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Voor u ligt het jaaroverzicht van Stichting De Welle over het jaar 2021. Een jaar dat wederom 
gekenmerkt werd door de coronapandemie. In 2021 voerde de regering meerdere keren maat-
regelen door die van invloed waren op alle dienstverlening en activiteiten van De Welle. Weer 
mogen opstarten…. Toch niet … Wel weer starten …. Nee, toch niet… Het was voor ons, maar 
zeker ook voor alle vrijwilligers en deelnemers, niet altijd leuk. Het kostte veel energie om 
dit alles zo goed mogelijk te regisseren, mensen (weer) te motiveren en daarnaast ook nog de 
rivm-maatregelen in acht te nemen. Het gevoel bekroop ons meerdere keren dat we enorm 
hard werkten, maar minder konden doen voor de inwoners. Als welzijnsorganisatie geeft dit 
geen voldoening.   

Maar terugkijkend op 2021 kunnen we toch trots zijn op 
alle activiteiten en diensten die juist wel zijn opgepakt. 
Door snel te schakelen en in te spelen op de verande-
rende behoeftes van inwoners hebben we ook nieuwe 
activiteiten ontwikkeld en binnen korte tijd gereali-
seerd. Er kwamen o.a. veel vragen van inwoners over de 
rivm-maatregelen. Zo hebben we veel inwoners geholpen 
met het aanvragen van de QR-code of een luisterend oor 
geboden. Ook de Praatjeslijn, waarbij vrijwilligers regel-
matig contact hadden met inwoners die hieraan behoefte 
hadden, en de telefonische hulplijn, waar mensen zelf 
naartoe konden bellen met praktische hulpvragen of voor 
een luisterend oor, zijn diensten die er voor de coronacri-
sis niet waren. 

Ook hebben we onze online-activiteiten verder ontwik-
keld, zoals workshops voor vrijwilligers over verschillende 
thema’s en de app Dag!enDoen!, een digitale huiskamer 

waar mensen online kunnen deelnemen aan ontmoe-
tings- en beweegactiviteiten.  

Onze diensten, zoals het dagelijks leveren van warme 
maaltijden aan huis en de personenalarmering, zijn ook 
in dit coronajaar altijd doorgegaan.  

Als De Welle geloven we in de kracht van verbinden van 
mensen en organisaties. Vanuit een positieve insteek 
geven we advies of bieden we praktische hulp. We willen 
eraan bijdragen dat het leefplezier en de gezondheid voor 
jong en oud optimaal blijven en de zorgbehoefte zo mini-
maal mogelijk.  

Als we iets van de afgelopen jaren hebben geleerd, is dat 
gezond leven en ontmoetingen belangrijk zijn voor ons 
welzijn. Dit proberen we weer vorm te geven voor alle 
doelgroepen. Meer dan ooit wordt preventie belangrijk, 

want voorkomen is beter dan genezen. We zijn ons steeds 
meer gaan inzetten voor een gezonde levensstijl vanuit 
de methodiek Positieve gezondheid. 

Ook heeft de afgelopen periode laten zien dat we naar 
elkaar omkijken als het echt nodig is. We hebben afge-
lopen jaar weer veel nieuwe vrijwilligers mogen verwel-
komen, die zich graag inzetten voor het welzijn van hun 
medemens. Zo houden we in onze gemeente een sterke 
sociale samenleving. 

Ik wil al onze medewerkers en vrijwilligers bedanken voor 
hun inzet en flexibiliteit in het afgelopen jaar. Met nieuwe 
energie, op naar 2022! 

Laura Westerik 
Directeur Stichting De Welle
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Meer dan ooit wordt preventie belangrijk, 

want voorkomen is beter dan genezen. 

We zijn ons steeds meer gaan inzetten 

voor een gezonde levensstijl vanuit de 

methodiek Positieve gezondheid. 



