘En weet je waarom ik nog 
meer fan ben?’, lacht hij. ‘Ik 

Hoplr is een succes: bijna  
een op de drie gezinnen is lid

SOCIAAL PLATFORM

Hoplr is een privaat sociaal buurtnetwerk dat gebruikt wordt in België en 
Nederland. In maart 2018 besliste de gemeente Boechout om mee in dat 
buurtplatform te stappen. Na bijna een jaar kunnen we van een succes spreken: 
bijna 29 procent van de gezinnen – of bijna een op de drie – is lid. Midden 
december stond de teller op 1105 gezinnen in de drie Hoplr-buurten: Boechout 
Dorp, Boechout Wijken en Boechout Vremde. Maar we kunnen nog beter! Daarom 
deze oproep: wie zich nog niet heeft ingeschreven, kan dat nog altijd doen. 
Ambassadeur Marc Geets vertelt ons waarom. 
 
Een interview door Ilse Rits
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 Je leert zo veel sneller je buurt en buren kennen. 
En dat geeft iedereen een goed gevoel.”
Marc Geets
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In 
gesprek  
met 

Hoplr in het kort
Wat is Hoplr?
Hoplr is een digitaal 
netwerk dat buurtbewo-
ners dichter bij elkaar wil 
brengen. In Boechout zijn 
er drie buurten: Boechout-
dorp, Boechout-Vremde 
en Boechout-wijken. 
Afhankelijk van waar je 
woont, behoor je bij een 
buurt. De website is gratis 
en reclamevrij, en zal dat 
ook blijven. 

Wat zijn de voordelen?
Via dit digitale netwerk 
kan je spullen of diensten 
uitwisselen, initiatieven 
lanceren, evenementen 
aankondigen, meldingen 

doen of elkaar beter 
leren kennen. Daarnaast 
ontvang je berichten van 
de gemeente en blijf je 
op de hoogte van wat er 
gebeurt in je buurt: werk-
zaamheden, infovergade-
ringen, speciale verkeers-
maatregelen… 
Een handig kenmerk is 
de kalender: die geeft 
een overzichtelijk en vrij 
compleet beeld van wat 
er allemaal te doen is in je 
buurt. 

Waar vind je Hoplr?
Inloggen kan op de gratis 
website www.hoplr.com 
of via de app Hoplr. Naast 
de berichtjes kan je zien 

welke buren al zijn gere-
gistreerd. Je kan ook 
anderen uitnodigen om lid 
te worden. Je kan zowel 
openbare berichten posten 
als privéberichten naar een 
van je buren sturen. Hoplr 
verschilt van Facebook, 
omdat je berichten enkel 
worden gezien door de 
leden van het buurtnet-
werk. Je berichten zijn dus 
niet openbaar. 

Hoe ga je van start? 
Registreer je op www.
hoplr.com onder je naam 
en met je adres of log in 
via je Facebookaccount. 

Info: www.hoplr.com of  
via services@hoplr.com

Dorp

Vremde
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