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Voorwoord
We kijken terug op een jaar waarin 
Stichting De Welle volop heeft ingezet 
op preventie. Door preventie kunnen 
we zorg uitstellen of zelfs voorkomen. 
De fitheidstesten van Fijn Leven, de 
cursus POWER, het meidenwerk en 
BUUV, het zijn allemaal voorbeelden 
van preventieve activiteiten. Ont-
moeten en verbinden zijn tevens 
belangrijke kernbegrippen binnen de 
activiteiten van De Welle. We zijn volop 
betrokken bij het wijkgericht werken, 
waarbij we nauw samenwerken met 
onze Wijksaampartners. Ook is de 
samenwerking met scholen voor ons 
belangrijk. Met name bij de Whats - 
(h)appy lessen, het lijntje met de 
peuterspeelzalen, de sportactiviteiten 
en het nieuwe project ‘Jong en Oud’ 
bewijst de kracht van verbinding zich. 
Het peuterwerk kreeg dit jaar bijzon-
dere aandacht door de nieuwe Harmo-
nisatiewetgeving, die in januari 2018 in 
werking trad. Samen met de gemeente 
en andere betrokken partijen maakten 
we ons hard om alles zo goed moge-
lijk te laten verlopen. Het behoud van 
de kwaliteit van het peuterwerk was 
hierbij de inzet. 
In 2017 zijn we gaan werken op onze 
nieuwe locaties: de frontoffice in het 
gemeentehuis en onze locatie aan de 
Dokter G.H. Beensweg. Dit was voor 
ons en voor de inwoners even wen-
nen, maar steeds meer mensen weten 
de weg inmiddels te vinden. In het 
nieuwe pand is ruimte voor activitei-
ten, wat erg goed is voor de binding 
met de buurt en met andere organi-
saties.
We zijn trots op onze resultaten, die 
mogelijk waren dankzij een enorme 
inzet van onze vrijwilligers en mede-
werkers. Dit alles in samenwerking en 
afstemming met de gemeente en onze 
netwerkpartners.
Wij wensen u veel leesplezier. Dit 
jaarverslag omvat een uitgebreide 
beschrijving van het afgelopen jaar. Er 
is een ook een verkorte versie beschik-
baar waarin u in 1 oogopslag een 
beeld krijgt van de werkzaamheden 
van De Welle. 

Marianne Pekkeriet - Locatiemanager
Gerard Beukers - Directeur

Buurtwerk
Wijkgericht werken
Het wijkgericht werken is onderlegger 
in ons aanbod. We proberen zoveel 
mogelijk verbinding te maken tussen de 
verschillende doelgroepen en partijen. 
Veel activiteiten en diensten vinden plaats 
in de wijken en worden afgestemd met 
inwoners en netwerkpartners. Denk 
hierbij aan activiteiten voor jong en oud in 
samenwerking of afstemming met scho
len, thuiszorgorganisaties, ouderenvereni
gingen, sportorganisaties etc. 
Stichting De Welle is een kernpartner van 

Wijksaam. We nemen actief deel aan de 
stuurgroep, de kerngroep en de wijkteams 
en vormen met de Wijksaamadviseurs de 
wijkduo’s. Voor meer informatie over Wijks
aam verwijzen wij naar het verslag en de 
website van Wijksaam gemeente Wierden. 
Zo’n 130 belangstellende samenwerkings
partners en buurtgenoten namen op dins
dag 21 maart een kijkje bij het open huis 
aan de Dokter G.H. Beensweg 21. Maatwerk 
verhuisde dit jaar naar het gemeentehuis 
aan de Pouliestraat waar zij alle ochtenden 
op werkdagen bereikbaar zijn.

Ouderenwerk
Het ouderenwerk ontwikkelde een 
programma dat gebaseerd is op de 
theorie Huis van identiteit, waarbij 5 
levensgebieden centraal staan: Lichaam 
en Geest, Sociale contacten, Materiële 
situatie, Arbeid en Presteren, Waarden en 
Zingeving. De 5 levensdomeinen vormen 
samen een balans in het leven. Door 
levensgebeurtenissen kan deze balans 
verstoord worden. Het vinden, hervinden 
en behouden van de balans en hiermee 
het welbevinden, is het uitgangspunt 
voor het ouderenwerk en de welzijns
arrangementen van Stichting De Welle. 
Het aanbod is gericht op: Beweeg,  
Ontmoet, Doen, Inspiratie en Diensten.

