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Als u een boek leest, waar haalt u (of iemand anders voor u) dan uw boek vandaan? Anders,
namelijk…
via internet naar e-reader
5000 boeken op de ereader
bestel ebook
Bibliotheek
CD met heel veel boeken van bekenden gekregen
digitaal
Dorp inloop
Download via spotnet
E books
e reader
e reader cadeau gekregen met honderden boeken
e-book dus van internet pikken
e-reader
E-reader kobo plus abonnement
Eboek
ebook
ebook abonnement
Ebookreader
ereader
ereader
heb ze zelf
heb zelf veel
Huis bibliotheek in Alanya
Ik heb al duizenden nog te lezen boeken
ik heb nog een grote voorraad ongelezen boeken
Ik heb veel boeken en herlees ze
ik kook ze voor ereader
ik krijg ze
Ik lees e-books
ik lees ze op tablet
kopen op de rommelmarkt
Kringloop
lees online op internet
Luisterbibliotheek
ongelezen voorraad genoeg
Op de tablet
reader
Rommelmarkt, braderie
van internet naar E-reader
verjaardagscadeau
via internet
via internet
via ruilen

-

Wat voor soort boeken leest u? Anders, namelijk...
detective thrillers
dwarsliggers
e-reader grote letter
ereader
gewone leesboeken
hobby
streekromans
via mijn e-boek
Welk genre boeken leest u het meest ? Anders, namelijk…
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Bijbelboeken
detective thrillers
Fantasy
fictie, SF
historie-fantasie
historische romans
hobby
horror grizel politie
kunstboeken
literaire thrillers
Literaire thrillers
Over de Wielersport.
roman
sport
streek/familieromans
streekromans
Streekromans
Streekromans
theologie
thriller
Thrillers
Thrillers
Thrillers, Spirituele boeken

-

Als u de bibliotheek bezoekt, waarvoor gaat u dan naar de bibliotheek? Om iets anders te doen,
namelijk…
digi cafe en tablet cafe als ambassadeur van seniorweb + digiwerkplaats voor Kinderen van 7 tot 17 als
begeleider
e-books lenen
ik lees de boeken van de bieb online, dus geen papieren boeken, maar e-books

-

Waarom gaat u (bijna) niet naar de bibliotheek? Anders, namelijk…
Als kind wel, later nooit meer. Ik schaf zelf boeken aan. Houd van een mooie volle boekenkast.
Belangrijke dingen volg ik via de computer en de TV.
ben te slecht ter been
ben wel een 50 jaar lid geweest en het is nu te ver weg voor me ik lees minder dan vroeger
Blinden en slechtziende bieb Bestel en de post bezorgt ze
daarvoor lees ik te weinig
Download luisterboeken
eigenlijk weet ik niet waarom dat ik dat niet doe
epub op computer
Er komt gewoon niets meer van
Geen behoefte aan.
geen specifieke redenen
Heb boeken,of leen van vrienden
heb er geen behoefte aan
Heb veel boeken, die ik eerst wil lezen.
heb veel eboeken op een stick staan
Het is daarnaar een blijvend naslag.
hier is geen bibliotheek moet dan ergens anders naar toe
Ik ben niet zo mobiel meer
ik gebruik een e-reader en daar heb ik voldoende boeken op staan. Koop af en toe een boek.
ik heb nog een grote voorraad aan ongelezen boeken
Ik heb nog veel gekregen boeken en kan voorlopig nog vooruit.
ik heb voldoende aanbod via vrienden
ik heb zelf boeken thuis, ca. 300
Ik heb zelf genoeg boeken
ik hep een ongeluk gehaat
Ik kan me niet goed concentreren op een verhaal

-
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Ik kan niet meer goed zien
Ik lees alleen E books
ik lees electronisch
Ik lees erg weinig en als ik lees dan doe ik redelijk lang over een boek. Bij een bibliotheek moet je de
leentermijn dan weer verlengen en dat vind ik te gecompliceerd.
ik lees het liefst e-books
Ik lees niet graag boeken die bij anderen in huis zijn geweest,want ik lees in bed.
Ik moet er nog lid van worden
Ik vind de boeken vaak erg vies
in de wijk waar ik woon (16.000 inwoners) was een bibliotheek, maar 2 jaar geleden gesloten. Nu staat het
leeg. Vorig jaar voor veel geld een ijsbaan in gemaakt voor 3 weken. Zo'n verkwisting!! Ik moet nu naar de
stad en dit wil ik niet.
is niet nodig
Jaren lid geweest
kan mij niet meer goed concentreren
kopen bij b.v. Harlequin voor e-readers.
lees geeb gedrukte boeken, alleen luister boeken
lees geen boeken of bladeren
lees tegenwoordig heel erg weinig
lees ze van E-book
Mijn e-books zijn voldoen
Mijn echtgenote gaat.
minder valide,dus kan er niet komen
niet nodig
problemen met lezen door mijn ogen
vaak zijn de boeken vies
Veel keus voor weinig geld
Wil zelf de boeken hebben en houden
Wat zou de bibliotheek moeten bieden zodat u (vaker) naar de bibliotheek zou gaan? - Bezoekers

-

-

Alles is zoals het hoort te zijn.
ben erg tevreden
Ben tevreden
ben tevreden wat ze nu bieden.
ben wel tevreden
Ben zeer tevreden met hetgeen ik in de bibliotheek kan/wil doen.
Dat er niet zoveel cursussen of workshops gegeven worden. Dat is vrij rumoerig.
DAT JE ER EEN KOP KOFFIE KUNT DRINKEN
Een gezellige stamtafel, mar dat is niets voor een bibliotheek
er wordt al zoveel aangeboden in Beesd, dat ik het voldoende vind
exposities
gemakkelijk en voldoende pc voor toegang internet
groter assortiment populaire boeken
Het is goebd zoals het is
het is goed zo
Iets dichter bij huis
ik ben erg tevreden over de bibliotheek in het dorp
Ik ga erheen om boeken in te leveren, nieuwe te halen. Als ik vaker zou gaan, zou dat betekenen dat ik
'werktijd' moet inleveren, en dat doe ik liever niet.
ik heb geen opmerkingen. Alles is perfect
ik vind de bibliotheek te duur
Ik zal niet vaker naar de bibliotheek gaan, want de e-bibliotheek voldoet tot op grote hoogte aan mijn
behoeften. Die vind ik echt fantastisch.
In ieder geval een stoel om op te zitten. Nu moet ik echt zoeken naar een rustplaatsje.
In steenbergen hebben ze de bibliotheek een stuk kleiner gemaakt. Je kunt nu wel gratis boeken leenboeken
bestellen bij andere bibliotheken zoals Bergen op Zoom. Maar het lekker rondsnuffelen en stukjes uit boeken
lezen is er bijna niet meer bij. Ik bestel regelmatig boeken uit Bergen op Zoom
Is goed zoals het is
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Is prima zo
Kleine bar. Meer variatie voor de kinderen. B.v. meer dingen op de pc. Mijn kleindochter van 2 en een half
heeft alles al gezien en gedaan op de kinderpc.
Koffie, wijntje
leuke, interessante workshops en lezingen
lunch
meer nieuwe boeken
meer open stelling
Modernere boeken. Mijn bibliotheek heeft voor de helft thrillers en veel oude boeken. Moderne schrijvers zijn
er niet veel.
Moet goedkoper worden
Niet iets speciaals. Ik ga erheen om boeken te lenen
niet van toepassing
Niet veel meer da nu. Heb zelf minder tijd dan vroeger
niets
niets
Niets Het is goed zoals het is
Niets ik ben liever thuis
niets meer
Niets meestal ga ik een keer maar soms ook vaker.
Niets soms ga ik wel eerder
niks is prima in orde
Ontmoetingsactiviteiten
Onze bieb is goed.
uitgebreide collectie boeken en tijdschriften
verder niets bied al voldoende
Voor mij niets, ik ga er slechts heen om boeken te lenen.
Vroeger las ik veel Science Fiction maar blijkbaar is dit genre alleen nog beschikbaar op video. De rubriek
Science Fiction is in de bibliotheek samen gegaan met fictie wat het zoeken bemoeilijkt.
wat gezelliger maken
wat meer Engelstalige literatuur in de collectie
ze bieden al genoeg
ze bieden voor mij genoeg
Ze doen voldoende
Zoals het op moment georganiseerd is, voldoet de bib. aan mijn wensen.
Wat zou de bibliotheek moeten bieden zodat u (vaker) naar de bibliotheek zou gaan? - Nietbezoekers
?
Aanbod bibliotheek is voldoende, maar gebruik met name reader waar voldoende boeken op staan. Zeer
incidenteel heb ik wel bieb bezocht.
als ik geen geld zou hebben om boeken te kopen zou ik naar de bibliotheek gaan
als ik minder werk zou hebben dan zou dat kunnen.
auteurs die over hun werk vertellen,
ben jarenlang lid geweest, nu werken wij niet meer en zijn veel weg, dus komt het slecht uit om de boeken
binnen de 3 weken terug te brengen
Berichten en verslagen wat er net is gebeurt,en de gevolgen hiervan.
beter bereikbaar eventueel met het te dure openbaar vervoer
Bibliotheek doet het goed,maar ik red mij zelf tot nu toe Zoek ik iets speciaals,dan komt de bibliotheek
vanzelf in beeld
Bij mij in het dorp is de bibliotheek opgeheven.
Bijna mijn hele leven ben ik lid geweest van de bibliotheek en bijna alles wat mij interesseerde heb ik
gelezen. De laatste jaren geef ik de voorkeur aan e-books omdat een e-reader gemakkelijk mee te nemen is
in de handtas. Dat heeft verder niet te maken met wat de bibliotheek te bieden heeft.
Boeken via Internet/bibliotheek.
De bibliotheek, is voor mij in orde..ligt gewoon aan mij zelf.
De prijs
De prijzen laten zakken.
dichter bij en meer moderne boeken
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Dichter bij huis
dichter bij huis
Dichter in de buurt
dichterbij
Dichterbij zijn
Dichterbij. Was vroeger zo toen kwam ik er veel
DVD enCD s
een bibl moet boeken uitlenen en niet iets anders gaan doen om mensen binnen te krijgen die er eigenlijk
helemaal niet hoeven te zijn... Schoenmaker houd je bij je leest !
Een breng en haal service
een goedkoper abonnement
Een heel goedkoop abonnement
Elk stadsdeel zou een bibliotheek moeten hebben,zoals vaak voorheen het geval was.
Ga binnenkort verhuizen en zal dan wel gebruik gaan maken van een bibliotheek
Geen behoefte aan
geen idee
geen idee
geen idee
geen idee ben er nog geweest
goede openingstijden en in de directe omgeving
Goedkoper
goedkoper abonnement aanbieden
Goedkoper worden
goedkoper worden en geen boete opleggen als ik het boek nog niet uit heb
Goedkopere abonnementen bv voor 60plusser
grais borrel rond borreltijd
Gratis
Grotere collectie en lagere prijs. Verplicht een beschermkaft te gebruiken
Gunstiger ligging
het i zou gratis moeten zijn , voor 65plus
Het is te duur
Ik ga graag naar de bibliotheek, maar ik kreeg een e-reader met veel boeken erop en heb daarom mijn
abonnement opgezegd. Als ik mijn e-reader leeg heb gelezen word ik weer lid van de bibliotheek.

