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2018 in vogelvlucht

Een greep uit de highlights
Februari Tijdens een speciale thema-avond i.s.m. Wijksaam 

leren vrijwilligers omgaan met grenzen. 

Maart Start eerste cursus valpreventie van 10 weken i.s.m. 
fysiotherapeut Dirk Bulk. 

 Een bus vol senioren dankzij Museum Plus Bus naar 
de Twentse Welle! 

April	 Gehuld	in	groene	hesjes	maakte	de	fietsgroep	van	
het Akkerhus	het	eerste	heerlijke	fietstochtje	van	het	
seizoen. 

Mei	 Graffitiworkshop	levert	creatieve	en	kleurrijke	
uitspattingen op. 

Juni Beachvolleybaltoernooi voor basisonderwijs 
geslaagd! 

 Collega’s De Welle zetten beste beentje voor tijdens 
Wiezoloop. 

Juli Mega twisterveld maakt laatste schooldag voor 
leerlingen van het Laar spectaculair.

 Zeventien mensen genoten in het kader van de 
zomeractiviteiten van een lunch in ’t Zumpke.

Augustus Zo’n 400 senioren getrakteerd op gratis ijsje in de 
buurt. 

September Start Power cursus: 6 bijeenkomsten waarbij de 
balans in je leven centraal staat.

 Bowlinggroep viert 25-jarig bestaan!  

 De Welle besteedt op social media aandacht aan 
Week van de Eenzaamheid. 

Oktober Voorlichting sociale media en groepsdruk door 
jongerenwerk.

 De Welle ontmoet veel leuke mensen en een groot 
aantal nieuwe vrijwilligers bij het Wijksaamfestival.

November Kinderen ervaren bij de speciale sportinstuif hoe het 
is om te sporten in een rolstoel.

December Op 7 december worden vrijwilligers in het zonnetje 
gezet tijdens de ‘vrijwilligers dank je wel dag’. 

 Basisschoolleerlingen leren alles over het veilig 
afsteken van vuurwerk!
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2018 
in vogelvlucht
De Welle heeft wederom een succesvol jaar 
achter de rug. Samen met de gemeente 
maken we in het begin van het jaar 
afspraken over de doelen en effec-
ten van onze werkzaamheden. Deze 
afspraken worden gedurende het jaar 
gemonitord en zo nodig bijgesteld. 
De contacten met de gemeenten 
zijn inhoudelijk goed en er heerst 
een sfeer van vertrouwen.  De 
Welle heeft een breed werkgebied 
dat alleen met behulp van veel 
vrijwilligers gerealiseerd kan wor-
den. Daar ligt de sterke kant van 
De Welle. De Eigen Kracht van de 
samenleving wordt gebruikt en 
daar waar mogelijk verder uit-
gebreid. Daar ligt ook meteen de 
zwakke kant want het potentieel 
aan vrijwilligers neemt af terwijl 
er met een vergrijzende bevolking 
meer hulpvragers bij komen. Dit 
is een uitdaging waarbij  Wierden-
Doet! van De Welle een belangrijke rol 
heeft in het vinden, ondersteunen en 
matchen van vrijwilligers en individuele 
hulpvragen, nu en in de toekomst.
 
In deze verkorte uitgave van het jaarverslag 
treft u vooral veel cijfers aan. Er is ook een 
uitgebreide versie beschikbaar, te zien via de site 
van De Welle. Hierin staan de inhoudelijke afwegin-
gen. Voor De Welle blijft de preventie voorop staan. 
Dat doen we via het jongerenwerk door het verzorgen 
van gastlessen maar ook door het begeleiden van jongeren 
op weg naar hun volwassenheid. De Welle zorgt dat er veel 
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Aantal peuters

170

activiteiten zijn waar mensen contacten kun-
nen leggen. Positieve gezondheid en balans 

in het leven zijn belangrijke uitgangspun-
ten bij o.a. het  ouderenwerk.  Sociale 

contacten zijn hierbij van wezenlijk 
belang. Maar ook bewustwording van 

eigen mogelijkheden en het inzetten 
van talenten. Power, beweeggroe-
pen, welzijnsarrangement (welzijn 
op recept) valpreventie, themamid-
dagen spelen hier op in. Maar ook 
het Samen Tafelen, de soosgroe-
pen en de ondersteuning thuis 
door middel van Tafeltje Dekje en 
alarmering en de servicedienst 
zorgen voor een bijdrage aan de 
zelfstandigheid.

Het sportbuurtwerk heeft veel 
sportieve activiteiten voor de jeugd 
gerealiseerd en heeft goede verbin-

dingen gelegd tussen het onderwijs 
en de sportverenigingen.

Ook de allerjongsten hebben onze aan-
dacht, de 4 peuterspeelzalen hebben 

zich volop doorontwikkeld.

Dit alles doen we samen met onze netwerk-
partners, o.a. door onze actieve deelname aan 

Wijksaam. Door tijdig in te zetten op welzijn, 
wordt instroom in de geïndiceerde zorg vermin-

derd en behouden we een sterke sociale samenleving 
die omziet naar elkaar.

Marianne Pekkeriet
Locatiemanager Stichting De Welle
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