Fijn Leven (samenwerking met 
Wijksaam)
Het doel van dit project is om inwoners 
van de gemeente te ondersteunen bij het 
gezond ouder worden. In het voorjaar 
schreven we 750 senioren aan, waarvan 
314 mensen reageerden. De grote meer
derheid (72%) werd in de screeningsfase 
onder ‘vitaal’ ingedeeld. Een kwart van 
de respondenten viel onder de categorie 
‘kans op kwetsbaar’ en 3% werd ‘kwets

baar’ bevonden. De vitale categorie ontving 
een uitnodiging voor een fietstocht waar 
het thema ‘geluk’ centraal stond. Deze 
fietstocht die we in samenwerking met vrij
willigers van fietsclub Akkerhus organiseer
den, scoorde een 8,3 als waardering. De 
respondenten die kans liepen op kwets
baarheid mochten deelnemen aan een 
fitheidstest. 45% deed daadwerkelijk mee 
en zij beoordeelden de test met een 8,5. 
In het najaar schreef De Welle een nieuwe 
groep mensen aan met als uitkomst: 323 
respondenten waarvan 67% ‘vitaal’, 32% 
‘kans op kwetsbaar’ en 1% ‘kwetsbaar’. De 
fitheidstest met een opkomstpercentage 
van 64% werd wederom goed beoordeeld 
(cijfer: 8,2). De vitale mensen stond een 
beweegmiddag te wachten. Mede dankzij 
Tennisvereniging Wierden en Bowls
club Stouwend werd dit een sportieve 
doe-middag inclusief lezing over de effec
ten van bewegen op lichaam en geest. 
Deze beweegmiddag scoorde een 7,8. 

Bewoners leven lang(er) en veilig(er) 
thuis
Naast het project FIJN LEVEN dat ook 
bijdraagt aan dit doel, zetten we een 
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TRAINING VALPREVENTIE op. Als mensen 
de risico’s kennen van de gevaren die zij 
in en om het huis lopen, draagt dit bij aan 
meer veiligheid. Vanaf 2018 bieden we 
deze training in samenwerking met een 
fysiotherapeut aan. Ongeveer 40 perso
nen namen deel aan een WORKSHOP 
VALPREVENTIE thema in NotterZuna. Het 
programma bestond uit een lezing over 
bewegen, valpreventie en veiligheid in en 
om het huis. Ook bij deze activiteit was 
fysiotherapie betrokken. In samenwerking 
met het ALZHEIMERTREFPUNT werden er 
5 avonden over Alzheimer georganiseerd, 
waarbij De Welle verantwoordelijk was 
voor het verzorgen van de uitnodigingen. 
Tijdens de Rabobankdag voor Rijssen/Enter 
mochten we een LEZING verzorgen over de 
effecten van bewegen op lichaam en geest. 
We bereikten hiermee ruim 400 mensen. 
Voor de KBO Enter verzorgden we voor een 
groep van 21 mensen een AVOND OVER 
VITALITEIT EN FITHEID. In samenwerking 
met VVN EnterWierden zetten we prak
tische FIETSLESSEN op, wat een vervolg 
was op de theorie. Hoewel VVN hier veel 
aandacht aan besteedde, waren er niet 
voldoende opgaves. 

In 2017 sloten we 57 nieuwe klanten voor 
ALARMERING aan. Tevens sloten we 51 
klanten af. Er zijn 7 vrijwilligers actief op dit 
gebied. Er zijn op 31 december 2017 in 
de gemeente Wierden 204 inwoners die 
gebruikmaken van onze personenalarme
ring. Aangezien steeds minder mensen een 
vaste telefoonaansluiting hebben, plaatsen 
we meer en meer GSM toestellen. Door 
de komst van glasvezel en de diversiteit 
ten aanzien van telefoonaanbieders wordt 
het plaatsen steeds technischer. Daarom 
bieden we een diversiteit aan toestellen en 
is er veel aandacht voor de bijscholing van 
onze vrijwilligers die de plaatsing verzor
gen. De VALDETECTIE werkt technisch nog 
niet zoals wij willen. We zijn momenteel 
terughoudend bij het plaatsen. Van andere 
mogelijkheden, zoals bewegingssensoren, 
brandalarm en gasalarm wordt zelden of 

nooit gebruik gemaakt. De verzekeraars 
vergoeden nog zelden de gemaakte kosten. 
Hierdoor worden soms geen toestellen 
geplaatst omdat de kosten te hoog zijn, 
terwijl plaatsing wel wenselijk is. Het tevre
denheidsonderzoek op het gebied van 
alarmering resulteerde in 25 reacties en 
een beoordeling van een 8,6. 