-

Ik ga sowieso nooit naar een bibliotheek
Ik heb zelf duizenden boeken...
Ik lees te weinig!
In de buurt zijn.
in mijn buurt
jammer maar in deze plaats is geen bibliotheek
maakt me niet uit , ik lees niet tot weinig
Maakt niet uit. Ik kom zo wel aan mijn (e) boeken.
Meer besproken boeken die je onmiddellijk kunt lenen
Meer esoterische en alternatieve boeken
Meer naar centrum van Hellevoetsluis. Is nu slecht bereikbaar. Geen OV onder andere.
Meer sportboeken
Meer tijdschriften over techniek en fotografie.
Meer variatie, ook fantasy
Meestal zijn de laatst uitgekomen boeken uitgeleend, als dat zou veranderen zou ik een abonnement nemen

-

minder duur abonnement
minder oppervlakkige boeken.
Misschien als ouder wordt en wat dichter in de buurt.
moderne geschiedenisboeken
n.v.t.
naast mijn huis staan
Niet van toepassing
niets
Niets
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niets
niets
niets
niets
niets
Niets ik heb het niet nodig, kom aan de boeken die ik wil lezen
Niets meer
Niets want ik koop de boeken die ik wil lezen/hebben eerste of tweede hands.
Niets wat ze nu al te bieden hebben. Ik lees nagenoeg geen boeken. Doe veel op de computer, en die heb ik
thuis staan.
Niets, bibliotheek in mijn woonplaats is redelijk goed voorzien.
niets, ik besteed mijn tijd nu nog anders
Niets, want ik weet wat ik lezen
niets, ze zullen wel heel goed zijn. Maar als ik een boek zie dat ik mooi vind dan wil ik het houden. Dus dan
koop ik het alsnog
Niets. Het ligt niet aan de bibliotheek.
niks
niks
niks, ik ga niet naar bibliotheek - lees niet
nvt
Nvt
online catalogus zodat je kan zien wat ze hebben en misschien een of andere nieuwe service dat je ze tegen
gereduceerd tarief kan downloaden
Ook boeken van vroeger en de nieuwe veels te weinig aanwezig.
Schone boeken
Veel goedkoper voor AOW-ers. Moest na 42 jaar lidmaatschap opzeggen omdat ik het niet meer kan betalen

-

verhuur games,filmhuisfilms vertonen
Voor e-books is het niet meer zo belangrijk om boeken te lenen.
Voor me zelf niks,ik ga niet
voor mij niets
Voor mij niets
Vriendelijke mensen, goede verbinding, betere prijs.
was jarenlang lid had alle boeken die ik leuk vond gelezen
Wat dichter in de buurt.
weer terug gaan naar het wijkcentrum
weer terug komen in ons wijkcentrum!!!
Weet ik niet
ze kunnen mij niets meer bieden.De e- reader is voor mij nog het enige om goed te kunnen lezen.
zou het niet weten

-

-

-

Wat vindt u van de bibliotheek? Wilt u uw antwoord op de vorige vraag hieronder toelichten? antwoordcategorieën Heel leuk + Leuk
?
afwisselend verscheidenheid van nationaliteiten vreedzame mensen
Als je van lezen houdt
als je veel leest een uitkomst
Als kind wel bij de bibliotheek geweest
Als veel lezer in het verleden en als ex-boekhandelaar heb ik meer dan 3000 boeken, waarvan nog enkele
honderden ongelezen. De bibliotheek is een fantastische instelling (vroeger ook veel door mij gebruikt), maar
voor mij niet meer nuttig
Altijd boeiend om in de bibliotheek te gaan kijken en kranten te gaan lezen. Ook sociale contacten zijn heel
belangrijk
Altijd fijn om de tijdschriften door te nemen
altijd gezellig
Altijd gezellig door de boeken te struinen mensen ontmoeten praatje maken ..
Altijd met een goed gevoel bezocht.
belangrijk voor mij
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Ben 42 jaar lid van de bieb geweest!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nu kan ik het niet meer betalen (weduwe van 75 jr )

-

ben altijd lid geweest en veel gebruik gemaakt. nu is hij weg uit onze wijk, bezuinigingen. jammer.
Ben lid geweest maar moest een boek binnen een bepaalde tijd terugbrengen, anders moest je toch naar de
bieb om het boek te verlengen.
Ben vroeger in een andere plaats lid geweest.
Bibliotheek kan proactief meer potentiele klanten benaderen.
bibliotheken blijven nodig er zijn vele mensen die er gebruik van maken
biblotheek lijkt me wel gezellig mensen ontmoeten. boeken uitzoeken
Bij de bibliotheek bij mij in de buurt worden diverse activiteiten georganiseerd, maar de beperkte
openingstijden werken niet uitnodigend. Veelal staan er bezoekers voor de gesloten duur.
Bij ons in Haarlem is de hoofdbibliotheek (andere ken ik niet) een zeer aangename plek om te komen, al
maak ik er toch uitsluitend gebruik van om informatieve boeken te zoeken voor als ik op reis ga of iets aan
het vertalen ben waar ik wel wat extra informatie bij kan gebruiken.
boeken kopen is erg duur en wat doe er mee als je de boeken uit hebt. Bij debibliotheek haal je boeken en
daarna breng je ze weer terug, zodat anderen er plezier van hebben.
dat er voor iedereen de mogelijk is om te lezen
De bezoekjes aan de bieb ervaar ik altijd als zeer prettig; aardig, behulpzaam en vriendelijk personeel.

-

-

de bieb is een belangrijk iets. maar ik heb er (nog) geen behoefte an.
de omgeving van boeken en ander leesmateriaal interesseert me
De sfeer is goed
De vrijwilligers/medewerkers zijn heel goed geïnformeerd en zeer klantvriendelijk en behulpzaam.
Denk dat het zeker een functie heeft! Maar ik heb het niet perse nodig
een bibliotheek is een plek waar mensen even kunnen "relaxen "in deze hectische wereld. er straalt over het
algemeen een rust uit omdat iedereen bewust met iets bezig is... hobby of werk.
Een biblioyheek geeft veel informatie
Een noodzakelijke voorziening
een prima iets voor menden die behoefte hebben aan aanspraak die ze anders niet hebben
Er gaat altijd zo'n rust van uit
Er hangt veelal een fijne sfeer
Er hangt voor mij een goede sfeer. De medewerkers zijn zeer behulpzaam als ik weleens een vraag heb.

-

Er is bij de grotere (echte) bibliotheken een reusachtig aanbod van mogelijkheden en diensten.
er is genoeg te doen
er is zoveel waar mensen aan mee kunnen doen. Vooral kinderen worden goed gestimuleerd om te lezen.

-

Fijn dat de bibliotheek er is voor mensen die graag lezen.
fijn om boeken, te lenen ruime openingstijden
Fijn,dat er een bibliotheek is.
fijne athmosfeer, ontmoet mensen is soms like reunion
Fijne plek om te zijn.
fijne sfeer
fijne sfeer
Ga hier graag naar toe, altijd weer wat nieuws te lezen
Ga met mijn kleindochter nog wel eens naar de Bib. (in Scharendijke) Er goed voor het lezen van oa.
kinderen.
Ga wel eens met mijn vrouw mee.
gewoon leuk
gezellig en om informatie op te zoeken
gezellig uitje
gezellig, mensen ontmoeten, de nieuwste boeken lenen
Gezellige contacten met anderen
goed dar er een bibliotheek is. Heel fijn als je kinderen hebt
Goed dat er bibliotheken zijn
Goed dat het er is.
goed dat ze er zijn. ze voorzien in een behoefte
goed voor mensen die anders niet aan een boek kunnen komen
Goed voor mensen die er gebruik van willen maken.

-
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Goede toevoeging aan een meer sociale maatschappij en bevordering van kennis
Handig als ik bepaalde boeken wil lezen.
Heerlijk om bij Rozet in Arnhem naar binnen te lopen.De sfeer en het hele mooie gebouw.
Het aanzien doet het.
Het biedt mij wat ik zoek. Het gebouw is prettig en de indeling is handig
het helpt je zicht te houden op de wereld van nu en toen!
het hoort er by
het is altijd veel keuze
Het is een goede mogelijkheid om boeken goedkoop te lezen.
Het is er altijd rustig en een prettige sfeer.
Het is er best gezellig en ook veel informatie over verschillende onderwerpen.
Het is gezellig als je al die boeken ziet. Alleen je hoeft met niemand meer te praten alles gaat automatisch.
Dat is wel jammer. Hoewel er wel iemand is om aan te spreken.
het is gezellig om in de boeken te snuffelen
Het is goed dat de bibliotheek er is. Ik zag mijn kinderen en nu mijn kleinkinderen er veel gebruik van maken.
Het is leuk om boeken uit te zoeken die je nog niet gelezen hebt
het is mijn wekelijks uutje
Het ziet er verzorgd uit..
IK ben eengroot deel van mijn leven lid geweest. Met veel plezier. Nu het niet meer zo makkelijk gaat ben ik
heel blij met mijn e-reader
Ik ben fan van de bib. maar deze is duur en ik leen zoveel boeken van vriendinnen dat ik er nauwelijks tijd
over blijft.
Ik ben heel lang lid geweest,heb heel veel boeken geleend maar ik lees niet zo veel meer
Ik ben heel lang lid geweest. De bibliotheek was nog in de buurt en ik ging er graag naar toe
Ik ben jaren lid geweest van een bibliotheek
ik ben jaren lid van een bibliotheek geweest en haalde daar elke maand minimaal 4 boeken, maar ik vind het
abonnement nu te duur en heb het opgezegd. vond het wel altijd leuk om nieuwe boeken te gaan uitzoeken.

-

Ik ben jarenlang lid geweest van de bibliotheek en dat was uitstekend
Ik ben jarenlang lid geweest van de bibliotheek en ging iedere week. Nu is het voor moeilijk om er te komen.

-

-

Ik ben lid geweest, door fin. omstandigheden heb ik mijn lidmaatschap helaas op moeten zeggen.
Ik ben mijn hele leven al lid, zou mijn leven zonder bib niet kunnen voorstellen.
ik ben niet zo mobiel en heb zelf heel veel boeken in huis en zo nu en dan lees ik dan via via een boek van
de bib
Ik ben vroeger lid geweest ,dat vond ik prettig.Die bibliotheek is weg bezuinigd.
Ik ben wel altijd lid geweest maar ik kwam er al jaren niet meer
Ik denk dat als ik er eens geweest ben,ik er best lid van zou kunnen worden
Ik denk dat de bibliotheek wel in een behoefte voorziet; zeker wat betreft het beginnen te lezen op jonge
leeftijd.
Ik ga er met mijn kleinkinderen naar toe en ik zie hoeveel plezier ze hebben bij het uitzoeken van de boeken.