Peuterwerk

17 vve  
kinderen

150  
peuters

16  
uur opening  
per locatie per week

15  
webinars gevolgd 

10  
Piramide 
thema’s behandeld

2  
opleidingen 
voltooid 

81  
nieuwe 
peuters begonnen

4
9 

peuterspeel-
zaallocaties

groepen



Sportbuurtwerk en wijk-buurtwerk

20 
deelnemers  
Taalpunt

75 
exemplaren Beweeggids  
‘Bewegen in coronatijd’ uitgedeeld

54 
deelnemers  
Expeditie Robinson  
(i.s.m. Control Club Lageveld)

15 
aantal verenigingen 
die een aanbod beschikbaar 
hebben gesteld

60 
deelnemers  
QR Speurtocht

1.200 
routeboekjes 
opgehaald voor 
Fietsroute expositie

13 
deelnemers  
kickboksen 
(i.s.m. Atty’s Gym)

30 
deelnemers 
Lezing/themabijeen-
komst Positieve Gezondheid

25 
deelnemers 
Diabetes challenge: 
wandelproject stappen vooruit

272 
leerlingen, 
16 klassen, 7 scholen doen 
mee aan sportieve afsluiting 
‘Scoor een boek’

1.100 
kinderen uit 
groep 5 t/m 8 doen 
mee aan Koningsspelen 2021

ca. 100 
deelnemers uit 
groep 7/8 basisonderwijs 
Wierden doen mee aan
Schoolhandbaltoernooi

76 koeken 
opgehaald tijdens 
de koekenactie met als 
doel: verminderen van 
eenzaamheid 



Ouderenwerk

3.216 
warme maaltijden
rondgebracht

15 tot 20 
deelnemers per keer 
Beweeggroep Ypelo 
(om de week) 

12 deelnemers  
Beweegtuin per week

94
cliënten,  
waarvan 

19
mobiele 
alarmering

95 inwoners 
geholpen met 
QR-codes regelen

45 deelnemers
zomeractiviteit 
Bloemschikken

5 
deelnemers
High tea

215 
huisbezoeken
SOEK

10 
huisbezoeken
Welzijnsarrangementen 
(gemiddeld 3 momenten
per huisbezoek)

10 deelnemers
wekelijks Dag!enDoen! 
digitale huiskamer

315 reacties
Fijn Leven, 179 mensen  
ontvingen een vervolg

Alarmering



Vrijwilligerswerk

136
aanmeldingen 
Vrijwilligerscollege

9 keer WierdenDoet  
vrijwilligerscollege  
georganiseerd (zowel digitale 
workshops als E-learnings)

300 
ritten Automaatje- 
chauffeurs gereden 

30 maatjes  
gematcht in het  
Maatjesproject

19 
vrijwilligers  
Taalpunt actief

5 vrijwilligers 
uitgelicht in kader 
van Jaar van de 
Vrijwilliger: ‘Mensen 
maken Nederland’ 

3 winnaars 
Overijsselse 
Vrijwilligers Prijs,
14 aanmeldingen 46 

aangemelde vacatures 
via WierdenDoet! 

8
nieuwe ingeschreven vrijwilligers

16 bemiddelingen

6.947
unieke bezoekers op  
www.wierdendoet.nl

100 bereikte
inwoners Praatjeslijn,
waarvan 15 structureel 
worden teruggebeld



Jongerenwerk

Join Us: Hellendoorn/Wierden 

15 
deelnemers 12-18 jaar

13  
deelnemers 18-26 jaar

33 deelnemers 
op Social Friday

147 
deelnemers  
aan Heel Wierden Bakt

8
deelnemers Weerbaar-
heidstraining Level Up 
i.s.m. Evenmens en Avedan 11 

deelnemers  
excursie Westerbork

80 
deelnemers aan 
twee extra zomer-
activiteiten op het Lageveld



De leefstijlcoaches van De Welle organiseren 
i.s.m. fysiotherapeuten, praktijkondersteuners 
van huisartsen en wandelvereniging Ambulare 
het succesvolle ‘Stappen Vooruit’-project. 
Twintig weken lang vindt er wekelijks een 
gezamenlijke wandelbijeenkomst plaats, 
waarbij het einddoel 5 km wandelen is.