Ongeveer 50 personen maakten dit jaar 
gebruik van onze MAALTIJDVOORZIENING 
AAN HUIS. De maaltijden worden gele
verd door Apetito en 25 vrijwilligers zijn 
betrokken bij de bezorging hiervan. In 
totaal werden er 8.059 warme maaltijden 
bezorgd. Het tevredenheidsonderzoek 
wees uit dat de cliënten een gemiddelde 
score gaven van 7,6 voor de maaltijden. 
De kwaliteit en dienstverlening door De 
Welle scoren allebei een 8,2. Ook over 
de klantvriendelijkheid van vrijwilligers 
en beroepskrachten zijn de klanten erg 
tevreden, wat blijkt uit een cijfer van 8,3. 
Naast de maaltijdvoorziening aan huis 
kunnen  cliënten ook aanschuiven in het 
Oosterhoes of in de Holtinck, waar SAMEN 
TAFELEN plaatsvindt. In het Oosterhoes 
maken hier 13 personen gebruik van. In 
totaal werden hier 569 maaltijden genut
tigd en 15 vrijwilligers helpen mee om 
deze activiteit draaiende te houden. Bij de 
Holtinck schuiven ongeveer 17 mensen 
aan en 5 vrijwilligers helpen mee met het 
dekken van de tafels, het opscheppen 
van de maaltijden en het zorgen voor een 

ontspannen sfeer. In totaal serveerden 
vrijwilligers hier 190 maaltijden. 

Verminderen en voorkomen van 
eenzaamheid 
Het aanbod in de ONTMOETINGSCENTRA 
is voortgezet. De soosgroepen en acti
viteitengroepen draaien hun activiteiten 
volgens schema. We gaven extra onder
steuning aan de activiteiten en vrijwilligers 
van de Holtinck (deze vrijwilligers zijn 
nu ondergebracht bij De Welle). In 2017 
stonden er 3 WINDOWSCURSUSSEN en 
1 TABLETCURSUS in Wierden en Enter op 
de agenda. Van september tot aan juni 
is er een INTERNETCAFÉ in Wierden (2x 
per week) en Enter (1x per week) actief. 
Aan het begin van dit jaar werden enkele 
ritten van de MOOI MEEGENOMEN bus 
geannuleerd wegens te weinig aanmel
dingen. Hierop pasten we het programma 
aan. In de tweede helft van het jaar 
zaten alle ritten vol. In 2017 hielden we 
ons volop bezig met de ontwikkeling van 
de WELZIJNSARRANGEMENTEN en het 
onder de aandacht brengen bij verwij
zers en publiek. Er is tot op heden nog 
minimaal gebruik van gemaakt. Er vonden 
vrijwel geen doorverwijzingen plaats. Dit 
punt is onder de aandacht gebracht bij 
netwerkpartners. In de maanden juni, juli 
en augustus organiseerden we diverse 
ZOMERACTIVITEITEN voor kwetsbare seni
oren en senioren die risico lopen op korte 
termijn kwetsbaar te worden. Zo stond 
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er een high tea in Ypelo op de agenda 
(19 deelnemers), een lunch in Wierden 
(15 deelnemers) en een high tea in Enter 
(8 deelnemers). Aan al deze activiteiten 
werd ook een beweegactiviteit gekoppeld. 
Voor de huifkartocht gaven 18 mensen 
zich op en 10 mensen namen deel aan de 
creatieve ochtend in Enter. Tot slot kon 
het talking dinner in Wierden rekenen op 
de komst van 25 mensen. 

Ondersteunen en stimuleren van 
bewegen en sporten
De Welle heeft zitting in de WERKGROEP 
VITAAL ENTER. Dit jaar ging er in Enter 
een spiksplinternieuwe activiteit van start 
waar we onze ondersteuning aan mochten 
verlenen: SMOVEY WANDELEN. Bij de BUI
TENGYMNASTIEK in het Wedervoort doen 
wekelijks 12 deelnemers mee. Om de week 

vindt er in Ypele een KUIERMIDDAG plaats, 
waarbij 15 tot 20 mensen meekuieren. In 
een oplage van 200 boekjes verspreidde 
De Welle een BEWEEGGIDS. Hierin staat 
het gemeentelijke sportaanbod. 

Bewoners hebben een actieve bijdrage 
aan de eigen woon– en leefomgeving
Er is geïnvesteerd in het ondersteunen van 
de WIJKSAAMACTIVITEITEN. Dit deden we 
door middel van deelname aan de stuur
groep, kerngroep, wijkteams en wijkduo. In 
2017 is er vanwege omstandigheden bij de 
netwerkpartner (Wijksaam) onvoldoende 
aan de ontwikkeling van de wijkduo’s 
gedaan. In 2018 volgt er een evaluatie. De 
inzet van de wijkduo’s wordt voortgezet. De 
Welle werd betrokken bij de ondersteuning 
en begeleiding van ouderenactiviteiten in 
de buitengebieden (KULTURHUZEN). In 

samenwerking met Wijksaam besteedden 
we via een INFORMATIEAVOND VOOR VRIJ
WILLIGERS EN BESTUUR van het Akkerhus 
aandacht aan het voorkomen van overbe
lasting. Bij de Vitaliteitsmarkt in Enter was 
De Welle aanwezig voor het promoten van 
het activiteiten en dienstenaanbod. 