-

Ik ging graag naar de bieb en vond het daar fijn, maar door ernstige klachten kan ik daar niet meer komen

-

Ik heb aangegeven wel lid te zijn Ik kom er nu niet zo vaak meer omdat ik op andere manieren aan mijn
ebooks kom
Ik heb er veel boeken geleend
Ik heb er veel gebruik van gemaakt in het verleden maar nu niet meer
Ik heb vroeger wel veel van de bibliotheek gebruik gemaakt. Ik ken het dus wel en op zich is het een leuk en
goed instituut.
ik heb zo,n grote voorraad boeken ,die ik vaak herlees en ook leen ik vaak boeken of leen ze uit.
ik hou van boeken en ben geïnteresseerd in alles wat met boeken ed te maken heeft
Ik houd van boeken en ben jaren lid geweest en ook van plan dat weer te worden.
Ik houd van boeken. En: zie eerder.
Ik kom er alleen om boeken te ruilen en heb nergens anders behoefte aan.
Ik kom er graag.
Ik snuffel er gewoon graag
ik vind de bibl ook leuk maar kan er niet zelf naar toe

-

-
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Ik vind de bibliotheek leuk, maar dat komt omdat ik in mijn werkzame leven 17 jaar in een bibliotheek gewerkt
heb. En dat was bijzonder plezierig. Nu kom ik niet zo vaak meer.
Ik vind de bibliotheek wel leuk maar ik lees tegenwoordig veel op de e reader.
Ik vind het wel belangrijk voor de jeugd t.b.v. de ontwikkeling
ik vind het altijd gezellig
Ik vind het bestaan ervan noodzakelijk, maar ik maak er zelf geen gebruik van.
Ik vind het toch wel een goede instelling.
ik vind het wel leuk om even te snuffelen
Ik vind in principe de bieb leuk, maar ik ben slecht ter been en kom niet veel buiten.
Ik was altijd lid van de bibliotheek,doch mijn ziekte maakt het onmogelijk daarheen te gaan.
Ik was jaren geleden lid van de bibliotheek, maar nu kan ik me het financieel niet meer veroorloven.
Ik woon in een dorpje, enkele jaren geleden was er sprake van dat de bieb uit het dorpsbeeld zou
verdwijnen, wat betekend zou hebben dat 'we' 5 of 10 km moeten rijden voor het lenen van een boek! Ik heb
absoluut geen behoefte aan extra activiteiten in de bieb. Een groter assortiment boeken zou welkom zijn!! Ik
mis trouwens ook Engelse boeken...
In het verleden bezocht de bibliobus mijn woonplaats, later kwam daar een echte bibliotheek bij, maar alles is
wegbezuinigd.
is altijd goed en leuk om te lezen en je woordenschat te vergroten
Is een gevoel
Is een grote hulp var veel mensen
Is goed voor de samenleving
ja daar kun je heel veel boeken inzien wat mijn interesse zou zijn.
Ja heel fijn thuis boeken uitzoeken en ze komen met de post in je brievenbus Ik ben hier heel blij mee
Je ben er meteen onder de mensen
Je kan er veel vinden
je kunt er even gezellig zitten en een maandblad naar keuze inkijken en daarna eventueel kopen
Je kunt er gezellig even zitten
Je vindt er altijd wel iets
Kan meestal vinden wat ik wil hebben. Eventueel kunnen ze ook bestellen sls het er niet bij is wat ik wilde
hebben Vriendelijk personeel
kom er dikwijls bekenden tegen, hebben goede boeken
Kom er soms met m’n kleinkinderen
kwam er vroeger veel met de kleinkinderen....
lange openingstijden en divers aanbod
lees graag
Leuk
leuk maar voor mij moeilijk te bereiken
Leuk omdat veel andere mensen wel behoefte aan het aanbod van de bibliotheek hebben. Dus heeft een
sociale functie.
Leuk voor anderen!
Leuk voor mensen die niet op een andere manier tot lezen komen.
Leuk, maar ik heb er geen behoefte aan.
Leuke mensen en gezellige omgeving
leuke mensen en vrienden
leuke ontmoetings plek en heel leuk om met de kleinkinderen te gaan
lezen is altijd goed en de bieb heeft veel keus
lijkt mij altijd wel intressant
mensen te ontmoeten en in gesprek gaan
Mijn kleinkinderen halen veel boeken en vinden dat heerlijk
Mooi dat je krantje tijdschriften kunt lezen
n.v.t
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
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neen
Niet "Leuk", maar leerzaam
Niet nodig, ze kunnen niet overal aan voldoen.
Niet specifiek
nieuwe boeken zoeken
Noodzakelijk, goed voor de jeugd. ontmoeten van andere mensen, lezen van tijdschriften
Nuttig maar ik maak er geen gebruik van
Ofschoon ik er zelf geen gebruik van maak voorziet de bibliotheek in de behoefte van veel mensen.
Omdat mensen het fijn vinden.
ons gezin is altijd lid geweest, maar ik dus nu niet meer sinds de verhuizing naar de stad.
Ontmoetingsplaats Keuze uit informatie
Plezierige omgeving met contactmogelijkheden
prettig
Prettige sfeer aardige mensen
Prima om boeken te lenen
Prima om zo boeken te kunnen lezen waarvan je niet weet of ze leuk of interessant zijn.
Relaxt rond neuzen, een praatje maken
rustig en ontspannen kunnen ver blijven en lezen
Rustig samenkomen met veelal gelijkgestemden
rustige goede sfeer
Sfeer is goed
sfeer is goed-vriendelijke medewerkers
Soms ga ik met mijn kleinzoon en dan ziet het er goed uit.
soms gezellig onder de mensen
spreekt toch voor zich, ontwikkeling en bijblijven
Spreekt voor zich
Toen ik er nog kwam vond ik het leuk
Toen ik jong was kwam ik regelmatig in de bibliotheek nu niet meer
Toen ik nog in de buurt van een bibliotheek woonde ging ik er regelmatig heen. Ik kwam er graag. Na de
verhuizing ben ik er niet meer geweest. Jammer!
Toen mijn ogen nog niet getroffen waren door een oogziekte kwam ik regelmatig in de bibliotheek' Daar
maakt je vaak een gezellig praatje met andere mensen.
Veel activiteiten en de bieb is een ontmoetingsplaats
veel afwisselende activiteiten. Wel negatieve ervaring dat een boek niet altijd op het moment dat je het wil,
aanwezig is.
Veel tijdschriften en boeken om in te zien en/of te lenen. Ik kan er rustig een poos blijven zitten om de
kranten en tijdschriften te lezen. Koffie en thee staat altijd klaar (is gratis maar dat is voor mij niet belangrijk).
De mensen zijn vriendelijk en altijd bereid te helpen!
vind het altijd leuk om in boeken te neuzen
Vind het fijn dat ze er zijn. dus zijn boeken voor iedereen toegankelijk.
vind het leuk er even te verblijven.
vind het leuk om naar de bieb te gaan
voor andere mensen wel interesant
voor anderen is het leuk
Voor degene die er van houden leuk
voor elk wat wils
voor fanatieke lezers is het goedkoper om naar de bieb te gaan dan steeds boeken te moeten kopen
voor mensen die dat nodig hebben is het fijn
voor veel mensen is het heel belangrijk om op die manier boeken te kunnen lezen
Voordat ik een e-reader had ging ik vaak naar de bibliotheek, vond ik wel leuk.
vroeger ging ik er graag naar toe. Nu moeten boeken vaak ergens anders vandaan komen dus moet je er
weer naartoe
vroeger ging ik graag ,wekelijks,maar het is ons te duur geworden
Vroeger ging ik vaak naar de bibliotheek. Als kind las ik alle kinderboeken van mijn leeftijd tot ik ze allemaal
gelezen had en ik alvast naar de volgende leeftijdsklasse mocht gaan om boeken te lenen
Vroeger heel veel en jaren lang naar de bibliotheek geweest. Vooral omdat het goedkoop toegang gaf dat
veel. Nu met internet en een financiële positie waarin ik mij alles kan permitteren op dat gebied geen
behoefte aan de bibliotheek. Vind het geweldig voor mensen die behoefte hebben aan het gebodene maar ik
val daar (nier meer) onder.
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vroeger kwam ik er vaak en had het er altijd naar mijn zin
vroeger kwam ik er wel voor mijn kinderen
Vroeger was ik lid van een bibliotheek, maar ik heb een nu een e-reader en dat is makkelijker en lichter dan
een boek. Hoewel ik ook nog graag een papieren boek lees. Ik zou niet eens weten waar bij mij in de buurt
een bibliotheek is. Maar vroeger vond ik het erg leuk om er heen te gaan.
Vroeger wel lid geweest en van plan er binnenkort weer lid van te worden
Vroeger wel lid geweest maar de behoefte is er niet meer. Dat neemt niet weg dat voor anderen een
uitkomst. Jammer dat vele bibliotheken zijn wegbezuinigd.
Vroeger zou ik gezegd hebben heel leuk. Als voormalig leerkracht bezocht ik minstens twee keer per jaar de
bibliotheek m zo te stimuleren dat kinderen meer gingen lezen. Helaas heeft het telefoongebruik ook van
kinderen een negatieve invloed op het lezen via de bibliotheek. Ze luisteren liever naar de onzin van een alf
andere vlogger. En boeken op een tablet vind ik niets. Daar wordt ik doodmoe van en bovendien is beperkt
verkrijgbaarheid van boeken ook een factor.
Vroeger, toen er nog geen tv was, was ik wel lid van zelfs 2 bibliotheken.De openbare bibliotheek, waar ik
geregeld kwam, en een bibliotheek bij ons in de buurt die gevestigd was in een winkel met kantoorartikelen
e.d. De laatste was een kleine bibliotheek. Volgens mij heb ik alle boeken daar gelezen.
waarschijnlijk zal ik tzt weer gerbuik maken van de bibliotheek
was altijd prettig om rond te neuzen, maar is nu te ver weg
We graag graag naar de bied. Grote keus en ziet er netjes uit.
We hebben een moderne bibliotheek waar heel veel georganiseerd wordt
weet het niet kom er nooit
weet niet
Wel even een rondje gemaakt jn de nieuwe bibliotheek
Wij hebben net een gloednieuw gebouw gekregen waarin oa een bibliotheek en verhalenhuis alswel een
stads winkel gevestigd zijn , reden genoeg om er 'n keer meer binnen te lopen
Wij zijn wel lid geweest maar vonden het te duur worden.
woon hier pas. in mijn vorige woonplaats altijd lid geweest
zo door gaan
zoveel boeken als je kan lezen in de bieb kan ik nooit thuis hebben, geen ruimte en geen geld

-

Wat vindt u van de bibliotheek? Wilt u uw antwoord op de vorige vraag hieronder toelichten? antwoordcategorieën Gaat wel + Niet zo leuk + Helemaal niet leuk
30 jaar lid geweest tot verhuizing v.d. bieb naar onbereikbaar deel stad
ach veel mensen maken wel gebruik van de bibliotheek, dus vind het wel OK
Ben gewoon al druk
Beschouw het als een neutraal antwoord
Bibliotheek nu in verzorgingshuis. Voor ouderen waarschijnlijk goede oplossing. Voorheen was bieb in ander
complex waar het aan echte gezelligheid ontbrak. Vandaar "gaat wel"
De inrichting van de bibliotheek (Centrale bibliotheek, Rotterdam) is voor mij véél te chaotisch ontworpen,
geeft te veel prikkels.
De mensen heb je geen contact mee, ieder voor zich
Een betere aankleding van onze bibliotheek zou het geheel wat veraangenamen. Ik heb hierover al eens
eerder melding van gemaakt. Er zijn sinds die tijd wel wat planten geplaatst maar daar is het ook bij
gebleven.
Een bibl dient gewoon een facilitair bedrijf te zijn. Zonder winstoogmerk o.i.d , dus een overheidsinstantie...