Heel Wierden Bakt voor NLDoet: 
een succesvolle taartenbakactie wordt 
georganiseerd. In de gemeente Wierden 
doen 147 jonge taartenbakkers mee en de 
mooiste creaties worden gemaakt.

Mensen Maken Wierden! Door heel 
Wierden zijn borden te vinden waarop 5 
vrijwilligers worden afgebeeld en in het 
zonnetje worden gezet. 

De eerste ‘Sportontmoeting’ wordt 
georganiseerd, een sportieve broeiplaats 
van én voor sportverenigingen uit 
de gemeente Wierden, waarbij 27 
sportaanbieders deelnemen.

Maar liefst 143 deelnemers uit de 
gemeentes Wierden en Hellendoorn doen 
mee met ‘Het mooiste kiekje’. Binnen 
de thema’s ‘licht en donker’, ‘landschap’, 
‘beweging’, ‘water’ en ‘dieren’ werden 
420 foto’s ingeleverd. Hieruit kwamen 3 
winnaars.

Jongerenwerk & sportbuurtwerk slaan 
de handen ineen: vette activiteiten als 
Wintergames, Bootcamp bij Control Club 
en Lasergamen in de buitenlucht worden 
georganiseerd.

ANWB Automaatje vaccinatievervoer 
wordt in het leven geroepen voor mensen 
die niet in de mogelijkheid zijn om zelf naar 
de vaccinatielocatie te komen.

Kaliber Kunstenschool, Bibliotheek 
Wierden en De Welle hebben de intentie 
uitgesproken om nauwer samen te 
werken. Met als doel: gezamenlijk nog 
meer voor de Wierdense gemeenschap 
kunnen betekenen. Kunst, cultuur en welzijn 
dragen bij aan persoonlijke ontwikkeling, 
zingeving en participatie.

Highlights 2021



Omdat we ook tijdens de corona-periode 
blijven zoeken naar initiatieven en 
activiteiten die wél mogelijk zijn, wordt 
er een QR-speurtocht opgezet. Jong en 
oud gaan op pad met hun telefoon om de 
QR-codes op knooppunten te scannen en 
lossen zo een puzzel op. Een groot succes!

De laatste Even Buurten ‘oude stijl’ kwam 
uit. Het einde van een tijdperk! Ondertussen 
zijn de voorbereidingen voor een nieuwe 
uitgave in volle gang.

De mooiste ingezonden kiekjes van ‘Het 
mooiste kiekje’ worden uitgezet in een 
prachtige fietsroute. Ongeveer 1200 
mensen fietsen deze route van 55 km in de 
maand augustus.

Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen 
mee kan blijven doen in de samenleving, en 
de QR-code op dat moment een belangrijk 
onderdeel is hiervan, zetten we – met succes - 
in een korte tijd een nieuwe dienst op: hulp bij 
het aanvragen van het vaccinatiebewijs.

De Welle staat voor inclusie, iedereen 
hoort erbij! We steunen actief de National 
Coming Out Day.

Het sportbuurtwerk organiseert toffe 
herfstvakantieactiviteiten zoals 
kickboxen bij Atty’s gym, een Expeditie 
Robinson op Het Lageveld en speedsoccer.

We zetten in samenwerking met de Ge-
meente Wierden en enkele andere organi-
saties “Noaberzorg” op. Met vele vrijwilli-
gers is er een pool opgezet om de thuiszorg 
te ondersteunen als er te weinig zorg zou 
zijn voor inwoners tijdens de COVID19-cri-
sis. Hierdoor waren we voorbereid op een 
noodscenario die gelukkig uitbleef.

Week tegen eenzaamheid: In deze week 
brengen we eenzaamheid onder de aandacht. 
Onder andere een gebakjesactie, Social Friday 
van Join Us, een vrijwilligerscollege omtrent 
eenzaamheid en de Loop tegen Eenzaamheid 
werden georganiseerd.
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