
Elevent de digitale verbinding
 

Open

Alle activiteiten, events in 1 gratis app. 
Elevent bundelt activiteiten van de vele agenda’s en geeft dit in een overzicht weer.  
Start zelf een activiteit of neem deel. Elevent verzorgt de bevestiging met notificaties 
en de ticketing. Jouw wijnproeverij, jouw kook event, de valpreventie bijeenkomst, de 
voorlichting veiligheid, een theater voorstelling, kleding ruilbeurs, lokale marktjes. 
Je vindt waar, wanneer dit is en hoe je kunt meedoen!  
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Wat is de Sociale Winkel?
Het is het dorpsplein waar mensen elkaar ontmoeten. Waar onverwachte, inspirerende, 
maatschappelijke, sociale, creatieve, activiteiten worden gestart. De Sociale Winkel 
volgt de openingstijden van het winkelcentrum. De winkel waar een ieder:
• aan een workshop kan deelnemen of deze kan geven, 
• komt voor een praatje, een spelletje of ontmoeting aan onze huiskamertafel
• bij een servicebalie een vraag stelt     
• aan een expositiewand lokale kunst en lokale producten kan exposeren, 
• via de app Elevent verbonden wordt met andere locaties in Langedijk.  

Afwisselend programma
Zes dagen per week kennisuitwisseling en gezamenlijke activiteiten, nieuwe technolo-
gie begrijpelijk maken, gaming en spelletjes, Granny’s finest, taalles, Repair Café, een 
dierendag event, de groene winkelroute, marktonderzoek uitvoeren enz. Activiteiten 
worden door 1 persoon, organisatie of samen in de Sociale Winkel uitgevoerd, maar 
ook op andere locaties in Langedijk.  

Hoe kun je meedoen?
Iedereen kan een activiteit organiseren in de Sociale Winkel.  
Je bespreekt dit met onze gastheer, gastvrouw in de winkel. Samen wordt bekeken 
wanneer dit ingepland kan worden en hoe de promotie wordt geregeld. 

neem contact op via: info@socialewinkel.nl

Samenwerking ondernemers  
organisaties en inwoners!
- Modeshow organiseren met bestaande winkels
- Lezing over ‘Duurzaamheid’ organiseren met Millennium, bibliotheek, boekwinkel 
- Ludieke dierendag samen met kinderen van lagere scholen 
- Workshop preventieve gezondheidszorg en bewegen/voeding en passende 
  producten.  
- Samen met de breiclub activiteiten organiseren en de wol van een lokale winkel
  inbrengen
- Een nieuwe website, logo, huisstijl, sociale media; met leerlingen Horizon College
- Een workshop beveiliging in samenwerking met een ondernemer, gemeente en Karwei

 

Lokale diensten en producten
De Sociale Winkel biedt diensten en lokale producten aan om de winkel en andere 
maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. 
• Workshops tegen een kleine vergoeding  
• WMO loket ten behoeve van de gemeente 
• Preventieve voorlichting voor jong en oud
• Breiservice: met echtheidscertificaat en QR code naar oma
• Kleding herstellen: van inwoners Langedijk, voor Roemenië
• Repair Café een goed opgeknapt  apparaat tegen goed prijsje 
• Nieuwe technologie: 3D printen, hololens, ...
• Verkoop ‘Leftover’ winkeldochters van bedrijven 
• Lokale producten: lokale wijn, Langedijker muizen
• Kunst exposeren en te koop aanbieden
• Opzetten en uitvoeren marktonderzoek
• ICT: hulp en advies
• Andere producten, diensten
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