-

Er is hier in de buurt geen bibliotheek en wij hebben in de hal van ons complex een boekenkast.
ervaring bibliotheek oude woonadres : bibliotheek is gesloten als ik vrij ben.
Ga er zelf niet heen,geen interesse voor
Ga wel eens met de kleinkinderen .
geen
Geen belangstelling
geen interese
geen interesse
geen intressen
gewoon
Heb er geen ervaring mee
heb er helemaal niets mee

-
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heb er niets mee maar ook geen ervaring
Heel vroeger lid geweest maar de popilaire boeken waren nooit beschikbaar en het kost teveel tijd om
bibliotheek te bezoeken. de tijd dat je een boek daadwerkelijk ter beschikking had was vaak ook te kort. Ik
leg een boek soms wegens tijdgebrek een paar weken opzij
Het is voor mij te colossaal
het plafond in mijn woonplaats is te laag, waardoor het er altijd benauwd is
het was wel leuk er rond te snuffelen, maar er is nu geen bieb meer in de buurt
Het zal wel leuk zijn maar ik heb er geen tijd en geen interesse in. Op mijn leeftijd heb je niet meer zo'n
behoefte om te lezen, althans ik niet meer. Vroeger als kind en verder, veel gelezen.
hou niet van lezen/boeken
Ik ben geïnteresseerd in boeken lenen; niet in de bibliotheek.
Ik ben jarenlang lid geweest van de bibliotheek maar door een verhuizing is dat gestopt ook al omdat ik niet
altijd de lectuur vond die ik wilde lezen.
Ik ging vroeger altijd naar de bibliotheek en las heel veel. Sinds de dood van mijn man al meer dan 20 jaar
geleden lees ik nooit meer boeken, de concentratie daarvoor was weg en ik heb het nooit meer opgepakt. Ik
lees wel veel op internet en in tijdschriften korte verhalen en nieuws
Ik heb er geen behoefte aan.
ik heb er niets mee
ik heb er niets te zoeken
Ik heb er nog geen behoefte aan.
Ik heb geen tijd om er vaak te komen, en heb genoeg te lezen
ik heb het niet zo met bibliotheken
Ik heb niets met lezen. Hooguit een boek in de vakantie. Lui onder de parasol. En dan lees ik een e-book.
Dat huren bij de Bieb hebben we (voor mijn echtgenote die wel veel leest) geprobeerd, maar dat is zo
omslachtig dat we er meteen weer mee gestopt zijn.
Ik heb nog geen behoefte aan een bibliotheek.
ik houd niet van lezen heb veel andere hobby s
ik kom bijna nooit in de bibliotheek is voor mij te lastig.
Ik kom enige keren per maand om boeken in te zien en eventueel te lenen om te lezen en gebruik dan een
kaart van andere familie leden. Het is niet in de buurt.
ik kom er eigenlijk nooit.
Ik kom er niet altijd als er iets te doen is
Ik kom er nooit
Ik kom er nooit,maar de uitstraling is goed.
Ik kom er weinig
ik kom er weinig en heb er nu nog niet zo'n behoefte aan
ik kom er weleens met de kleinkinderen en die zijn er erg blij mee ,want zei lezen ook graag
ik kom er zelden
Ik kom er zelden
Ik kom nooit in de bibliotheek
Ik kwam vroeger veel in bibliotheken maar nu heb ik zelf genoeg boeken.
ik leen geen boek. Ik wil het boek in eigendom zodat ik het steeds opnieuw kan lezen.
ik lees geen boeken, alleen tijdschriften op z'n tijd, dus kom ik ook nooit in de bib.
ik lees niet graag
ik lees niet maar vind het wel belangrijk dat hij er is
ik lees zelden, dus kom bijna nooit in een bibliotheek.
Ik vind een bibliotheek best wel leuk, maar sinds ik een E reader heb kom ik er nooit meer.
Ik vind het er niet vervelend maar wel erg saai. Mijn kleindochtertje gaat er nog wel graag heen.
Ik vond het voor de verbouwing veel huiselijker en gezelliger. Tegenwoordig is alles voor de jeugd
ik werk als vrijwilligster op een school bibliotheek /havo vwo lyceum
ik wil en maak er geen gebruik van
Ik woon in een dorp zonder openbaar vervoer, de bieb is onbereikbaar. Toen ik nog mobiel was kwam ik
regelmatig in de bieb (abonnement) maar de laatste jaren was de bieb bemand door onvriendelijke,
ongeinteresseerde mensen.
ik zejf hou niet zo van een bibliotheek Maar veel andere wel
je hebt geen contact met de mensen. Als je daar iets wil eten of drinken, dan is het veel te duur.
Kom er niet zo dikwijls meer
kom er niet zo vaak heb er geen idee van, doe alles online met de bieb
kom er nooit
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Kom er nooit
kom er nooit
kom er vrijwel nooit,dus...
kom voor het lenen van boeken en info verzamelen
kwam er vroeger wel eens
kwam vroeger in bibliotheek nu af en toe
Let er niet zo haal of doe wat ik wil en ga meestal naar huis
Leuk om de krant zo nu en dan te lezen.
Liever niet
Meestal is het een saaie club
met de kinderen was het leuk om ze te leren dat boeken lezen heel leuk kan zijn.
Moet het eerst ervaren voor ik mn mening geef.
nee
Nee
nee
Nee
nee
nee
nee
Nee.
neen
neen
neen
net
Neutrale houding, voor mij niet nodig, maar ik begrijp dat het een ander mogelijkheden biedt
Nvt
nvt
nvt
Omdat ik nooit kom
Op dit moment heb ik er nog geen behoefte aan. Geef zelf nog computercursus aan senioren.
op het internet is zoveel informatie beschikbaar op elk tijdstip ,dat ik niet wacht tot de bieb open is
Prima dat de bibliotheek er is voor diegenen die daar behoefte aan hebben
sinds de bibliotheek uit de wijk is gegaan lidmaatschap opgezegd omdat ik geen verwoed lezer ben.
Smerig als anderen boeken in handen hebben gehad
Smetvrees ik lees geen boeken die niet vann mij zijn
snap dat het voor sommige mensen die veel lezen een uitkomst is in plaats van al die boeken te moeten
kopen
Stil en saai Weinig contact met mekaar
te ver weg
Te ver weg en openingstijden, voorheen jarenlang lid geweest van de bibliotheek
teveel gedoe
van horen van anderen.
voo veel mensen een uitkomst
voor andere is het misschien leuk
Voor mij geen toegevoegde waarde
Voor mij heeft de bibliotheek toch een ietwat stoffig imago.
vroeger was het leuk bib was lopend bereikbaar, nu alleen met auto,duur parkeren of met openbaar, bus 1x
per uur
weet er te weinig over om een gedegen antowwrd te geven, ken eigenlijk alleen de bieb's van ziekenhuizen
weet ik niet ik kom eer niet
Weet ik niet.
weet niet
Wel er nuttig,jemoet wel veel tijd hebben
Zelf kom ik er nooit maar voor de jeugd vind ik lezen een goed ding.
Zoals eerder aangegeven lees ik weinig. Als ik perse een boek wil lenen dan doe ik dat via de
bibliotheekkaart van mijn vrouw.
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Stel dat de bibliotheek u (meer) informatie zou willen geven over hun dienstverlening. Hoe zouden ze
u dan het best kunnen bereiken? Anders, namelijk…
als ik dat zou willen weet ik ze wel te vinden
Als je in de bibliotheek bent . Dat zou gelijk het ijs breken en meer toegankelijkheid geven
electronische nieuwsbrief
email
email
Email
Folder
gewoon een mailtje
ik ga er dan gewoon heen en kijk ....
Ik woon op een park, met een eigenbibliotheek
mail adres
mij niet maar misschien anderen wel
Nieuwsbriief lrijg ik regelmatig
per email
persoonlijke mail en/of nieuwsbrief
scholen
sms
via de nieuwsbrief
via email
via reclame in de bibliotheek
Eventuele opmerkingen of een toelichting over de benaming voor oudere mensen kunt u hieronder
kwijt.
oudere mensen of oudere volwassen klinkt voor mij positief.. andere benamingen vind ik ronduit afschuwelijk.
alsof je niet meer mee telt. Ik ben recentelijk zelf met pensioen gegaan en voel mij op en top bij het leven
horen... genoeg bezigheden , sportieve activiteiten, reizen etc. ik geniet van elke dag..je mag dan wat ouder
zijn , maar ik voel mij nog jong en "erbij horen " !!
25 plussertje
Aanspreken met mevrouw/mijnheer in plaats hoi, hallo, je en jij? En je realiseren dat je nog een hoop van ze
kan leren. Ook al lezen ze niet graag....;-))
alles is wel goed als er maar respect
als het beetsje maar een naam heeft, de tijd is voorbij dat we ons zorgen kunnen maken over het feit hoe
men je noemt
Als je maar okee bent.
Als vitale 80-jarige voel ik me beledigd door de benaming bejaarde
aub niet zo betuttelend , ouderen zijn geen diersoort
belachelijke benamingen
benaming is niet relevant,
Benaming ouder persoon is afhankelijk van relatie tussen personen. Senioren is respectvol. Oudje is
amicaal. Bejaarden is groepsgericht. Ieder ervaart het volgens mij anders.
binnen afzienbare tijd is het aantal ouderen dusdanig gegroeid dat het neerbuigend naar senioren niet
acceptabel is gezien het feit dat vele z.g. jongeren snel zelf tot deze groep horen
Composities
Dame op leeftijd
dan voel ik me nog niet zo oud
De benaming w.b. senioren is sterk afhankelijk van de gebruiker van de benaming.
de een voelt zich oud met 50 de ander met 70 nog niet, dus oudere volwassenen vindt ik prima
De leeftijd zegt niet alles.Je denkt niet anders als vroeger.
De mensen vinden als je boven de 70 bent, dat je niet meer mee telt. Dat je niets van computers af weet,
terwijl dat vaak niet het geval is. Kortom je bent in hun ogen afgeschreven. Ik denk dat veel ouderen nog
volop in de maatschappij staan, en zich geestelijk nog kunnen meten met de jongeren. Er zijn natuurlijk
uitzonderingen.
De ouderen worden vaak onfatsoenlijk bejegend alsof ze overbodig en dom zijn
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de oudjes doen het nog goed, ondanks dat men door de overheid zegt, dat de kosten stijgen om dat er
teveel ouderen zijn. gewoonweg discriminatie door de overheid, tv zenders. De media blaast alles op, vooral
SBS, RTL, NPO. Al die praat programma's op de tv/radio moeten eens betere programma's uitzenden,
waaraan de ouderen ook wat hebben. Moordfilms e.d. zitten we niet op te springen en heeft ook een slechte
invloed op de jeugd/kinderen. Educatieve programma's lijken leuker. Het is tegenwoordig hoe gekker hoe
mooier. De normen en waarden vervagen gewoon bij de media. Neem nou shownieuws. belachelijk
programma. Zij kunnen mensen maken en breken. Het is ten hemel schreiend hoe ze met mensen omgaan.
Men heeft geen eerbied meer voor het leven. Ook zijn de tv-zenders vaak te eenzijdig wat betreft Israël. Dit
land krijgt overal de schuld van, maar de Palestijnen zijn de lievelingetje van de TV zenders en van onze
regeren. Hames wordt betaald met ons Nederland geld. Ontwikkelingshulp noemt men dat. Mooi niet. En
meedoen aan het songfestival moet gewoon afgeschaft worden. Nederland haalde dit jaar niet en daarvoor
al niet en zal ook volgend jaar langs de pot pissen. Weg gegooid geld, dat ook aan de zorg besteed kunnen
worden.