Bewoners spreken eigen kracht aan
Dit jaar ontwikkelde De Welle het 
POWERprogramma. Er is volop aandacht 
besteed aan de PR. In september startten 
8 deelnemers met de eerste POWER 
CURSUS. De POWERcursus speelt in op  
de balans in je leven aan de hand van de 
verschillende levensdomeinen. Geza
menlijk met Wijksaam wordt er ingezet 
op BEWONERSINITIATIEVEN. SENIOREN 
EIGEN KRACHT wordt ook samen met 
Wijksaam uitgevoerd.

Peuterwerk
Binnen De Welle bestaan 4 peuterspeelza
len. In 2017 bezochten 208 peuters  
1 van onze locaties. Hier vielen 19 VVE 
kinderen onder. De peuterspeelzalen in 
Wierden en Hoge Hexel werden goed 
bezocht. Helaas loopt het aantal kinderen 
in Enter terug, waardoor wij genoodzaakt 
waren om met ingang van september 
1 groep te sluiten. Bij Peuterspeelzaal 
Robbedoes en bij Peuterspeelzaal De 
Boomgaard wordt Voor en Vroegschoolse 
Educatie (VVE) aangeboden. 

Piramide methode
De Welle kiest ervoor om de educatieve 
PIRAMIDE METHODE te ondersteunen 
met het model ‘MEERVOUDIGE INTELLI
GENTIES’ (MI). MI is gestoeld op ‘brainba
sedlearning’. Hierdoor kunnen de 
leidsters nog beter inspelen op de bele
vingswereld van ieder kind en hun eigen 
behoeftes. Dit bevordert de motivatie en 
het plezier van de peuters wat leidt tot 
het verbeteren van het leerproces. Er is 

veel wetenschappelijk onderzoek gedaan 
naar hoe het jonge kind leert. Het blijkt 
dat jonge kinderen vooral leren tijdens 
spel door te imiteren, ervaren, experi
menteren, onderzoeken. Herhalen speelt 
hierbij ook een belangrijke rol. Binnen 
onze organisatie hebben wij ons hier in 
verdiept, waarna een aanpassing van onze 
werkwijze en ons aanbod volgde. 

Werken met thema’s
Peuters leren vooral via spel. Het is daarom 
van belang een speel/leeromgeving te creë
ren die de diversiteit in het spel bevordert. 
Door te werken met thema’s en deze uit 
te werken in de verschillende speelhoeken 
wordt de woordenschat vergroot. VOOR
BEELDEN VAN THEMA’S van het afgelopen 
jaar zijn ‘kunst’, ‘verkeer’, ‘wonen’ en ‘eten en 
drinken’. Tijdens het thema ‘verkeer’ namen 
de peuters actief deel aan het verkeer door 
met de leidsters een wandeling te maken. 
Voor het thema ‘eten en drinken’ deden 
de peuters boodschappen en daarna 

maakten zij een gezonde smoothie. Het 
thema ‘kunst’ gaf aanleiding om de lokalen 
in te richten als museum. Ouders kwamen 
uiteraard langs om alle zelfgemaakte kunst
werken te bewonderen. Voor de afsluiting 
van het schooljaar organiseerden we een 
koffieochtend met de ouders van de peu
terspeelzalen Dikkie Dik, De Boomgaard en 
De Schatkist. De ouders van de peuters van 
Robbedoes werden uitgenodigd om mee 
te gaan naar Het Rheins. Ouders konden 
eigengemaakte appeltaart proeven in 
het kader van het thema ‘herfst’. Rond de 
kerstdagen maakten de kinderen samen 
met hun ouders een ’kerststukje’. Op deze 
manier proberen we de ouders te betrek
ken bij onze activiteiten. 

Taal
BOEKSTART is een leesbevorderingspro
gramma en wordt georganiseerd door de 
bibliotheek. De leidsters die deze training 
volgden, hebben de ‘peuterbibliotheek’ 
van de peuterspeelzalen uitgebreid. Dit 
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jaar maakte 1 gezin met een VVEpeuter 
gebruik van het project VOORLEESEX
PRESS. Elke week mag de logeerkoffer 
met knuffelbeer plus boekje met een 
peuter mee naar huis. Het doel van 
deze koffer is om het voorlezen thuis te 
stimuleren. In de koffer namen we ook 
een brochure op van het Taalpunt om de 
ouders te bereiken die laaggeletterd zijn. 

