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5. Aan welke activiteiten in de Laares wilt u eventueel deelnemen:  
 

Type activiteit deelactiviteit Ja leuk Misschien  Nee  

Inloop en/of 
ontmoeting 

Leestafel met Tubantia, Huis aan huis, wijkkrant, ……    

Koffie- en thee voorziening    

Computers met internet / openbaar Wifi    

Anders  …………………………………………………    

 

Sport  Babygym en/of –zwemmen    

Gym, yoga, enz.    

Balsport (handbal, voetbal, basketbal, volleybal, enz.)    

Dansen (linedance, zumba, volksdans, salsa, enz.)    

Verdedigings-/vechtsport    

Zwemmen     

Fitness     

Skaten     

Anders ………………………………………………………..    

 

Vrije tijd Wandelen of fietsen met een paar mensen    

Gezamenlijk koken en/of eten     

Tuinieren     

Gezamenlijk met een natuurgids op pad    

Anders…………………………………………………………….    

 

Spelactiviteit Kaarten,  …………………………………………………………    

Bingo     

Schaken / dammen    

Gamen     

Panna     

Anders ……………………………………………………….    

 

Creativiteit  Samen muziek maken, ik speel …………………………    

Schildercursus     

Schrijfcursus     

Omgaan met een digitale camera    

Toneelspelen     

Koor     

Knutselen    

Handwerken     

Anders ………………………………………………………..    

 

Cursussen/thema 
bijeenkomsten  

Kinderverzorging / opvoeding    

Taalcursus, …………………………………………………..    

Computercursus………………………………………………..    

 

Uitstapjes  Bezoeken van steden, dorpen of streken    

Samen naar de bioscoop    

Samen winkelen    

Wijnproeverij    

Anders, ……………………………………………………….    
 

6. Hoe vaak zou u aan deze activiteit willen 

deelnemen?  
O  1x per maand  

O  1x per week 
O  Paar keer per week. 

O  Paar keer per jaar 

O  Anders, namelijk………………………… 
 

7. Naar welk tijstip gaat uw voorkeur uit? 

O  Overdag   
O  „s Avonds 

O  Maakt niet uit 
8. Heeft u een voorkeur voor een dag? 

O  Door de week ………………………….  

O  Weekend  
O  Maakt niet uit 
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9. Welke eigen bijdrage vindt u reëel te betalen?  
O  Niets  

O  Kostendekkend voor materiaal 

O  Maximale bijdrage van € …..  
 

10. Denkt u dat u gebruik gaat maken van een spreekuur van deze diensten of organisaties: 

Dienst / organisatie Ja  Nee  

Wijkagent    

Woningcorporatie: Ons Huis / Domijn / Woonplaats   

Wijkcommissie Laares   

Opvoedingsondersteuning   

Anders …………………………………………………….   

 
11. Heeft u een hobby waarvan u uw kennis/ervaring wilt delen met andere wijkbewoners? 
        

O  Ja, mijn hobby / activiteit is ………………………………………………………………………………………………. 

O  Ik wil graag een cursus of workshop geven, of meehelpen met ……………………………………………… 

O  Nee 

12. Algemene gegevens 

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouding en wat zijn de leeftijden: 

……….jr. m/v, …….jr. m/v, …….jr. m/v, …….jr. m/v, …….jr. m/v, ……….jr. m/v, ……….jr. m/v ……….jr. m/v  

 

Als u wilt dat we persoonlijk contact met u opnemen n.a.v. deze enquête, dan verzoeken we u onderstaande 

contactgegevens ook in te vullen. 

 

Naam: …………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………. 

E-mailadres: …………………………………………………………………………….(indien van toepassing) 

 

Zijn we een vraag vergeten of hebt u nog andere opmerkingen?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze enquête.  

Via de wijkkrant en www.delaares.eu zullen we u op de hoogte houden van de uitkomst van 

deze behoefte peiling onder de bewoners van de Laares. 

 

 