-

Dit is een persoonlijke mening.
een respectvolle naam voor de oudere mens
eigenlijk maakt het niet zoveel uit ik weet hoe ik me voel en de realiteit is dat ik bij de oudere groep hoor tot
nu toe voel ik het niet negatief
Er wordt geregeld laatdunkend over oudere mensen gedaan, maar men vergeet dat men zelf later ook in die
situatie terecht komt.
Er wordt inderdaad vaak minachtend, discriminerend over ouderen gepraat. Denk bijv. over verkeersfouten,
meer medische zorg e.d. Echter ik ken een jongeman met hiv en die kost heel veel meer dan wij een ouder
echtpaar. Ondanks onze leeftijd van in de zeventig gebruiken wij beiden nog geen enkel medicijn.. En dan
hoor je in een uitzending dat er met medicijnen heel erg wordt geknoeid en de prijzen gigantisch worden
opgedreven. De schuld van oudere volwassenene. Dat is wel erg gemakkelijk om dat te zeggen.

-

-

Er zijn heel veel vitale jongere ouderen onder de huidige naoorlogse geboortegolf.
ge woon meneer/mevrouw/
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
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geen
geen
geen
geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen andere opmerkingen als dat je vaak hoort AOWer.
geen idee
geen idee
Geen idee
Geen idee
geen operkingen
geen opmerking
geen opmerking
geen opmerking
geen opmerking
Geen opmerking
Geen opmerking
geen opmerkingen
geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen.
geen opmerkingen/toelichting
geen reden om ouderen speciaal te benoemen t.o.v. volwassenen
Geen suggesties.
Geen,
Geen.
Geenh
Heb ik niet
Heb ik niet
heel belangrijk op wat voor soort toon een uitspraak gedaan wordt
Het hangt ervan af hoe oud iemand is. Iemand van 50 is niet meer piepjong maar voor iemand van 70 nog
steeds een "jongere". Als 70 + voel ik mij niet aangesproken als "bejaarde". Een oude van dagen is in mijn
opinie ook iemand van 85+. Senior of pensionado gebruik ik voor mijn eigen leeftijdscategorie

-

het klinkt vaak denigrerend
Het ligt ook aan de toon hoe een bepaalde benaming klinkt
Het maakt me niet heel veel uit, zolang het maar niet denigrerend bedoeld is.
Het maakt mij eigenlijk niet uit hoe ze me noemen. Ik vind de toon waarop veel belangrijker.
Het maakt mij niet zoveel uit als ze maar beleefd zijn
Het spreken over ouderen
Het wordt je hier (in Nederland) al vroeg geleerd. Er moet een nieuwe connotatie voor oud komen.
Hoe ze me ook noemen, ik weet zelf ook wel, dat ik niet bij de jongeren hoor.
Hou het gewoon op de oudere. Het maakt niet uit wat de leeftijd is.
Ieder mens is anders. Ouderdom telt niet. Je moet een leven lang leren!!
iemand die een bepaalde leeftijd heeft , deze kun je niet met een vergelijken. de een voelt zich oud en een
ander met dezelfde leeftijd voelt zich jong.
Iemand van een bepaalde leeftijd kan zich jonger voelen dan een opgroeiende persoon

-
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Ik behoor al jaren bij deze groep, maar sta nog volop in het werkende leven en zit niet achter geraniums. Het
liefst zie ik mezelf betiteld als een senior.
Ik ben 70 en het maakt me niet uit hoe ze me noemen.
ik ben gewoon Sjoerdtje ,mem ,beppe en oerbeppe .
ik ben zelf 67 jaar maar nog heel actief, voel mij dan ook nog niet een oudje of bejaarde.
Ik ben zelf een oudere of senior, maar ben jong van geest en menigeen schat me jonger dan ik ben. Ik zou
het niet leuk vinden als ze oudje of bejaarde tegen me zeggen. Ligt er ook aan hoe men het zegt en zolang
het niet niet denigrerend bedoelt is, vind ik het minder erg.
Ik denk dat mensen door een bepaalde benaming nogal snel in een hokje geplaatst worden.
ik denk dat het verschillend is, het ligt er maar aan hoe je er uitziet en welke vitale uitstraling je hebt als
senior
Ik heb er moeite mee alsd ze me oudje noemen. Senior of oudere dat is goed
ik heb er niet zoveel problemen mee hoe ze me aanspreken als het maar met respect is.
ik heb geen opmerkingen
Ik heb met oudere gewerkt. Nooit kinderachtig doen, altijd in hun waarde laten.
Ik maak me daar niet zo druk over. Als het maar niet beledigend klinkt.
Ik vind de benaming niet zo belangrijk maar de toon waarop het gezegd wordt wel. Als een van mijn zoons
"oudje" zegt klinkt dat liefdevol.
Ik vind de manier waarop tegenwoordig over oudere wordt gesproken zeer negatief. Men realiseert zich niet
dat zij ook een keer de oudere worden
Ik vind het niet prettig als de mensen me oud noemen.
Ik vind het walgelijk zoals er soms over oudere mensen geschreven en gesproken word. Respectloos

-

Ik voel me prima en wil ook zo bekeken worden.
Is heel verschillend
is vergelijkbaar met senioren, oudjes vind ik denigrerend alsof je dementeert
Jaren geleden heb ik al eens aan kranten voorgesteld om de naam MEDIOREN te gebruiken. Nu ben je
vanaf circa 55 al een senior,dat vind ik pas na 75 Die tussenliggende naam zou veel meer een bepaalde
waarde geven aan die leeftijdsgroep tussen 55 en 75 We hebben nu: baby"s,peuters,kleuters,brugpiepers,
pubers, jong volwassenen,junioren, volwassenen en dan ben je ineens bejaard. Dat is een enorm gat in de
benamingen qua leeftijds-opbouw. Maar dat is mijn moderne mening.

-

je bent zo oud als je je soms voelt
je bent zo oud als je je voelt
Je bent zo oud, als je je voelt. Bij bepaalde benamingen wordt je in een bepaalde hoek gedrukt. Een oudere
van nu is niet de oudere van 50 jaar geleden.
Je blijft gewoon een volwassen persoon Er hoeven geen bijnamen voor te zijn.
je kunt op leeftijd zijn maar zo voelt het niet
je moet er niet te zwaar aan tillen. Er zijn zoveel benamingen en als ze er moeite mee hebben om een woord
te vinden dan geef ik het zelf wel aan.
je moet gewoon beleefd zyn al is iemand ouder
je wil niet weten dat je oud bent
klinkt goed
leeftijd is maar een getal toch.
Liever geen aparte benaming
Liever geen benaming zoals oudje, liever mijn echte naam.
lijkt me het beste
Louis Davids zong het al: "Weet je nog wel oudje". Vond men in die tijd kennelijk gewoon,maar nu de
mensen vandaag de dag gemiddeld veel ouder worden en langer fit blijven ,is"oudje" voor velen
stigmatiserend.
maakt mij niet uit hoe ze me noemen we worden allemaal ouder daar heb ik geen moeite mee
Maakt niet zoveel uit als er maar respekt uit blijkt
Mag gerust met wat respect
Men is zo oud als men zich voelt , gevaarlijk om er dan een "plaatje "bij te zetten - wie weet hoe die man of
vrouw zich voelt ?
Men moet er niet zo gemakkelijk vanuit gaan, dat een oudere betutteld moet worden en ieder lichtelijk seniel
is. Dat komt heel denigrerend over
Men noemt mij meestal niet zo omdat ik er nogal jong uitzie, levendig ben en beweeglijk en gezond. Anders
zou ik "oudje`wel heel erg vinden.

-

-
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meneer of mevrouw , is voldoende
Mensen met levens ervaring
mensen met levenservaring
mensen of personen van oudere leeftijd lijkt mij prettiger als aanduiding. ook oudere is OK.
mijn opmerking is niet van belang
moet er perse een benaming zijn? het zijn gewoon mensen.
Moet iedereen zelf weten, en het gaat best wel goed met en over ouderen. Wat is OUD?
n vt
n.v.t
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Na 55 hoor je al bij de ouderen dat is wel snel!!!!!
ne
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee.
neen
neen
net
niets
niets
niets
Niks
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
NVT
och als maar naam heeft, mij deert niet
onze oudere, oudere Heer, oudere dame,
Onzin: dat wanhopig zoeken naar eufemismen en "zachtere omschrijvingen" doet alleen maar krampachtig
aan.
opa of oma vind ik lekker klinken
Oud is oud. Gezeur over benamingen. Politieke correctheid loopt de spuigaten uit. Elke term kan leuk en
positief of naar en denigrerend gebruikt worden. Het gaan om de toon en wie het zegt. Verder zal het mij
eerlijk gezegd een zorg zijn. Voldoende zelfvertrouwen in huis.
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Ouder personen kunnen nog goed bewegen en geestelijk fysiek zijn
ouder worden is leulk zonder gebreken.
Oudere geeft helemaal niet aan of een persoon goed snik is of niet, niet meer als typering gebruiken.
Oudere klinkt wel aardig, dus waarom zoveel benamingen. Een beetje respect is tegenwoordig al heel wat.