Bewegen
In samenwerking met Fysiosens werden 
voor de peuters van de Boomgaard 12 
GYMLESSEN VOOR PEUTERS verzorgd. 

VVE
Er zijn 3 momenten waarop het kind met 
VVEindicatie wordt geobserveerd. De 
resultaten worden vervolgens besproken 
met de ouders.

Professionalisering
Alle leidsters hebben de toetsen gedaan 
in de Nederlandse taal die nodig zijn voor 
VVE. Eén leidster zal in het najaar een 
herexamen doen voor leesvaardigheid. 
Leidsters volgden de cursus ‘TINK’, een 

cursus die leert interactievaardigheden 
met de peuters te verbeteren en toe te 
passen. De laatste maanden van het jaar 
stonden in het teken van de aankomende 
veranderingen op de peuterspeelzalen. 
De directie van De Welle informeerde 
de ouders via nieuwsbrieven en 
informatieavonden. De peuterleidsters 
woonden een aantal bijeenkomsten bij 
met directeur en hoofdleidster. Voor hen 
zijn de grootste veranderingen : 2 leidsters 
op 1 groep en een nieuw arbeidscontract/
cao m.i.v. 2018. Sinds januari 2018 is de 

wet Harmonisatie en de wet Innovatie 
Kwaliteit Kinderopvang van kracht. 
Diverse partijen die te maken hebben 
met VVE ondertekenden een convenant. 
Daarnaast is De Welle gesprekspartner 
voor de totstandkoming van een 
toekomstbestendige werkwijze die past 
binnen de Harmonisatie Kinderopvang/
Peuterspeelzalen. De kwaliteit waarmee 
De Welle zich onderscheidt, komt o.a. 
door de methode MI. Er is een hoog 
kennisniveau, zowel bij de leidsters als bij 
de coördinator. 

Sportbuurtwerk
Sportmobiel
De Sportmobiel maakte dit jaar van april 
t/m september de nodige kilometers. Elke 
vrijdagmiddag (behalve in de zomervakan
tie) reed deze afwisselend naar Wierden 
en Enter. Er waren gemiddeld zo’n 25 kin
deren aanwezig. Het hoogtepunt was een 
drukbezette middag met ruim 70 kinderen!

Sportinstuif
In het najaar organiseerde De Welle elke 
vrijdagmiddag een sportinstuif in Enter. 
In totaal zijn hier 512 bezoekers geweest 
met bijna 200 unieke bezoekers. Telkens 
zochten we de samenwerking met lokale 
sportverenigingen. Er was ook ruimte 
voor speciale gasten die gave workshops 

aanboden. Bij deze sportinstuifmomen
ten werd samenwerking gezocht met 
lokale sportverenigingen, maar ook met 
speciale gasten die een workshop aan
boden.

Koningsspelen
Op vrijdag 21 april vonden de Konings
spelen Wierden voor de derde jaar op rij 
plaats. Alle scholen uit Wierden, Enter, 
Rectum, Ypelo, NotterZuna en Hoge 
Hexel waren hierbij! We mochten deze 
dag maar liefst 1.250 leerlingen uit groep 
5, 6, 7, 8 verwelkomen. De nodige sport
verenigingen uit Wierden presenteerden 
zich op deze dag met een activiteitenaan
bod op de Playground. 

Sport- en Cultuurmarkt
Samen met Kaliber kunstenschool en het 
straattheaterfestival Wierden/Enter orga
niseerden we op 8 september de Sport 
en Cultuurmarkt. 9 sportverenigingen zou
den zichzelf die dag door het geven van 
workshops en demonstraties presenteren. 
Dit alles was gericht op het generen van 
potentiële nieuwe leden. Helaas moesten 
we dit evenement wegens slechte weers
omstandigheden annuleren. In 2018 doen 
we een nieuwe poging.

Zomeractiviteiten
In de eerste en laatste week van 
de zomervakantie sloegen het 
sportbuurtwerk en het jongerenwerk de 
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handen ineen voor de organisatie van 
enkele (sport)activiteiten. Zo regelden 
we in zowel Enter als Wierden een 
springfestijn met springkussens en 
bijbehorende beweegactiviteiten van de 
Sportmobiel.. 

