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   Activiteiten-enquête 2021 
 

Waarom en wat willen we peilen ?  
 

Ik wil weer zo snel mogelijk starten   

Ik kijk het eerst even rustig aan   

Ik wil zeker niet voor juli starten   
Ik wil zeker niet voor september starten    

Ik wil niet voor volgend jaar starten   
Ik ben totaal nog niet geïnteresseerd    

Het activiteiten-aanbod is niet interessant       

( a.u.b. aankruisen wat van toepassing is ) 
 
 
 

INLEVER  ADRESSEN  FORMULIER : 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Uw ingevulde formulier a.u.b. in een gesloten 
enveloppe met vermelding: KBO Noordwijk 

(Noordwijk)  Wijkgebouwen :  

• De Wieken, Wassenaarsestraat 5 

Het Trefpunt, Schoolstraat 2 
 

KBO-postbus binnen in het gebouw. 
 Of bij beide Welzijn Noordwijk-centra,  

indien gesloten : maak dan gebruik van de  
algemene buiten postbus  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Er van uitgaande dat binnen niet al te lange tijd de corona-
beperkingen zullen worden versoepeld, willen wij via deze 
enquête inzicht krijgen in de interesses van onze leden naar het 
actief deelnemen aan activiteiten. Dat kunnen bestaande zijn, 
maar ook nieuwe activiteiten die we zouden kunnen toevoegen. 

Bovendien willen we ook graag uw mening horen hoe u voor 
uzelf inschat hoe graag en hoe snel u daaraan weer zou willen 
deelnemen op het moment dat er weer mogelijkheden zijn. 
Vanzelfsprekend daarbij is dat we alle voorgeschreven corona 
veiligheidsmaatregelen zullen respecteren alvorens we weer 
opstarten, dus dat activiteit plaats zullen vinden onder zo veilig 
mogelijke omstandigheden. 

Hiernaast kunt u aangeven hoe graag of terughoudend u zich nu 
voelt om deel te gaan nemen (zie : uw huidige stemming). 
Daarmee krijgen wij een beter inzicht in de behoefte om 
eventueel deel te gaan nemen, het moment waarop en de 
mogelijke omvang van het aantal aanmeldingen per activiteit, 
zodat we daar tijdig op in kunnen spelen. 

Heeft u zelf nog suggesties voor nieuwe activiteiten, schrijft u die 
dan a.u.b. even op een apart vel papier met uw naam erop en 
voeg die in de enveloppe bij het enquête formulier. 

Nog een formulier nodig ? U kunt ‘m downloaden via onze 
website : www.kbonoordwijk.nl/inschrijfformulieren.html  
of bellen naar een van de hiernaast genoemde privé adressen. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking ! 
 

 (Noordwijk)  Privé adressen : 

• Wigboldstraat 10, (071 - 36 103 71)  

• Bronckhorststraat 21, (071 – 36 466 46)  

• Bonnikeplein 51, (071 – 88 814 07)  

• Adriaan Mouriszweg 9, (071 – 36 146 11) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 POST VERZENDING  : 

• KBO Noordwijk, 

p/a  Willem-Alexanderpark 10,  

2202 XW  Noordwijk 

 

UW EIGEN GEGEVENS : 

  

Uw naam :  

Uw adres :  

Uw postcode :  Uw KBO lid no.:  5390 … … … … 

Woonplaats :   

Uw telefoon :  Mobiel no.:  06 - … … … … … … … …  

E-mail adres :   
 

UW HUIDIGE  STEMMING : 
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Enquête formulier - Activiteiten  
Deze enquête is bedoeld om uw interesse te peilen. U geeft zich hiermee dus niet automatisch op voor 
een of meerdere activiteiten. Geeft u hieronder a.u.b. aan naar welke activiteiten uw interesse uit gaan. U 
kunt onderaan opgeven of u over de met JA aangekruiste activiteiten -zodra deze weer opstarten- nader 
geïnformeerd wilt worden of niet !  * Wilt u a.u.b. aankruisen wat van toepassing is (zie ook ommezijde). 

In welke activiteiten bent u geïnteresseerd ? JA* NEE* MISSCHIEN* 
       

Bewegen :      
 Fietsen      
 Gymnastiek (MBVO)      
 Nordic Walking      
 Sport & Spel (MBVO)      
 Tai Chi      
 Volksdansen      
 Wandelen      
 Wandelen sportief      
 Wandelvoetbal  (SJC)      
Computer :      
 Windows 10 (beginners)      
Creativiteit :      
 Handwerken & Quilten      
 Kaarten maken      
 Schilderen & Aquarelleren      
 Schilderen & Tekenen      
Dagtochten :       
 Diverse bestemmingen (nader te bepalen)      
Eten :      
 Samen koken, samen eten      
 Samen eten op vrijdag      
Hobby :      
 Fotografie      
Kaartspel :      
 Bridgen (Oudt Noortwijck)      
 Bridgen voor beginners      
 Klaverjassen      
Kunst & Cultuur :      
 Concert bezoek      
 Kunstgeschiedenis      
 Literaire leeskring      
 Museum bezoek      
Overig :      
 Biljarten      
 Bingo      
 Lezingen informatief      
 Modeshow      
 Spelmiddag      
 Sociëteit / Bijpraat- & Borreluurtje  (B & B-uurtje)     
 Vakantieweek   (bus- of bootreis)      
 Vieringen overig      
  

  Kruis hier aan om geïnformeerd worden als de met JA aangekruiste activiteiten weer beginnen. 
 Vergeet niet uw naam, adres en overige gegevens op de achterzijde van het formulier in te vullen ? 

 


