
DORPSRAAD  Hellendoorn - Enquête  NOABERHUUS 

Het NOABERHUUS. Wie kent het niet. Waarschijnlijk komt u er regelmatig langs. Maar bent u er ook 
wel eens binnen geweest? Een kopje koffie of een pilsje gedronken, een biljartje gelegd, of een 
vergadering bijgewoond?
Er gebeurt al heel wat, maar de Dorpsraad zou er graag nog veel meer doen. Het moet nog meer een 
ontmoetingsplaats worden voor alle Hellendoorners. Maar dan moeten er wel activiteiten zijn die u 
aanspreken. Daarom deze enquête. De Dorpsraad wil graag weten wat u wilt. Welke wensen hebt u. 
Door middel van de vragenlijst kunt u uw voorkeuren laten blijken. We zijn benieuwd naar uw 
ideeën! U kunt meerdere antwoorden geven per vraag.

1. Recreatie / ontspanning | Welke activiteiten zou u graag zien in het Noaberhuus?
  O kaartclub                                      O  cursussen (tekenen, beeldhouwen etc)
  O samen koken/samen eten             O  lezingen/themabijeenkomsten
  O leesclub                                        O  zzp-ruimte
  O biljarten           O  muziek/band
  O anders, uw eigen voorstel

2. Informatie | Welke informatie zou u in het Noaberhuus willen krijgen?
   O vragen computer, bijvoorbeeld hulp bij internetbankieren  
   O computerlessen   
   O informatie over pensioen en aow via ouderenbonden
   O informatie van wijkagent  
   O anders, uw eigen vragen:

3. Zorg en welzijn | Welke zorg zou u willen dat het Noaberhuus biedt?
    O vraagbaak mantelzorg          O kluscafé
    O vrijwillige mantelzorg  O Helderse huiskamer
    O dagbesteding/socioruimte
    O anders, uw eigen vraag:

4 Hebt u nog andere ideeën voor het Noaberhuus?  

Om de informatie uit deze enquête goed te verwerken stellen wij nog enkele vragen. De antwoorden 
op deze vragen worden alleen gebruikt bij het verwerken van de enquête en worden verder niet 
bewaard of voor andere doeleinden gebruikt.
In welke wijk woont u?                                                                            Wat is uw lee�ijd?

Dank voor het invullen van de enquête. En hoe nu verder?

Ten eerste worden alle ingevulde enquêtes verzameld en de wensen op een rijtje gezet. Daarna 
wordt bekeken waar de grootste voorkeuren naar uitgaan. Dan de praktische invulling in 
programma’s. En dat zal nog lang niet meevallen. Daar zijn mensen voor nodig, om alles te laten 
draaien. Vrijwilligers, mensen die graag hun bijdrage aan een van bovenstaande onderwerpen kunnen 
leveren. Wilt u daaraan meewerken, geef u dan op aan de Dorpsraad, email: 
dorpsraad.hellendoorn@gmail.com.
Ook als u zomaar een briljant idee hebt over één of meer activiteiten, aarzel niet, mail ons!
             
Bij voorbaat dank namens de Dorpsraad Hellendoorn. 


