Enkele vragen aan de Senioren (55+) anno 2018
van Wijster
Ouderen onder dak is ooit in 2005 begonnen als een onderzoek naar
behoeften van ouderen in de kleine dorpen van Midden-Drenthe. Naar
aanleiding van dit onderzoek is er ook in Wijster een werkgroep samengesteld. Zij gingen
zich bezighouden met het opkomen voor de belangen van de ouderen in Wijster.
In de afgelopen 13 jaar zijn er zaken gerealiseerd als Meerfit, aanpassingen
seniorenwoningen Esstraat, film over zuster Knapper, Gezond en Wel 60+, ringleiding in
dorpshuis, seniorenrestaurant, etc. waar de werkgroep zijn bijdrage aan heeft geleverd.
Nu na 13 jaar willen we weer terug naar waar het ooit is begonnen en stellen we ons de
vraag: ‘Wat is de behoefte van de senioren in Wijster anno 2018?’

Hier volgen een aantal vragen waarmee wij proberen de behoeften van de senioren van
Wijster in kaart te brengen. Doel is dan om daarmee activiteiten te organiseren waar ook
daadwerkelijk behoefte aan is. Alle ideeën zijn welkom.
Naam:

(niet verplicht)

Leeftijd: ( ) 55-65 ( ) 66-75

( ) 75 en ouder

(graag aankruisen wat van toepassing is)

1. Heeft u suggesties voor activiteiten die bij u passen?
De activiteiten kunnen informatief of cultureel zijn, maar ook gewoon leuk. Het kan in
het dorp plaatsvinden, maar ook buiten het dorp. Het kunnen eenmalige activiteiten
zijn, maar ook terugkerende activiteiten.

2. Heeft u andere tips, ideeën m.b.t. het welzijn van senioren in Wijster? Wat mist u in
het dorp?

3. Wat zou een passende nieuwe naam zijn voor “Ouderen Onder Dak”?

4. De commissie van 'Ouderen Onder Dak' kan wel wat versterking gebruiken. Lijkt het
u leuk om te helpen bij het organiseren van activiteiten? Het gaat om ca 2 keer per
jaar bij elkaar komen om ideeën uit te wisselen en de organisatie van de activiteiten.
Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

U kunt een antwoord tot 1 mei a.s. op bovenstaande vragen e-mailen naar
dorpsbelangenwijster@outlook.com. Deze vragenlijst invullen en afgeven bij Lammy in
dorpshuis 'De Weidehoek' of in de brievenbus van Esther Westerbeek, Bruntingerweg 29
mag ook.