-

Oudere mensen staan vaak moderner in het leven dan 50ers
Oudere mensen van nu zijn 'jonger' dan die van vroeger. De ouderwetse benamingen kunnen dus in de
geschiedenisboeken.
Oudere mensen. Zijn gewoon ook mensen. Vaak heel veel ervaring. Ik mis vaak de juiste invulling van
normale zaken. De belangstelling naar wat hebt u in u leven gedaan heeft. Er zijn delen van ons land waar
de mensen denken dat ze alles weten. Dat kan niet, maar laat je informeren. Daar leer je van en krijg je,
toch een ander inzicht in het leven die vaak door velen te kort is. Vaak ervaar ik de wetenschap van mensen
die in onze grote steden wonen. A'dam, dat is Nederland mijn vraag is dan wat bestaat hier dan omheen, ho
die boeren. Vreemd voor mij
oudere volwassene spreekt me wel aan
ouderen kunnen ook jong zijn
Ouderen zoals ikzelf(80)vinden senior een goede aanduiding
Oudje en bejaarde zijn vooral gedateerde benamingen, de hedendaagse oudere herkent zich daar niet in

-

-

-

-

Oudje is voor mij een koosnaampje. Gewoon senior lijkt me wel goed
Probeer altijd deze groep positief en met respect te benaderen.
Respect
respect tonen
senior dekt de lading volkomen. Het ergste vind ik als volkomen vreemden mij oma noemen. Mijn standaard
antwoord is dan "Ik wist niet, dat wij familie van elkaar waren"
Senior of gepensioneerde.
senior vind ik wel passend bij de oudere groep
Senior. De anderen vind ik degenererend
senioren is een goede benaming
senioren is een prettige benaming
Senioren klinkt niet zo neerbuigend als oude van dagen of oudje
Senioren of de jeugd van vroeger klinkt veel positiever.
senioren vind ik een prima benaming
sommige benamingen zijn mijn inziens ietwat beledigend
te veel political correctnes in ons land. Back to basics. Houd het NORMAAL
Teveel over een kam geschoren
Vaak word je betutteld.
Van daag aan de dag zijn de ouderen niet echt oud vergeleken met vroeger.
Veel oudere zijn slecht te been
Vind dat oudere mensen zich zelf nog niet zo oud vinden.
Vind senior het mooiste
Volwassen senioren
vroeger zei ik "he ouwe", en nu ben ik het zelf.
waarom een aparte benaming ?
waarom een benaming??
Wat is oud
wat is oud? de een met 50 en de ander met 80 nog niet.
Wat is oud? Wanneer ben je oud? Ik ben bijna 80 jaar. Ik zit dagelijks achter de computer en op Facebook.
Toch hoor je wel eens de vraag: Hoe kan jij op jouw leeftijd nog op Facebook zitten. Ik zeg dan meestal dat
moet ik absoluut zelf weten. Er is geen leeftijdsgrens
Wat is oud?? Het jaartal,maar daar kun je de mens niet met over een kam scheren.Over een mens kan je
pas oordelen als je weet en ziet hoe ze functioneren in het leven.
We worden niet allemaal seniel!!
we worden steeds ouder
We zijn allemaal mensen, leeftijden zeggen niets, je mensen tekort door ze een etiket op te plakken. Ik lees
dezelfde boeken, die 40 terug ook las. Ik heb nog steeds de zelfde interesses. fysiek merk je, dat je ouder
wordt, maar de psyche is nog jong. Wel meer ervaring
weet niet
weet niet
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Weet niet
WEET NIET
What 's in a name? Het gaat er om hoe het woord gebruikt wordt; toon en context.
wij noemen ons zelf jong bejaard
x
X
Youth has no Age.
zou graag willen dat er gewoon mevrouw tegen mij gezegd word
Er zijn bepaalde eigenschappen of kenmerken die aan ouder worden toegedicht worden. Welke van
deze gelden voor u? Anders, namelijk…
beter omgang met kleinkinderen dan met eigen vroeger
dat er onder de jeugd veel misverstand bestaad over oudere. een generatie die niets snapt,oud en
ouderwets.
Dat gezondheid het allerbelangrijkste is!!
Leven volgens het pricipe dat er in het leven maar één belangrijk moment is : "HIER EN NU"
Meer overzicht en minder waan van de dag
Meer relativeren.
minder praten, maar beter luisteren, beter omgaan met emoties
Verbonden voelen met anderen
Wat vindt u leuk aan ouder worden / zijn? - doelgroep 65-74 jaar
?
ach het gebeurt gewoon
Af en toe vind ik dat helemaal niet leuk
Alle leeftijden zijn leuk, hebben hun eigen charme
alles
Alles beter kunnen relativeren.
Alles kan, niets moet.
alles mag niets moet meer
alles op je eigen tempo kunnen doen.
Alles, behalve artrose
Alles, behalve enkele ongemakken (pijntjes -;))
als ik gezond ben en allerlei dingen kan doen die ik helemaal zelf kan bepalen
als je gezond blijft maak je alles bewuster mee.
als je gezond bent is allesgoed
Als je gezond blijft is het geen probleem om ouder te worden
als je goed ter been bent en je voelt je goed is het wel fijn om ouder te worden
Als je maar gezond blijft is ouder worden niet erg.
Altijd vakantie hebben!
Behalve zelfgekozen activiteiten, weinig tot geen verplichtingen
Bepaalde zaken hoeven niet meer
Blij zijn dat je het zo ver geschopt hebt. Ouder worden is geen vanzelfsprekendheid; zo velen redden het niet
om oud te worden.
Dat je nu kunt doen waar je zin in hebt
dat alles mag niets moet
Dat gaat alleen op als je niets te klagen hebt over de gezondheid.
Dat ik dingen niet meer moet, mezelf zijn, wat doen voor een ander
Dat ik er nog mag zijn, zoals ik ben.
Dat ik niet meer alles moet. Meer vrijheid. Rustig aan en de dingen doen die je leuk vindt.
dat ik überhaupt ouder mag worden
Dat is niet altijd leuk maar het hoort er nu eenmaal bij
dat je de beschikbare tijd zelf kan indelen.
Dat je de wereld wat relatiever bekijken kunt.
dat je een schat aan informatie hebt
dat je je niet overal druk om maakt
Dat je kunt onthaasten!
Dat je milder wordt en kunt relativeren
Dat je niet zoveel meer MOET. Je hebt meer tijd om je dag op een leuke manier in te vullen.
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dat je niets meer hoeft
dat je niets meer moet maar mag
Dat je nog ouder mag worden.
dat je wat minder geleefd wordt dan wanneer je jonger bent.
Dat je zelf de dag kan indelen.
Dat je zoveel al kent, heb je al meegemaakt.
Dat niet alles meer moet.
Dat niet alles meer noodzakelijk is
Dat niet alles meer zo moet..
dat niets meer hoeft en alles mag
Dat niets meer hoeft. En genieten iedere dag weer. Positief in het leven staan.
dat niets meer moet
Dat niets meer moet, je kunt de tijd zelf indelen.
dat spreekt voor zich
dat word je vanzelf....... leuk of niet leuk, dus maak er iets moois van
Dat worden we allemaal, hopenlijk in gezondheid
dat ze voor mij gaan staan in het openbaar vervoer
dat zoveel niet meer MOET
de druk is weg
de ervaring
De geestelijke rust
de levenservaring die je hebt opgedaan
De mogelijkheid meer te reflecteren.
De rust die ontstaat. Maak me niet zo druk meer.
de rust in je leven.
de rust in mezelf
De rust om te doen wat je wil
De vertrouwensrelatie met de kleinkinderen. Verder : gechargeerd alles kan, maar niets moet. Zelf je tijd
indelen.
de vrije tijd
De vrije tijd die je nu hebt omdat je niet meer hoeft te werken. Daardoor kun je weer wat meer voor anderen
betekenen.
De vrijheid
De vrijheid ( binnen een bepaalde ruimte)
De vrijheid en genieten van de kinderen
De vrijheid om te doen en laten wat je zelf leuk vind, alles mag niks moet, wil je werken prima maar er zit
geen druk meer achter.
dingen doen die je leuk vind
Dingen kunnen doen die in het jachtige werkleven niet mogelijk waren.
Doen en laten wat je zelf wilt, niets meer hoeven. Uitslapen. Kleinkinderen. Veel meer tijd om te lezen en
reizen.
e kan doen wat je leuk vindt
E tijd die ik voor alles neem. Niets moet meer
een ieder wordt ouder. Goed blijven om gaan met familie, buren en kennissen
eigenlijk helemaal niets leuks aan
eigenlijk niets.
Er hoeft niet zo veel meer
Er is niets leuks aan ouder worden want het gaat alleen gepaard met het afnemen van allerlei vermogens

-

Er te mogen zijn ondanks het oud worden. God heeft ons het leven gegeven en daarvan mogen wij genieten.
En niet vooraf er al uitstappen.(euthanasie), maar gewoon levenen dan met een hoofdletter L.

-

ervaring delen
gaat allemaal van zelf
geen dagelijkse verplichtingen meer zoals werk etc.
Geen idee
geen idee
geen idee
Geen mening
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Geen moeten meer, alles mag
geen probleem
geen probleem mee
gelukkig zijn met kinderen ,kleinkinderen ,en natuurlijk met mijn man.
Genieten van alles om me heen
Genieten van de tijd die vrij komt door de verandering van het aanpakken en doen van de dingen in het
dagelijkse leven.
gezond blijven
Gezond zijn.
Grootouder worden Niet meer ‘moeten’
Helaas kunnen we de tijd niet stopzetten. Er is dus niets leuk aan ouder worden.
helemaal niet leuk
helemaal niet leuk maar accepteer het wel
Het doen wat je zelf wil doen. Geen moeten meer. Gewoon genieten van alle goede dagen.
Het geluk gaat je anders beleven
Het gevoel van niets moet en de vrije tijd dir je hebt.
Het hoort er bij tevreden zijn dat je het mag beleven.
het is geen moeten meer, zelf je tijd indelen
het komt zoals het komt zoveel mogelijk nog genieten.
Het leuke is, dat de mensen me jonger schatten dan ik ben. En dat ze me vaker om advies ergens over
vragen.
het leven word wat rustiger
het moeten is er af
het niet "moeten"
Het niet meer moeten
het niet meer moeten
Het niet meer moeten presteren, meer genieten van de kleine dingen.
het niets meer moeten
het pensioen wat steeds minder word en vrye tyd
Het plezier en de balans in de omgang met andere/ jongere generaties
Het relativeren en de rust
Het relaxen en dat niets moet
Het rustige leven, geen gejaag meer en de vrije tijd. Je hobbie beleven Kleinkinderen
hoort bij het leven
Iedere leeftijd heeft zijn bekoring. Jonge mensen zien de buitenwereld. Ouderen hebben de buitenwereld wel
gezien.
Iedere maand AOW , eindelijk wat terug van mijn jarenlange belasting. Zitten in de bus.
Iedereen wordt oud. De één voelt zich met 50 al oud en de ander voelt zich met 80 nog niet oud. Je moet
ermee leren omgaan en genieten zolang het kan.
Ik ben een fitte gezonde oudere. Ik geniet van mijn leven, vooral van het feit dat niets moet en heel veel mag.
Mijn levenservaring, waarmee ik veel jongere kan helpen door midel van vrijwilligerswerk. Ik ben heel blij met
mijn gezonde lijf.
Ik ben gepensioneerd. De laatste jaren van mijn werkzame leven waren zwaar. Ik had de indruk, dat er geen
rekening gehouden werd met het feit, dat je niet altijd meer zo snel mee kunt komen met de ontwikkelingen
op het gebied van computers etc. Nu heb ik daar geen last meer van. Dat is een enorme opluchting. Ik doe
nog wel wel werk maar dat zijn dingen, die ik leuk vind.
Ik heb meer rust gevonden in mijn dagelijkse bezigheden maar zeker ook in het contact met anderen, zeker
met (klein) kinderen
ik hoef niet zo nodig aan allerlei hypes mee te doen kan het goed van een afstand bekijken
Ik kan mijn (levens) ervaring delen. Sommige zaken hoeven niet meer per se (loopbaan). Meer tijd voor
hobby's.
ik neem het zo het komt
Ik niet meer hoef te werken voor de kost.
ik vind er niks aan
Ik vind er niks aan. Steeds meer kleine lichamelijke gebreken en klachten. Stramme, stijve spieren die het
bewegen alsmaar minder soepel maken. Positief is wel dat je kunt gaan en staan waar en wanneer je wil,
maar dat is ook weer afhankelijk van ieder zijn persoonlijke financiele situatie.
ik vind het leuk dat ik kleinkinderen heb, verder weet ik eigenlijk niet
ik vind het oud zijn leuk maar niet het ouder worden

Ruigrok NetPanel, 2018

PBPB OZ1802 Doelgroeponderzoek senioren - open antwoorden

pagina 22.

