EINDEJAARSVRAAGJES 2011
DR……………………
Om het jaar goed af te sluiten willen we je een aantal vraagjes stellen. Op die
manier kan je ons helpen om het dorpsrestaurant verder beter uit te bouwen!
We vragen ook enkele persoonsgegevens – niet de naam - om te kunnen
vertellen welke bevolkingsgroepen we precies bereiken. Uiteraard verwerken
we alles discreet en informeren we achteraf over de resultaten en conclusies.

Persoonsgegevens
Geboortejaar:

19……………

Geslacht:

0

man

0

vrouw

Burgerlijke stand:

0
0
0
0
0

gehuwd
weduwnaar/weduwe
samenwonend met partner
samenwonend met kind(eren)
ongehuwd

Aantal personen in uw huishouden: 0
0
0
0

alleen
2 personen
3 personen
4 personen of meer

Afstand van dit dorpsrestaurant:

minder dan 1 km
1 tot 3 km
3 km of meer

Hoe kom je:

0
0
0
0

0
0
0

Te voet
Met (brom)fiets
Met eigen auto
Rij mee met …….

Heb je problemen op vlak van mobiliteit:

0

ja

0

neen

2. Je geschiedenis met het dorpsrestaurant (DR)
Hoe lang kom je al naar het dorpsrestaurant: …… jaar …… maanden
Hoe vaak eet je in een dorpsrestaurant:

0 minder dan eens per week
0 eens per week
0 2 keer per week
0 meer dan 2 keer per week

Zou je vaker in het dorpsrestaurant (DR) willen eten
0 neen
0 ja, als het in het dorp georganiseerd wordt
als iemand me haalt en terugbrengt
als ……

0
0
0

Hoe ben je met het dorpsrestaurant in contact gekomen:
0 zelf stap gezet
0 met vrienden/bekenden
0 via @atLAS-lessen
0 door het dorpspamflet
0 op aanraden van anderen
0 anders: ……..
Heb je contact met andere deelnemers in het DR:

0 ja

0 neen

Heb je nieuwe vrienden/kennissen gemaakt in het DR: 0 ja

0 neen

Heb je wel eens een nieuwe activiteit ondernomen met mensen die je in het DR
(beter) hebt leren kennen
0 ja
0 neen
Zo ja, wat ……………………….

3. Je beoordeling van het dorpsrestaurant
Op een schaal van 1 tot 5, hoe beoordeel je dan het dorpsrestaurant op vlak van:

Aankleding zaal……………………

1

2

3

4

5

?

Bediening …………………………...

1

2

3

4

5

?

Kwaliteit maaltijden (alg.) …...

1

2

3

4

5

?

Soep ……………………………………

1

2

3

4

5

?

Hoofdgerecht ……………………..

1

2

3

4

5

?

Dessert ……………………………….

1

2

3

4

5

?

Menukeuze …………………………

1

2

3

4

5

?

Organisatie ………………………….

1

2

3

4

5

?

Prijs …………………………………..

1

2

3

4

5

?

Kom je door het bezoek aan het DR vaker de deur uit?

0 ja

0 neen

Voel je je minder eenzaam door het bezoek aan het DR?

0 ja

0 neen

Zou je het dorpsrestaurant bij anderen aanbevelen?

0 ja

0 neen

Heb je zelf al eens iemand meegebracht naar het DR?
0 ja: 0 een enkele keer
0 meerdere mensen
0 wil wel, maar nog niet gedaan
0 neen
Ga je in de toekomst proberen mensen te overtuigen (mee) te komen naar het
dorpsrestaurant?
0 ja
0 neen
0 als het zo uitkomt
Hoe belangrijk zijn volgende onderdelen voor uw bezoek aan het
dorpsrestaurant?
1

De maaltijd

Heel
onbelangrijk
De vaste sociale
Heel
contacten
onbelangrijk
De mogelijkheid om
Heel
nieuwe contacten te leggen
onbelangrijk
Entertainment of
Heel
sociale activiteit
onbelangrijk
Informatie, voorlichting en uitleg Heel
over diensten, ….
onbelangrijk

2

3

4

5

Heel
belangrijk
Heel
belangrijk
Heel
belangrijk
Heel
belangrijk
Heel
belangrijk

4. Je contacten met buren en in het dorp
In elk dorp zijn er geregeld in het weekend eetdagen (of restaurantdagen) voor
een goed doel of lokale vereniging. Neem je hieraan deel in dit dorp?
0 bijna nooit
0 bijna altijd
0 meestal niet
0 soms wel, soms niet
0 meestal wel
Als er iets belangrijks gebeurt in de buurt of met een buurtgenoot, is er dan
iemand uit uw buurt die je hiervan op de hoogte brengt?
0 bijna nooit
0 bijna altijd
0 meestal niet
0 soms wel, soms niet
0 meestal wel
Ben je bereid om mee te werken om iets aan de buurt/het dorp te verbeteren?
0 waarschijnlijk niet
0 hangt er van af
0 waarschijnlijk wel

In welke mate ben je het eens met volgende stellingen:
Helemaal eens : ++
Mee eens: +

min of meer eens: +/-

helemaal oneens: -mee oneens: -

++ + +/- - -Ik ga geregeld langs bij mijn buren
Ik voel me geregeld toch wel eenzaam
In geval van nood helpen mijn buren mij
Er zijn genoeg mensen waarop ik kan terugvallen
Ik mis een goede vriend of vriendin
Vriendschap en contact met buren zijn belangrijk voor mij
Ik zou meer gezelligheid om me heen willen
Ik stop regelmatig om een praatje te maken met buren

5. Je suggesties voor het dorpsrestaurant
Ook eens op een avond dorpsrestaurant
0 ja
0 neen
Zo ja 0 maakt niet uit om hoe laat 0 om 18 u 0 om 19 u
In de vakantie proberen om een paar keer op een plaats dr te organiseren
0 niet nodig
0 als niet te moeilijk is 0 zeker doen
Meer doen rond animatie
0 zeker wel
Meer doen rond informatie
0 zeker wel
Vaker bevraging organiseren 0 zeker wel

0 als het lukt
0 als het lukt
0 als het lukt

0 niet nodig
0 niet nodig
0 niet nodig

Het is interessant dat er geregeld een dorpspamflet verschijnt
0 ja
0 neen
0 interesseert me niet
Ik wil nog mensen aanspreken om mee naar het dorpsrestaurant te komen
0 ja
0 neen
0 interesseert me niet
Instellen van een ‘proefmaaltijd’ tegen 3 euro voor nieuwe deelnemer én voor
degene die deze meebrengt 0 ja
0 neen
0 interesseert me niet
Meer doen om kwetsbare bewoners te bereiken
0 ja
0 neen
0 interesseert me niet
Bijkomend verkooppunt

0 niet nodig 0 ja: met name …………………..

Ik had graag vaker op het menu:……………………………………………………………….
Ik heb liever niet zo vaak op het menu: …………………………………………………….
Uw voorstel om het DR te verbeteren:………………………………………………………
0 Ik zou graag computerles volgen (noteer naam en tel.nr beneden)
0 Ik zou graag in een stuurgroep rond dorpsrestaurants zitten
(noteer hier naam en telefoonnummer)

