
 

 

 

 

 

 

Aan de bewoner(s) van dit adres 

 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In deze envelop vindt u de eerder aangekondigde enquête (http://donkerbroek.nl/ en in de dorpskrant). 

Stichting Scala voert de enquête uit. Scala zet zich in voor het welzijn van de inwoners van de 

gemeente Ooststellingwerf. Onder andere door de leefbaarheid te vergroten met behulp van sport- en 

beweegactiviteiten. Dit project, genaamd “Ooststellingwerf in beweging”, houdt in dat de 

buurtsportcoaches in Donkerbroek aan de slag gaan om beweging en welzijn te bevorderen.  

 

Om dit project zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeftes van de bewoners, verspreiden wij 

een enquête in het dorp. Met deze enquête willen wij de verbeterpunten in het dorp en de behoeften 

van u als inwoner in kaart brengen. Door deze enquête in te vullen geven wij u een kans om een 

bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in uw dorp. Het invullen hiervan duurt slechts  

5 minuten.  

 

Wanneer alle gegevens van de inwoners zijn verzameld en verwerkt zullen wij een passend actieplan 

maken. Vervolgens wordt in de zomer van 2014 gestart met de uitwerking. 

 

In deze envelop zitten twee enquêtes voor de bewoners van 13 jaar en ouder, de kinderen t/m 

12 jaar worden benaderd via de basisschool. Deze aantallen zijn standaard per huishouden verspreid. 

Mocht dit niet voldoende zijn voor uw huishouden dan kunt u op de website http://donkerbroek.nl/ 

extra exemplaren vinden. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Nienke de Jong 

op het onderstaande telefoonnummer.  
 

Nienke de Jong 

Tel: 0516-567240   

 

Bij voorbaat dank namens de buurtsportcoaches: 

Marten Vogt   

Marleen Reenders  

Koen Jansen 

Frits Schnoor   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

  

Nienke de Jong 

(stagiaire buurtsportcoach)  

 

De enquête is anoniem en de gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Mocht u echter  

op de hoogte willen blijven, mee willen helpen bij het project of misschien zelfs mee willen  

denken over uw dorp? Maak dan op de achterkant een keuze en laat uw gegevens achter.  

De buurtsportcoaches nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

 

 

Inleveradressen; 

- Geert Wolter Smitweg 16 

(Assurantie Hofstra/Rooks) 

- Schapendrift 16 

- Herenweg 61 (Bloemenhuis Carin)  

- Herenweg 100  

- Vicariestraat 8 

- Van Zandenstraat 21 

Wilt u de enquête online invullen?  
http://www.thesistools.com/web/?id=400707  

http://donkerbroek.nl/
http://donkerbroek.nl/
http://www.thesistools.com/web/?id=400707


Vindt u het leuk om mee te helpen of mee te denken over activiteiten in het dorp?  

Vul dan onderstaande keuze in.   
 Als vrijwilliger helpen bij jaarlijks terugkerende activiteiten 

  Als vrijwilliger helpen bij maandelijks terugkerende activiteiten 

  Via de mail op de hoogte blijven van ontwikkelingen / activiteiten 

  Meedenken over (sport)activiteiten in uw dorp 

  Anders: ……………………………………………………………………………………… 
 

 

Heeft u hierboven een keuze gemaakt? Vul dan de onderstaande gegevens in,  

dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

 

 Naam: 

………………………………………………………………………………………………. 

 E-mail: 

………………………………………………………………………………………………. 

 Telefoonnummer: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wilt u eenvoudig op de hoogte blijven? Volg ons dan op: 

 

 
 

 

@scalabuurtsport 

www.facebook.com/buurtsport.ooststellingwerf.1 