Nationale Sportweek
Van 11 t/m 15 september bezocht het 
sportbuurtwerk 9 peuterspeelzaalgroe
pen. In het kader van de Nationale Sport
week kregen deze groepen een beweeg
les, waarbij specifieke bewegingsvormen 
voor 24 jarige kinderen werden aangebo
den. Ook zijn de leidsters geïnformeerd 
over sport en spelmogelijkheden binnen 
de kinderopvang.

Kennismakingslessen
In samenwerking met 8 sportverenigin
gen leverden we een bijdrage aan het 
verzorgen van bewegingslessen binnen 
het basisonderwijs. In een periode van 
2 weken motiveerden we kinderen om 

op eigen niveau deel te nemen aan de 
betreffende les. Hiermee bereikten we 
minimaal 750 kinderen.

Verenigingsondersteuning
Dit jaar lagen er minder vragen om 
ondersteuning van sportverenigingen. 
Het sportbuurtwerk is dit jaar bij 4 
sportverenigingen ingezet om een advies 
te geven. In het kader van preventie en 
scholing informeerden we de sportvereni
gingen over een bijeenkomst gericht op 
zowel NIX18 als ook grensoverschrijdend 
gedrag. In februari stellen we verenigin
gen op de hoogte van de data. 

Activity4kids
De website is dit jaar vol onder de aan
dacht gebracht bij het basisonderwijs. We 
informeerden ouders via een nieuwsbrief 
en kinderen kregen een introductie in de 
klas. De bezoekersaantallen van de web
site liggen op +/ 1.600 per maand. Via de 
website namen er 10 kinderen deel aan 

cursussen. We concluderen dat deze site 
niet volledig voldoet aan de wensen. Het 
sportbuurtwerk kijkt naar alternatieven.

Sporttoernooien op school
Het basketbaltoernooi van SV Raduga in 
Enter was een groot succes! Maar liefst 
120 jongens en meiden uit groep 6, 7 en 
8 gaven zich op. Ook het volleybaltoer
nooi van Holyoke trok de nodige deelne
mers: in totaal namen 60 á 70 scholieren 
deel aan dit toernooi. Nieuw dit jaar was 
het handbaltoernooi van HV Kedingen 
in Wierden voor de groepen 4 en 8 van 
de basisschool. Op 4 oktober kwamen 
ongeveer 60 leerlingen van groep 8 in 
actie. Op 18 oktober was het de beurt 
aan de groepen 4 tijdens het minika
boutertoernooi. Naast deze toernooien 
vanuit verenigingen hield het sportbuurt
werk Wierden i.s.m. Juventa’12 dit jaar 
een voetbaltoernooi voor meiden (in het 
kader van het EK vrouwenvoetbal). Er 
deden 12 teams mee. 

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerscentrale WierdenDoet!
WierdenDoet!, de website waarop vraag 
naar en aanbod van vrijwilligers samen
komen, is sinds eind 2016 operationeel. 
Op de website is veel informatie te vinden 
over allerlei vrijwilligersprojecten. In 2017 
meldden zich 93 nieuwe vrijwilligers aan. 
De meeste vrijwilligersorganisaties uit de 
gemeente Wierden hebben een account 
in de databank. De organisaties meld
den dit jaar 119 vacatures aan. Er zijn 63 
matches geweest. In totaal werden door 
3.345 unieke bezoekers 131.319 bezoe
ken gebracht aan de website. Onderdelen 
van WierdenDoet! zijn: BUUV Wierden, 
Maatwerk en Maatjesproject.

BUUV Wierden
De digitale marktplaats voor diensten 
van burgers onderling, zo kun je BUUV 

het beste omschrijven. Er zijn 75 nieuwe 
buuven bijgekomen. Bezoekers van de 
site plaatsten 163 berichten dit jaar. Dit 
resulteerde 74 keer in een match. Men 
kan ervoor kiezen om zelf iets op de 
website te plaatsen maar de vrijwilligers 
van BUUV kunnen mensen hier ook bij 
assisteren. Een groep vrijwilligers van 
BUUV onderhoudt de website en doet de 
administratie onder begeleiding van een 
beroepskracht. Buuvberichten zijn ook te 
vinden op de Facebookpagina van BUUV 
Wierden.

Maatwerk
Cliënten kunnen bij Maatwerk terecht met 
vragen om vervoer naar bijv. huisarts of 
ziekenhuis, een klein klusje, gezelschap, 
hulp bij het invullen van formulieren, 
boodschappen e.d. Sinds het project 

BUUV actief is in Wierden is er een goede 
samenwerking met Maatwerk. Voor 
Maatwerk zijn in totaal 58 vrijwilligers 
actief. 