-

Is een wezenlijk onderdeel van het leven.
Ja
ja
Ja kan zoveel als je kunt doen en niets meer moet. Als de klein/achterklein kinderen komen kan je ervan
genieten zonder ze op te voeden. En ze komen maar ze gaan ook weer en dat is heerlijk.
Je heb meer tijd voor je kinderen en ook klein kinderen. Ook kan je vaak invallen en behulpzaam zijn
waardoor je elkaar nog meer kan waarderen
je hoeft niet alles meer, het moeten is weg. ik heb een druk en zwaar leven gehad en nu kan ik ook leuke
dingen doen
Je hoeft niet meer perse dingen te doen die je niet leuk vind
je hoeft niet meer zoveel.
Je kan doen waar je zin in hebt
je kleinkinderen verwennen
Je mag en kan genieten niks moet
kennis toename
Kleinkindere
kleinkinderen
Kleinkinderen hebben, je niet meer druk maken over van alles en nog wat, kunnen relativeren, minder druk
en dwang
Kleinkinderen zien opgroeien
Kunnen doen wat en wanneer je wilt
Kunnen doen wat je zelf wilt
Lekker kunnen doen wat en wanneer je wil genieten van het leven
leuk
LEUK als je gezond blijft
leven als pensionado
leven, nog steeds leven en dingen kunnen doen.
meer dingen doen die ik leuk vind.
Meer ervaring
meer hulp
meer kunnen relativeren
Meer levenservaring
meer naar ziekenhuis moeten gaan zeer onprettig
Meer rust Zelf je eigen tijd kunnen indelen
Meer tijd hebben voor kinderen en kleinkinderen
Meer tijd om leuke dingen te doen.
meer tijd voor je zelf
meer tijd voor mezelf en mijn omgeving, genieten van de kinderen en kleinkinderen, als de zon schijnt veel
buiten zijn, activiteiten op het gemak kunnen doen om "fit" te blijven
Meer vrije tijd
meer vrije tijd
Meer vrije tijd
meer vrije tijd en doen wat je leuk vind
meer vrije tijd en je "moet" minder dingen
Meer vrije tijd na pensionering..
Meer vrije tijd voor de kleinkinderen en hobbies
Meer vrijetijd
Meer vrijheid
Meer vrijheid
meer zelf bepalen hoe je je dag indeelt
Met pensioen gaan.
met pensioen zijn en genieten van je leven met reizen en dergelijke
mijn ouders zijn niet zo oud geworden,ze waren heel erg jong. en dat is toch wel een pluspunt
minder druk maken om allerlei dingen
Minder leuk door bepaalde handicap
Minder zorgen over werk, kinderen en het hebben van veel meer tijd.
Misschien vooral dat ik beter kan relativeren en meer het gevoel heb dat ik me niet (meer) hoef waar te
maken.
Neemt wat meer afstand van dagelijkse waan. dus relativeren. De tijd nemen om te LEVEN.
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Niet
Niet altijd leuk, maar kinderen en kleinkinderen hebben maakt het leuker
niet echt iets speciaals, het over komt je
Niet leuk maar hoort bij de levensloop
niet meer hoeven te werken
niet meer hoeven te werken en doen waar je zin in hebt
Niet meer hoeven werken, meer rust, meer innerlijke rust.
niet meer hoeven werken/ vrijheid
niet meer te hoeven werken
niet meer te hoeven werken elke dag is vakantie doen en laten wat jezelf wilt
niet meer werken
niet meer werken, de rust.
niet veel
Niet veel als je partner dood gaat.
Niet veel, de gezondheid gaat achteruit, veel dingen kun je niet meer aan beginnen. Het loont zich niet meer,
voor die korte tijd dat je nog leeft.
Niet veel, mijn beperkingen zijn vrij groot.
niet vroeg sterven
niet zo veel
niets
Niets
niets
Niets
niets
niets
niets
NIETS
Niets
Niets
niets
niets
niets
Niets
niets
niets
Niets
Niets
niets
Niets
niets
Niets
niets
Niets "moet" meer. Alles kan en mag. Genieten!!!
niets bijzonders, je wordt het vanzelf. anderen drukken je met je neus op het feit dat je ouder wordt.
Niets eigenlijk. Er zijn weinig charmes aan het ouder worden, De ouderenzorg is de laatste jaren zo achteruit
gehobbeld dat je nu vaker mee maakt, als een partner, intensief hulp nodig is, zij worden gescheiden.
niets hoeft
niets hoeft meer, geen druk. Genieten met mijn partner en van de kinderen en kleinkinderen. Elkaar door en
door kennen geeft ook rust en veel vertrouwen.
Niets in het bijzonder
Niets moet alles mag.
Niets moet.
niets perse hoeven maar mogen
niets speciaals, maar in het algemeen: oké
Niets werkelijk. Maar het zoeken naar andere (nieuwe) invullingen is wel een uitdaging.
Niets.
Niets: het IS gewoon zo.
niks
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niks
niks
niks aan te doen
niks bijzonders, het hoort erbij
niks leuk
Niks moeten maar vind t niet erg om ouder te worden
Nou niet echt leuk hoor, maar het hoort nu eenmaal bij het leven. Ik zou best nog wat jonger willen zijn, maar
ik moet wel zeggen dat ik enorm van mijn kleinkinderen geniet dat voordeel heb je dan toch maar als je al
wat ouder bent.
Nu nog met 65 met pensioen. Gelukkig niet wachten tot 67.
nvt
nvt
nvt
nvt
NVT
Nvt
oud worden is niet erg, oud zijn is vervelend en pijnlijk
oud wordt je vanzelf
Oud 'zijn' is niet leuk.
Overal de tijd voor te hebben.
overal van genieten en alleen doen wat je wil
Pensioen
pensioen
Relatief niet leuk maar niet te ontlopen, helaas
Rijper worden.
Rimpels
rust
rust
rust en vrij zijn
Rust niks moet
rustig aan doen na een jachtig leven
Rustig leven, veel minder stres, je eigen leven kunnen inrichten
rustiger leven
soms leuk
steeds meer overzicht/inzicht in situaties
terugkijken op mijn leven
tijd en rust
tijd speelt geen rol meer
tijd voor jezelf hebben
tijd voor kleinkinderen
tja
vakantie en vrij Genoeg tijd voor de leuke dingen van het leven
Vanwege ziekte NIETS
Veel tijd die je zelf kunt invullen
verbonden met jongere generatie
Voorgaande punten
Voorgaande.
Vrij zijn in doen en laten Geen verplichtingen meer.
vrije tijd
Vrije tijd
Vrije tijd
Vrije tijd .genieten van het leven zover als dat kan
vrije tijd en niks moet meer. meer tijd voor elkaar
Vrije tijd... Gaan en staan waar en wanneer je wilt.
Vrijheid
vrijheid
Vrijheid
vrijheid
vrijheid
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vrijheid die je hebt en geen verplichte dag- in- deling
Vrijheid in gezondheid!
vrijheid om dingen te doen
vrijheid om te doen en laten
Vrijheid. Los van "wat hoort". Zoek het maar uit allemaal. Als het je niet bevalt dan ga je maar. Heerlijk.
Alleen echt belangrijke mensen blijven over. Voor mij meer dan genoeg.
wat meer kunnen relativeren en meer voor mezelf kunnen doen
weet niet
weet niet
weet niet
weet niet
Weet niet
weinig
weinig
weinig, want men probeert vaak voor je te denken, alsof je beetje dement bent
Wijzer zijn
Zelf bepalen wat je gaat doen.
Zoals mijn vader zei:oud worden is leuk, oud zijn minder.
zou het niet weten
zou niet jong willen zijn nu
Wat vindt u leuk aan ouder worden / zijn? - doelgroep 75 jaar en ouder
Afstand kunnen nemen van de gekte van deze wereld waarin zoveel gebeurd, niet mee mee hoeven hollen
in de race om maar niets te hoeven missen. Tevreden zijn met de dag van vandaag, de rust in mijzelf, en mij
toch verbonden voelen met alles om mij heen, en nergens meer aan hoeven te voldoen.
alles
Alles
alles alleen alle kwalen die je krijgt of oploopt is naar
Alles is abders
alles nog te kunnen meemaken met name alles omtrent de ruimtevaart. Ben benieuwd wanneer de mens
naar mars gaat en zou dat nog willen meemaken
Alles, maar in goede gezondheid.
Als de gezondheid het toelaat is niet altijd zo met het ouder worden
als ik me goed voel vind ik bijna alles leuk.
Als ik niet zo veel pijn zou hebben en mij wat makkelijker zou kunnen bewegen, zou ik het leven heel fijn
vinden
als je gezond bent dan is ouder worden leuk maar als je ernstig ziek bent en ook nog een zoon die ernstig
ziek is en als je ziet hoe je echtgenote hieronder lijdt dan is het zeer moeilijk om ouder te worden en dit dan
leuk te vinden
Als je maar gezond blijft
Als je nog bij het geheel wordt betrokken is dat geen probleem.Maar je merkt vaker dat je er niet bij wordt
betrokken,want je bent ouder.
Als je ouder wordt kun je van dingen genieten waar je vroeger geen belangstelling voor had. Ouder zijn levert
heel vaak beperkingen op.
bekijk alles relatief en rustig
Blij dat ik ouder wordt.
boeiend
Daar heb ik nog nooit over na gedacht.
Daar is niets :"LEUKS"aan. Het is zo het is : "O que for , há de ser " .
dan ben je niet zo jong meer
dat alles kan en niets moet
Dat alles mag en niets meer hoeft.
Dat er veel voor je is om te doen. en dat niets hoefd
dat gaat vanzelf
dat het einde in zicht komt
Dat ik de tijd heb om mijn dingen te doen.
dat ik het meemaak.. er nog ben..
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dat ik kan terugkijken op een mooi en waardevol leven, maar daar niet in blijf hangen. Ik kijk nog steeds
vooruit.. de tijd aan mijzelf hebben, In het besef dat vervelen een woord is wat ik niet ken
dat ik me niet oud voel
Dat ik meer tijd heb om leuke dingen te doen.
dat ik met mijn 77 nog werk en de post rond brengt vind ik zelf heel positief en dat ik nog volop in het leven
sta.
dat ik niet meer om 7 uur hoef op te staan
dat ik nog niet dood ben
Dat ik nog steeds hier op aarde kan zijn en nog mee kan maken hetgeen er in de wereld gebeurt.
dat je (bijna( geen verplichtingen meer hebt
Dat je de tijd zelf kan indelen naar eigen wens.
dat je kan doen en laten wat je wil
Dat je kunt doen en laten wat je wilt
Dat je kunt doen waar je zin in hebt. Je hoeft geen vrij te vragen aan je baas. Je bent gewoon wat vrijer. Je
hebt geen kleine kinderen meer over het algemeen. Dus die zorgen heb je niet meer.
dat je niet meer gestressed hoeft te zijn
dat je niet zoveel meer hoeft
Dat je ouder bent
Dat veel van de jongeren je mening op prijs stellen. Dat je veel levenservaring hebt opgedaan waar anderen
weer hun voordeel mee kunnen doen.
dat we nog niet dood gaan
De bedachtzaamheid
De ervaring en kunnen dien waar je zin in hebt
De gebreken die erin sluipen.
De kleinkinderen, achterkleinkinderen, familie bijeenkomsten, discusieren met de jongeren, de wetenschap,
dat je van jongeren nog veel kunt leren.
de levens ervaringen..die passeren
De levenservaring.Alles mag en niets moet.
De rest van ons leven hebben we vakantie
de tijd hebben voor andere dingen
De vrijheid. Het hebben van kleinkinderen. De rust, je niet meer laten opjagen door anderen.
denken aan mijn jeugd
Eigenlijk helemaal niets, behalve dat ik geen drukke agenda meer heb.
Eigenlijk niets.
Er bij horen, gezondheid, zelfstandig zijn.
Er hoeft niet alles meer....
ervaringen en luisteren
geen
Geen (werk)stress.
geen idee
geen stress en alles over je een laten komen en toch protesteren bij ongelijkheid
Geen verantwoording aan andsere afleggen maar je eigen idee volgen
Geen verplichting meer. Vrijheid,
geen verplichtingen meer hebben, niet vroeg op moeten staan, niet meer te moeten werken
Geen verplichtingen meer zoals bij hebben van een baan. Meer tijd om dingen doen die je zelf wil doen.
Geen verplichtingen rust
geen(bijv. Financiële) problemen hebben
gelukkig zijnen blijven
Genieten van de kinderen en kleinkinderen en van het vrij zijn om te doen waar je zin in hebt met veel dieren
om mij heen
Genieten van de laatste jaren
genieten van elk moment vooral samen met familie. en terug kijken op een leven met ups en downs
Genieten van elke dag en niets meer moeten.
Genieten van kleinkinderen
gewoon
Gezond genieten van alle dingen in het leven.
gezondheid
Heb al 22 jaar veel tijd voor leuke dingen
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heb er zelf geen moeite mee
Helemaal niets
Het gaat nou eenmaal zo
Het gaat vanzelf, zolang je maar redelijk gezond bent heb je er geen erg in.
Het is niet zo leuk om ouder te worden. De ouderdom komt ook meestal met gebreken.
het niet meer moeten
het voordeel is dat je meer tijd hebt voor sporten en leuke dinge. Nadeel is dat je niet alles meer kan
hoort er gewoon bij
hopen dat je mentaal bij de tijd blijft
iedere leeftijd heeft zijn eigen charme
ik ben niet goed terbeen anders gaat het wel
Ik ben nog heel jong van hart en sta op 87 jaar nog altijd als hoofd van de telefooncirkels volop in de
belangstelling. Ondanks mijn heel zware hernia's en veel pijn is het leven toch nog heel waardevol voor mij !

