
Opzet enquête Kulturhus Wekerom 
 
Naar aanleiding van het nieuwe Kulturhus in Wekerom ontvangt u deze enquête met een 
aantal vragen over het aanbod van activiteiten in het Kulturhus. Wat moet er allemaal in dit 
mooie nieuwe pand gebeuren? En wilt u zich als inwoner hiervoor inzetten?  
Met deze vragenlijst proberen wij een beeld te schetsen van wat de interesses en behoeften 
zijn van de inwoners van Wekerom met betrekking tot het nieuwe Kulturhus.  
 
Omcirkel wat van toepassing is. 
 

1. Onder welke leeftijdsgroep valt u?  
 
<13 jaar 13 tot 18 jaar  18 tot 25 jaar  25 tot 50 jaar  50+ 
 

2. Heeft u kennis van waar het Kulturhus voor dient? 
 
Ja  Nee 
 

3. Waar liggen uw interesses wat betreft eventuele activiteiten in het Kulturhus? 
 
Hobby en vrije tijd Feesten Cursussen Anders, namelijk………. 
 

4. Welke specifieke activiteiten heeft u interesse in?  
Filmhuis, (Rommel)markt, Toernooien, Muziek, Sport, Tentoonstelling, Knutselen, Live 
muziek, Creatieve workshop, Schilderen, Beeldhouwen, Kinderopvang, Fitness, 
Drama, Tekenen, Dansen, Fotografie, Taalcursus, Kaarten, Vrouwenochtend, 
Geloofsopbouw, Zingen, Haarknipcursus, Kookcursus, Fietstocht, Verjaardag vieren. 
 

5. Heeft u eventueel interesse in het verzorgen, organiseren of uitvoeren van een 
activiteit/workshop/cursus/training in het Kulturhus? 
 
Ja  Nee 
 

6. Zou u naar een activiteit in het Kulturhus binnen uw interesse toe gaan? 
 
Ja  Nee 
 

7. Hoe zou u het liefste op de hoogte gehouden worden over de activiteiten en 
evenementen in het Kulturhus? (Meerdere keuzes mogelijk) 
 
Nieuwsbrief per post  Online nieuwsbrief (e-mail)  Website 
 
Via vereniging   Facebook 
 

8. Zou u zich op vrijwillige basis in willen zetten voor het Kulturhus? 
 
Ja  Nee 
 

9. Heeft u de kennis en mogelijkheden om promotiemateriaal te ontwerpen voor 
het Kulturhus? 
 
Ja  Nee 
 

10. Heeft u nog een inbreng of ideeën voor het Kulturhus? 
 



____________________________________________________________________ 
 

  



Zijn er behoeftes van de bewoners om zelf wat in het Kulturhus te organiseren? 
 
Waar liggen de interesses van de inwoners?  
 
Zijn er talenten of hobby’s onder de inwoners en willen zij hier eventueel workshops/lessen in 
geven?  
 
Zouden ze er naar toe gaan als er wat georganiseerd wordt? 
 
Hoe zou je op de hoogte gehouden willen worden van de activiteiten in het Kulturhus? 