Maatjesproject
Er zijn talloze redenen om (tijdelijk) 
behoefte te hebben aan een maatje. 
Voor een luisterend oor, gezelschap, 
ondersteuning bij het spreken van de 
Nederlandse taal of vanwege psychische 
of lichamelijke beperking of voor het 
leggen van sociale contacten. In 2017 zijn 
er 12 maatjes voor een langere periode 
ingezet. De vragen om een maatje komen 
binnen via de thuiszorg, Wijksaam, MEE, 
Dimence, Interakt contour, het netwerk 
van de hulpvrager of de hulpvrager zelf. 
Dit jaar is er i.s.m. het ouderenwerk van 
De Welle een trainingsdag georganiseerd 
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voor maatjes. MEE , Evenmens en Wijks
aam verleenden hier medewerking aan. 
Deze training bestond o.a. uit gesprek
stechnieken en gaf informatie over 
dementie, beperkingen en mogelijkheden 
van ondersteuning bij de Wijksaampart
ners.

BakBuren 
Een initiatief waar buurtgenoten 
elkaar letterlijk en figuurlijk met een blik 
ontmoeten! Bakblikken vormen namelijk 
de spil van het project. Een bewoner vult 
een blik met taart en geeft deze door. 
De volgende bewoner bakt vervolgens 
ook een taart die hij of zij weer weggeeft. 
BakBuren wil met dit initiatief de sociale 
cohesie in een straat of buurt versterken. 
Mensen vinden het leuk om te bakken en 
mensen vinden het ook leuk om iets voor 
de ander te betekenen. Tijdens Buren
dag 2017 startten we met het project 
 BakBuren. 10 wijkbewoners uit wijk West 
gingen thuis aan de slag en bakten een 
taart voor iemand uit de straat of wijk. 
Tijdens de startbijeenkomst konden 
kinderen uit wijk West cupcakes versieren. 
Inmiddels deden ruim 20 deelnemers 
mee. Het blik is naast wijk West nu ook in 
Enter en Hoge Hexel uitgezet. 

Vrijwilligersverzekering
Er is 1 keer een beroep gedaan op de 
vrijwilligersverzekering. WierdenDoet! 
gaf 7 keer informatie en advies over de 
verzekering.

Taalpunt
De coördinatie van het Taalpunt ligt bij De 
Welle. 10 vrijwilligers volgden de basistrai
ning voor taalvrijwilligers. In totaal zijn nu 
40 cursisten en 42 vrijwilligers ingeschre
ven, waarvan op 31122017 21 actieve 
cursisten en 24 actieve vrijwilligers. Bij 
2Switch krijgt een viertal cliënten op loca
tie les, evenals bij HK Plastics waar werk
nemers scholing krijgen van 4 vrijwilligers. 
Er vond doorverwijzing van cursisten 
plaats naar vrijwilligerswerk, Vrouwen van 
Nu, ROC en Saxion. Elke vrijdagmorgen is 
er spreekuur in de bibliotheek. We berei
ken nu met name de allochtone inwoner. 
De autochtone laaggeletterde is nog niet 
vertegenwoordigd, terwijl dit een grotere 
groep betreft. Een oorzaak hiervoor is het 
taboe dat nog op laaggeletterdheid ligt.

NLdoet
Naast een aantal vrijwilligers en wijkbe
woners zetten vooral veel jongeren van 

de kerk, het voortgezet onderwijs en het 
basisonderwijs zich in tijdens NLdoet voor 
verschillende projecten. 

Tuinproject
Het tuinproject is een gezamenlijk pro
ject met de gemeente, GroenwerkXL en 
Zorgboerderij de Piet. De aanmeldingen 
verlopen via Maatwerk van De Welle. Er 
kwamen 46 aanvragen binnen. De vraag is 
momenteel groter dan het aanbod. Begin 
2018 wordt er geëvalueerd en gekeken of 
er meer bewoners gebruik van dit project 
kunnen maken. Ook zoeken we naar een 
oplossing om de kleine tuintjes bij senio
renwoningen op een effectieve manier te 
kunnen onderhouden.

Project jong en oud
WierdenDoet! startte in samenwerking 
met basisschool De Morgenster een pro
ject genaamd; jong en oud. 

