Behoeftepeiling
Dorpsontmoetingscentrum
Aelse en het samen zelf doen:
dat is al eeuwen lang een van de belangrijkste karaktertrekken van ons dorp!
Samen ervoor zorgen dat zaken voor elkaar komen en dat er mooie dingen groeien. Het heeft Elsloo de eigen kracht en de sociale
samenhang gegeven die het dorp zo sterk en aantrekkelijk maakt. Toch is het in deze tijd steeds moeilijker om die gezamenlijke
eigen kracht vorm te blijven geven. Oude structuren veranderen met nieuwe inwoners. Drukte en individualisering zorgen ervoor
dat mensen meer op zichzelf zijn. En internet is voor veel mensen het nieuwe dorp geworden. Dorpsplatform Elsloo wil aan het
dna van het dorp “het samen zelf doen” nieuwe vormen toevoegen die mensen weer bij elkaar brengt.
Dit maakt van Elsloo ook morgen het dorp, waarvan mensen zich uit eigen wil en overtuiging actief onderdeel voelen.
Daar hoort ook een ontmoetingsplaats bij: een dorpsontmoetingscentrum. Een plaats waar iedere Aelsenaer zijn of haar ideeën
kan laten zien en de hulp kan vragen van anderen om plannen te realiseren. De sociale samenhang wordt er door bevorderd
en het dorpsontmoetingscentrum kan het sociaal isolement verminderen.
De werkgroep Dorpsontmoetingscentrum van de Stichting Dorpsplatform wil In samenwerking met haar partners Maaslandcentrum, Gilde Westelijke Mijnstreek, Partners in Welzijn, Volksuniversiteit en anderen het Dorpsontmoetingscentrum vormgeven.
We willen In het Maaslandcentrum het ontmoetingsruimte realiseren waar dorpsgenoten cursussen volgen, een boek en tijdschriften lezen, kennis vergaren, praatje maken, een kaartje leggen, internet raadplegen, workshops en lezingen bijwonen, huiswerk
maken, themabijeenkomsten houden, creatief bezig zijn, ja zelfs samen kunnen koken en eten. Maar ook vele andere ideeën zijn
welkom. Mede door inzet van vrijwilligers en veel zelf samen doen streven we naar lage kosten bij deelname aan de aktiviteiten.
De werkgroep wil de behoeften en ideeën in Elsloo inventariseren. Het tot stand komen van het Dorpsontmoetingscentrum
hangt mede af van uw reacties. Vul daarom onderstaande bon in! Bezorg de bon voor 6 januari op een van de volgende adressen:
Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 45 (kan ook in brievenbus, rechts naast ingang),
Raadhuisstraat 11, Julianastraat 4 of Lijsterhof 12.
U kunt het formulier ook per post sturen naar:
Secretariaat Dorpsplatform,
p.a. Julianstraat 39, 6181 GN Elsloo
of e-mailen naar: info@dorpsplatform-elsloo.nl.
De behoeftepeiling kunt u ook online invullen:
ga naar www.dorpsplatform-elsloo.nl.
Bij voorbaat dank voor uw reacties!

✁

Activiteiten in het Dorpsontmoetingscentrum

Kruis hieronder uw interesses aan of vul de activiteiten in
die u graag gerealiseerd wilt zien. Meerdere activiteiten mogelijk.

Cursussen en Activiteiten
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Talencursus. Zoals Engels, Frans, Nederlands, Spaans, Duits, Italiaans
Creatieve cursussen. Zoals Bloemschikken, Decoraties Maken, Vilten, Schilderen, Naaien
Computercursussen. Zoals Internet, Werken met I-Pad/I-Phone, E-mailen, Digitale Fotografie
Recreatieve activiteiten. Zoals Fietsen, Wandelen, Yoga, Bewegen, Dansen
Activiteiten rondom voeding. Zoals Samen Koken/Eten, Tips Gezonde Voeding
Muziekcursussen. Zoals Muziek Luisteren, Instrumenten Bespelen, Samenzang
Jongerenactivteiten. Huiswerk maken, Chillen, Huiswerkbegeleiding, Open Leerplekken
Trainingen: Geheugentraining, Vitaal Blijven, Fitnessoefeningen
Ontmoeting: Kaartje Leggen, Krant of Tijdschrift Lezen, Gezellig kletsen
Gezondheidsvoorlichting, Budgetvoorlichting, Spreekuur Advocaat
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................

(zelf invullen)
Uw eigen ideeën en/of opmerkingen
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Uw gegevens: (invullen niet verplicht)
Naam:
Adres:

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

......................................................................................
E-mailadres:
Leeftijdscategorie:

...........................................................................................................................

❑ 12-20 jaar

❑ 21-40 jaar

❑ 41-60 jaar

❑ 61 jaar en ouder

Wilt u als medewerker een bijdrage leveren aan de activiteiten binnen het Dorpsontmoetingscentrum?
❑ ja
❑ nee

