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2017 in vogelvlucht

Een greep uit de highlights
Januari:  Kennismaken met Nederlandse tradities! Voor mannelijke 

statushouders wordt een bowlingtoernooi georganiseerd. 

Februari:  In onze gemeente zijn er voor de jongste peuters nog 
weinig mogelijkheden om te bewegen. Peuterspeelzaal 
in Beweging  legt de verbinding met sport- en 
beweegaanbieders en realiseert samen met hen een 
gevarieerd spel- en beweegaanbod. 

 De belastingconsulenten van De Welle staan klaar om 
cliënten te helpen met het invullen van hun belasting. 
Dit jaar is voor het eerst de samenwerking gezocht met 
de ZINiN bibliotheek. 

 Bestuurswisseling: Ruud Bekke neemt na 13 jaar 
afscheid van het bestuur. Ingrid Brandwacht-Kampman 
en Cor Al komen het bestuur versterken. 

Maart:  53 leerlingen maken een ontwerp voor graffiti op het 
politiebureau! 

 Iedereen die in 2017 80 of 85 jaar wordt, ontvangt 
een brief waarin een huisbezoek van een 
seniorenvoorlichter aangekondigd wordt.

April:  De Sportmobiel gaat de wijk in. Sportbuurtwerk 
stimuleert met deze wekelijks terugkerende sportactiviteit 
het buiten spelen in de gemeente Hellendoorn.

Mei: De Wandelmeerdaagse vindt voor de tweede keer plaats. 
Een mooie samenwerking tussen ZorgAccent en De Welle. 

Juni:  Tijdens de wijkschouw voor Wijkvereniging Oost gaan 
buurtbewoners, raadsleden en vertegenwoordigers van 
politie, Woningstichting en De Welle gezamenlijk de wijk 
in om de (zichtbare) problemen te inventariseren. 

 De Wmo-raad organiseert een bijeenkomst met als 
thema vluchtelingen en roept op tot een interactief 
gesprek tussen statushouders en aanwezigen. 

Augustus:  Het jongerenwerk biedt een gevarieerd 
zomerprogramma aan voor de jongeren waaraan 
uiteindelijk 138 jongeren deelnemen. 

Oktober:  Nieuwe naam juniormiddag wordt ‘Be cool, be young’ 
welke uit 248 inzendingen gekozen is. 

November:  De vrijwilligersbedankavond die De Welle namens de 
gemeente Hellendoorn organiseert, kan rekenen op 
veel positieve reacties.

December:  De vuurwerkbus rijdt 117 kilometer door Haarle, 
Hellendoorn, Daarle, Daarleveen, Marle en Nijverdal. 
3.650 vingers en 730 ogen zijn bespaard gebleven 
dankzij de vuurwerkvoorlichting aan leerlingen van 
basisscholen in de gemeente. 

 Project Noabers van Ver van start. Eerste status-
houders starten met vrijwilligerswerk om nog beter  
de Nederlandse taal en cultuur te leren. 



2017  
in vogelvlucht
Voor u ligt ‘2017 in vogelvlucht’, een 
grafische weergave van de resulta-
ten die De Welle in 2017 behaalde. 
Vindt u het fijn om meer te lezen? 
Er is ook een uitgebreid verslag 
beschikbaar. In dit document 
is een verwijzing opgenomen 
naar dit online verslag. Scan 
hiervoor de QR-code. In onze 
planning voor 2017 stond opge-
nomen: Door stevig in te zetten 
op vroegtijdige signalering, 
versterken van eigen kracht, 
het betrekken van het eigen 
netwerk en door gebruik te 
maken van collectieve voorzie-
ningen kunnen we de inzet van 
(dure) individuele voorzieningen 
beperken. Door middel van ont-
moetingsactiviteiten, zoals Samen 
Eten, willen we isolement voorko-
men en bereiken dat mensen langer 
in hun vertrouwde omgeving blijven 
wonen. Het verstrekken van de perso-
nenalarmering en de maaltijdvoorzie-
ning ondersteunen dit. We horen nu dat 
de zorg voor thuiswonende senioren toe-
neemt. Hieruit valt af te leiden dat mensen 
langer thuis blijven wonen en dat de opzet van 
De Welle is geslaagd. 

Het jongerenwerk geeft voorlichting over vuurwerk. 
Voor het eerst in jaren loopt het aantal gevallen met oog-
letsel terug.
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De wijkaanpak zet in op vroegtijdige 
signalering. Zowel op sociaal als 
materieel gebied is er samen met de 
buurtbewoners gewerkt aan oplos-
singen, waardoor er geen aan-
spraak op duurdere voorzienin-
gen gedaan hoefde te worden.  

Kwaliteit en participatie kun je 
niet los van elkaar zien. In het 
jaarverslag worden de werk-
zaamheden, inhoudelijk en 
getalsmatig, verantwoord.

De samenwerking met maat-
schappelijke organisaties is 
verder verstevigd. Dat geldt ook 
voor de samenwerking met de 

gemeente. Er zijn korte lijnen, er 
is een goede verstandhouding en 

er heerst een plezierige sfeer. 

Ga met ons mee op ons rondje langs 
onze 4 domeinen in de gemeente  

Hellendoorn:
1. Samenleven in buurt en wijk

2. Opgroeien
3. Vrijwilligerswerk

4. Meedoen makkelijker maken

Gerard Beukers
Directeur Stichting De Welle
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