Jongerenwerk
Verhogen van de participatie van de 
jeugd
Het jongerenwerk verzorgde interactieve 
LESSEN bij nagenoeg alle basisscholen 
(ruim 250 leerlingen). Diverse thema’s kwa
men aan bod: hoe overleef ik de brugklas, 
groepsdruk, Whats(h)appy. De nadruk 

lag op het eigen handelen en de eigen 
verantwoordelijkheid. Daarnaast verzorg
den we VUURWERKVOORLICHTINGEN 
voor zeker 500 leerlingen. Hiervoor was 
ook aandacht vanuit RTV en Radio Oost 
(http://stichtingdewelle.nl/2017/12/opna
mesjongerenwerkerbartrtvoost/). Het 

jongerenwerk gaf i.s.m. Prodemos invulling 
aan de Democracitylessen voor de groe
pen 7/8. Tijdens de Ik doe mee dag op het 
Lageveld gebruikte het jongerenwerk een 
photobooth als middel om met jongeren 
in gesprek te raken over hun zelfbeeld. 
Tijdens NLDOET ging het jongerenwerk 
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met de Sjaloomschool aan de slag om in 
de wijk graffitikunstwerken ter decoratie te 
maken en de wijk schoon te maken. 

Verminderen jeugdoverlast
Het jongerenwerk ging actief de straat op 
om te signaleren wat er speelt en leeft 
bij de jongeren. Met name de gebieden 
rondom het Wedervoort en de scholen: 
Het Galjoen, Morgenster en Widerode 
trekken hierin de aandacht.

Beginnende alcoholproblematiek 
wordt vroegtijdig gesignaleerd en 
doorverwezen
Het jongerenwerk maakt deel uit van 
de actiegroep alcohol en is zeer actief 
betrokken bij de preventieve activiteit op 
het Lageveld rondom Hemelvaartsdag. Op 
Sunte Mart’n schonken we aandacht aan 
gevaren en gevolgen van alcoholgebruik.

Deelname aan wijk- en jeugdhulpteam
Het jongerenwerk is onderdeel van het 
Jeugdhulpteam en leverde maandelijks 
input met betrekking tot de leefwereld 
van de jongeren. 

Samenwerking
Tijdens de Week van de Opvoeding orga
niseerde de gemeente samen met het 
jongerenwerk een evenement: NO LIMITS. 
Op 3 en 4 oktober waren zo’n 500 jonge
ren en ouders aanwezig om informatie 
in te winnen over thema’s als loverboys, 

social media, alcohol en drugs. Samen met 
basisschool De Morgenster en Wierden
Doet! zetten we het project JONG EN OUD 
in gang. Een pilot waarbij alle kinderen uit 
groep 8 van deze basisschool met behulp 
van opa’s, oma’s en ouders tijd en ruimte 
krijgen om hun talenten (op welk gebied 
dan ook) te ontdekken en te ontwikkelen. 

Vuurwerkbus
Op Oudejaarsdag reden we met de vuur
werkbus door de gemeente. Met als doel 
om (meer) bewustwording te creëren bij 
jongeren rondom het gebruik van vuur
werk en de eventuele gevaren. We werden 
deze dag bijgestaan door de heer Robben 
en mevrouw Abbink van de cliëntenraad.

Zomeractiviteiten
Tijdens de zomervakantie brachten 
we met een grote groep jongeren een 

bezoek aan Walibi Holland, konden 
jongeren mee naar Bounz en stonden 
er verschillende wedstrijden van het EK 
vrouwenvoetbal op het programma. In 
totaal deden ruim 50 jongeren aan de 
zomeractiviteiten mee. 

Meidenwerk
Sinds oktober organiseren we maande
lijks activiteiten voor meiden in de leeftijd 
van 11 t/m 13 jaar. In 2017 namen er 20 
meiden aan deel. We zetten hierbij in 
op het geven van invulling aan vrijetijd, 
ontdekken en ontwikkelen van talenten 
en het vergroten van de leefwereld. Daar
naast spelen we in op actuele thema’s die 
passen bij de leefwereld van de doel
groep. Daar waar nodig worden meiden 
begeleid naar hulpverlening.

Locatie Wierden
Dokter G.H. Beensweg 21 
7642 CH Wierden

T 0546 - 571693
info@stichtingdewelle.nl
www.stichtingdewelle.nl

Perspectieven
Het jaarverslag geeft een getrouw beeld van de werkzaamheden in 2017. Deze lijn willen we doorzetten naar de 
toekomst en houden daarbij de volgende perspectieven voor ogen:
•	 Verder uitbreiden van de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van sportstimuleringsactiviteiten en 

evenementen.
•	 Inzetten op jeugdparticipatie om jongeren in hun kracht te zetten, te motiveren om zelf initiatieven te 

ontplooien of talent te ontdekken.
•	 Focus op activiteiten die zorgen voor nieuwe contacten bij mensen die eenzaam zijn of dreigen te worden.
•	 Langer en prettiger thuis wonen mogelijk blijven maken door ondersteuning aan huis of in de eigen omgeving.
•	 Aandacht voor het bevorderen van en het begeleiden bij bewonersinitiatieven.


