
 

 

Bijlage bij managementsamenvatting businessplan.     
Gewenste activiteiten, eerder door wijkbewoners genoemd. 

 
In verschillende interviews en enquêtes is opgehaald waar wijkbewoners behoefte aan hebben. 

Medio 2018 is een enquête gehouden in verschillende wijkdelen. De belangrijkste resultaten 

hieruit zijn  behoefte aan:  

• Culturele activiteiten (muziek, lezingen, uitvoeringen) - 47% 

• Sociale activiteiten (ontmoeten, kletsen, eten/drinken) - 43% 

• Speciale activiteiten voor senioren - 33% 

• Maatschappelijke activiteiten (elkaar ondersteunen, helpen, samen koken) - 30% 

• Sportieve en spelactiviteiten - 28% 

 

Uit een uitgebreidere behoeftepeiling tijdens een wijkbijeenkomst in maart 2019 in de Bakermat is 

gevraagd van welke activiteiten bewoners zelf gebruik zouden maken. De meest gegeven 

antwoorden zijn:  

• Lezingen/inspiratieavonden (73%) 

• Kop koffie/thee drinken (61%) 

• Samen eten (51%)  

• Repair-café (50%)  

• Creatieve workshops (46%) 

Hierbij moet worden opgemerkt dat deze vraag vooral door ouderen is beantwoord. 

 

Ook tijdens de koffieochtenden, die vanaf mei 2019 worden gehouden in de Bakermat, hebben 

wijkbewoners aangegeven wat ze graag willen doen en beleven. Hieruit bleek dat goedlopende, 

bestaande activiteiten kunnen worden uitgebouwd en dat nieuwe activiteiten zich op het vlak 

bevinden van: 

• cultuur: muziek en concerten, lezingen & inspiratie, (toneel) uitvoeringen, films 

• creativiteit: samen of individueel iets maken zoals schilderen, tekenen en muziek of iets 

repareren 

• culinair: samen eten koken, lunchen en dineren 

• bewegen & zingeving: yoga, tai chi, ismakogie (reeds bestaande activiteiten), uitbouwen naar 

meditatie 

• ontspanning: zingen, klaverjassen en biljarten (reeds bestaande activiteiten) en spelletjes 

doen 

 

Tijdens de bijeenkomst in januari 2020, zijn de volgende suggesties gedaan: 

• Meditatie 

• Schilderen/Bridge  

• Bespreking actuele zaken ( bankzaken/duurzaamheid etc.) 

• Computergebruik voor senioren > inloggen gezondheidsnet, gebruik smartphone etc. 

• Gezamenlijke lunches 

• Oudereninloop bij Trix overhevelen naar de Bakermat 

• Boekenuitleen (Henny Broekhuizen) 

• Valpreventie 

• Na sluiting van de kerk behoefte aan zingeving. Workshop: vitaliseren van lichaam en geest, 

chikung, bewegen op muziek, verhalen vertellen en delen met anderen met als thema “dat 

ben ik “. Via bijeenkomsten praten over persoonlijk verlies, ernstige ziekte. 


