
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De twaalfde editie zomerschool55+ 2021. 

2021:  Een jaar waarin we gelukkig weer een 

echte zomerschool konden organiseren, hoewel 

we vanwege de richtlijnen rondom Corona nog 

wel rekening moesten houden met afstand, 

groepsgrootte en zaalgrootte.  Zo waren 

bedrijfsbezoeken en een dagtocht niet mogelijk, 

maar konden bv wandelingen wel: al was het 

vaker en in kleine groepjes.  Dankzij de  

flexibiliteit van de vrijwilligers en de gastdocenten 

hebben we toch veel kunnen waarmaken. 

 

.  

 

 

tekst 

 Activiteiten  

Ondanks de beperkingen hebben we dit jaar 51 

verschillende activiteiten aangeboden, waarbij 

we er een aantal meerdere keren hebben 

uitgevoerd om zoveel mogelijk mensen de kans 

te geven veilig deel te nemen. Dat heeft 

geresulteerd in 86 momenten, en 393 

deelnemers die 989 keer een activiteit hebben 

ondernomen. Opvallend was dat een kwart van 

de 85+ voor 5 of meer activiteiten kwamen: ze 

waren er echt aan toe!   

  .  

  Het zomerschoolrapport 

Gemiddeld geven de bezoekers de zomerschool een 

8.3. De excursies scoren het hoogst en krijgen een 

8.6. Er waren geen activiteiten die minder dan een 

7.5 scoorden, maar wel 6 activiteiten die een 9.0 of 

hoger scoorden.  Het hoogst scoorde  ”Welkom in 

het huis van de stad” en “Vilt je eigen bloem”.   

Het kernteam is dik tevreden met dit rapport! 

 

 

 Nieuwe ontwikkelingen 

 Helemaal nieuw dit jaar was de digitale 

inschrijving via de vernieuwde website. Dat 

leverde natuurlijk wel wat kinderziekten op, 

maar werd uiteindelijk door de deelnemers als 

zeer informatief gezien. Bovendien konden we 

daardoor flexibeler plannen. Natuurlijk mogen 

we de niet digitale oudere niet vergeten en 

daarvoor waren er flyers en momenten waarop 

zij persoonlijk konden komen inschrijven en 

betalen.    



 

 

Vrijwilligers 

Ook dit jaar konden we weer rekenen op de inzet 

van een heleboel vrijwilligers: 6 mensen 

bemanden het kernteam, er waren 22 zeer 

enthousiaste gastvrouwen en gastheren en  43 

gastdocenten hebben hun diensten vrijwillig 

aangeboden.  Wij zijn hen zeer dankbaar voor alles 

wat ze hebben gedaan en hebben dat  ook laten 

merken: de gastdocenten hebben allemaal een 

klein presentje gehad en een uitgebreide 

evaluatie; met de andere vrijwilligers hebben we 

de zomerschool op vrijdag afgesloten met een 

evaluatief moment en een gezamenlijke activiteit 

met een hapje en een drankje. 

Redenen om deel te nemen 

Net als eerdere jaren hebben we ook nu 

geïnformeerd naar de reden dat mensen 

deelnemen aan de Zomerschool55+ en daaruit 

blijkt dat voor meer dan 70% van de deelnemers 

de gezelligheid voorop staat: “ik ben aangenaam 

vrrast door de fijne dagen die ik op uw 

zomerschool door mocht brengen”, mailde een 

deelnemer na afloop. Daarnaast scoort 

kennismaken met een nieuwe activiteit heel 

hoog (net geen 70%).     

Mannen en de Zomerschool 

 17% van onze deelnemers was dit jaar “man”. 

Iets minder dan we gewend zijn (20%), maar dat 

kwam waarschijnlijk door het geringere aanbod 

aan excursies ivm de richtlijnen voor Covid. 

Mannen komen  met name af op de excursies 

en presentaties. Zo trokken de wandelingen, de 

pubquiz, fotograferen en het kennismaken met 

de VR-bril een groot aantal mannen. Opvallend 

was dat de digitale presentaties haast geen 

mannen trokken!    

 Tot slot 

Dit jaar zijn we voor het eerst ook buiten de 

normale tijden gaan werken: zo gingen we al 

heel vroeg de zonsopkomst fotograferen en 

liepen we bij zonsondergang. Zeker de moeite 

waard om verder te ontwikkelen, zeker voor de 

jongere senioren.  

    