-

Ik heb mazzel, ben 80 en loop 2 keer per week in mijn buurt een folderwijk, loop heel veel, pas op mijn
achterkleinzoon van 7 maanden. Ik vind dat je op deze manier niet mag mopperen om op deze wijze oud te
worden. Ik ben mij wel bewust dat dit ook zo maar voorbij kan zijn maar voorlopig heb ik dit geluk wel
gekregen.
Ik kan meer mezelf zijn en wordt soms geholpen
ik moet niets meer
ik vind het niet leuk ,er is niets leuk aan
Ik vind het niet zo leuk om oud te zijn, wil nog zoveel wat niet meer kan
Ik voel mij vaak eenzaam heb altijd in de Horeca gezeten dus val je in een groot gat ook al omdat mijn man
is overleden en KINDEREN??? ach ze laten je alleen Het leuke moet je zelf maken, en dat probeer ik

-

-

-

In de situatie waarin ik verkeer is het helemaal niet leuk om ouder te worden, lichamelijk kan je veel minder
en het heilige moeten wordt je wel degeleijk opgelegd door de gemeente of medische wereld waar je
ongewild in terecht komt, er wordt geen rekening gehouden met het feit dat je een hulpbehoevende partner
hebt sop maar aan en zie maar, Ik bedoel hiermee dat er geen onderhandeling is tussen huisarts en
hulpverleningen, je moet overal zelf achteraan en dat is moeilijk als je er alleen voor staat. (geen kinderen of
naaste familie)
In deze tijd vrij negatief over de toekomst!
Is niet altijd even leuk! Zeker als je veel gezondheidsproblemen zijn.
is niet leuk
ja
ja, maar zonder lichaamlijke problemen
Je "moet" niks meer
je geniet meer van kleine dingen en kleinkinderen je moet niets meer, alles mag
Je hoeft niet meer zoveel!
je hoeft niet meer zoveel, je doet waar je zelf zin in hebt
Je hoeft niet zo nodig meer veel te bewijzen.
je kan doen wat je zelf wil
Je kunt je eigen tijd indelen en iets doen wat je leuk vind
Je moet minder
je niet meer zo druk hoeven maken
je wo
je wordt het van zelf je kan er niets aan doen je moet het aanvaarden
kleinkinddeeren
Kleinkinderen hebben
kleinkinderen hebben.
kunnen doen en laten wat je wilt.
kunnen doen wat je wilt, niks meer moeten
kunnen doen wat je zelf wil
Levenservaring
Levenservaring kunnen delen Genieten van de goede dingen van het leven
Mag nu zelf bepalen wat ik graag wil doen en op mijn eigen tijd.
meemaken dat je kinderen volwassen worden kinderen krijgen en nu ook nog achterkleinkinderen geboren
zien worden
meemaken hoe je kinderen en kleinkinderen opgroeien
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meer tijd voor anderen
Meer tijd voor eigen zaken, vrijwilligerswerk, meer tijd voor kinderen en kleinkinderen, bezoeken van musea,
genieten van de natuur
meer vrije tijd hebben
meer vrijheid
Minder stress meer relativeren
n.v.t.
NEE
nee
Niet als je wat gaat mankeren. En, als men je jonger schat.
niet echt
niet leuk je kan steeds minder
niet leuk je krijgt te veel gebreken
niet leuk maar kan het toch niet veranderen
niet meer werken
Niet veel krijg steeds meer lichamelijke klachten!
Niet zo heel veel. Je kunt NAAR BEPAALDE DINGEN NIET MEER TOE WEGENS JE LEEFTIJD. Terwijl ik
het wel zou kunnen.
niet zo veel
Niet zo veel.
niet zoveel verplichtingen hebben
niet zoveel. je wordt beperkt in je activiteiten, lichamelijk
niets
Niets
niets
niets
niets
niets
niets
niets
niets
Niets
niets
niets
niets
niets
niets
niets
niets
Niets
niets
niets
niets ,maar het gebeurd vanzelf
niets geeft mij alleen maar gebreken
niets moet
Niets moet en bijna alles mag.
Niets!!!
niets, alleen de rust
niets, maar accepteren is beter dan er tegen vechten
Niets, maar helaas het overkomt je.
Niets.
nieuwe dingen ontdekken en er gebruik van maken
nieuwe ervaring
niks
niks meer moeten
niks,alleen ongemakken
nog lekker actief zijn zonder het te moeten
Nog veel kunnen en willen doen,maar dan in een rustiger tempo. Het woord "moeten" staat zeker niet meer
op de voorgrond.
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Om nog steeds te kunnen meedraaien in de maatschappij; dat mensen je nodig hebben om je capaciteiten.

-

oma zijn
Op dit moment eigenlijk niet veel
Op dit moment vind ik het bepaald niet leuk. Ik ben in 11 maanden mijn man en dochter verloren. Mijn gezin
is gehalveerd.
Ouder worden is leuk, ouder zijn is minder prettig
Ouder worden, maar kleeft ook problemen aan gezondheid en de mensen die het te vertellen hebben.

-

-

prettig
Prima. Kan er weinig aan doen! Kan veel dingen doen, die ik vroeger niet kon doen!
Relativeren
rijk aan nieuwe contacten
Rustiger leven
rustiger leven
SOMS
tijd hebben
Tijd hebben
Tijd om zelf dingen te ondernemen die gratis zijn, bv fietstochten
Tijd voor mijn hobby’s.
tot op heden nog niets (ik ben 75 jaar )maar mensen schatten me 15 jaar jonger.Daardoor denken sommige
mensen dat je alles maar kan o.a. 2X manterzorger te zijn
veel vrijetijd meer genieten van het dagelijkse leven
Vind het leven nog steeds de moeite waard
Vind ik niet leuk, als je maar gezond bent.
vooral meer tijd hebben voor omgang met anderen
Vrij in doen en laten.
vrijheid
vrijheid
vrijheid.
Weet ik nog niet. Ik doe nog alles. Ik gebruik geen medicijnen en loop nog dagelijks een stuk met de hond.
Weet niet
Weinig.
Zelf je tijd indelen Vakantie nemen wanneer je dat zelf uitkomt
Zien hoe kinderen zich ontwikkelen en hun aandeel in de maatschappij hebben.
Zo lang je gezond blijft is het priema,maar als je niet meer uit te voeten kan, is er niets aan.
zo lang men goed ter been is en geestelijk "gezond " en bijna 50 jaar gewerkt te hebben [ soms 60/70 u/p/w
!] is het heerlijk om nu te kunnen doen en vooral laten wat men wil ( binnen de financiele mogelijkheden
tenminste , wat dat betreft worden wij - de ouderen - de laatste tijd er niet beter op ! ]
zolang gezondheid goed is meer rustig doen
Zolang ik redelijk gezond ben is het prettig.
zou het niet weten
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