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Initiatieven in jouw buurt
VRIJWILLIGERSWERK

Gemeente Raalte

Voor ouderen
VOOR EN MET ELKAAR
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Je bent welkom bij WijZ in Raalte

In de WijZ Gids kun je lezen welke diensten en activiteiten WijZ organiseert en ondersteunt in 
de gemeente Raalte. 

Heb je vragen over diensten en activiteiten, dan helpen medewerkers van 

WijZ welzijn Raalte je graag. 

Je bent altijd welkom om langs te komen in het kantoor of in het jongerencentrum,            
maar ook per e-mail of telefoon zijn wij bereikbaar.

Graag tot ziens!

Team WijZ welzijn Raalte

WijZ welzijn Raalte staat voor goed leven in de gemeente Raalte. We bieden  activiteiten 
en diensten, in de buurt en thuis, om mensen te ondersteunen waar nodig. We wenden al 
onze creativiteit aan om welzijnsactiviteiten te ontplooien, ook in tijden van Corona.

Visie
Zo kijken we naar de wereld

Wij denken dat gezondheid met het hele leven te maken heeft, en niet alleen met 
psychische en lichamelijke aspecten. Om gezond te zijn en te blijven is veerkracht 
nodig en balans tussen de verschillende levensdomeinen. Balans vinden doe je 
dichtbij, in samenhang en vanuit eigen mogelijkheden en regie. 
Positieve gezondheid, noemen we dat.

Missie
Dit is wat we doen

We bevorderen positieve gezondheid en welzijn in brede zin. Hierbij richten we 
ons op de veerkracht en mogelijkheden van mensen. Zodat ze beter kunnen om 
gaan met de uitdagingen en problemen van het dagelijks leven. 

WijZ is er voor iedereen. We verbinden mensen en groepen in de samenleving. 
We dagen mensen van alle leeftijden uit om actief te zijn en om de regie over het eigen 
leven te houden, balans te vinden in het leven, talenten te ontdekken en te gebruiken 
om de zelfredzaamheid te houden of te versterken. 
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WijZ welzijn is er voor alle inwoners uit de gemeente Raalte. Onze missie is om de 
samenleving leefbaarder te maken. Daarbij hebben we alle inwoners nodig, 
omdat iedereen kan bijdragen aan de leefbaarheid van de eigen straat/wijk/dorp. 
We doen dit samen met vele vrijwilligers, lokale organisaties en verenigingen.

Vanuit onze missie werken we aan de volgende thema’s:

1. Opbouwwerk
2. Preventie en veiligheid
3. Sociale activering, integratie en verbinding
4. Vrijwilligerswerk en participatie
5. Zelfredzaamheid bevorderen

Jolien Huisken
(ambulant) Jongerenwerk 
j.huisken@wijz.nu
06 - 1250 7703

Ilse Rozendal
Opbouwwerk
Meldpunt Eenzaamheid
Ouderenadvies
Raalter Autisme Soos (RAS)
i.rozendal@wijz.nu
06 - 1388 2293

Henriëtte Linthorst
Administratieve ondersteuning 
secretariaat
h.linthorst@wijz.nu
0572 - 367 053
06 5786 4217

WijZ welzijn Raalte
raalte@wijz.nu
038 - 456 97 00

Femmy Moes
Vrijwilligerspunt Raalte
Welzijn op Recept
f.moes@wijz.nu
06 - 8254 7456

Saskia Pijnappel
Opbouwwerk
s.pijnappel@wijz.nu
06 - 1367 8478

Silke Schuurman
Opbouwwerk
Seniorenbezoek
Vrijwilligerspunt 
s.schuurman@wijz.nu
06 - 4164 3398

Joey Cicilia 
(ambulant) Jongerenwerk
j.cicilia@wijz.nu
06 3013 5308

Wie zijn we en wat doen we?



“Het is fijn om weer mee te doen”
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Welzijn
op receptop recept
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Meldpunt Eenzaamheid
Een beetje aandacht voor elkaar maakt
het leven zoveel leuker! Het Meldpunt
Eenzaamheid Raalte is er voor iedereen
die vragen heeft op het gebied van een-
zaamheid. Voor mensen die zelf eenzaam 
zijn en voor familie of vrienden die zich 
zorgen maken over iemand.
Het Meldpunt is er ook voor voor mensen 
die zich afvragen wat ze kunnen doen bij 
een vermoeden van eenzaamheid of voor 
professionals die tijdens hun werk
eenzaamheid signaleren bij een klant.
Het Meldpunt Eenzaamheid helpt je om een-
zaamheid te lijf te gaan. Wanneer jij je aan-
meldt, komt de medewerker bij jou op
huisbezoek. Elke situatie is uniek en vraagt
een andere aanpak, dus we gaan eerst in 
gesprek om de oorzaak van jouw  eenzaam-
heid te achterhalen. Daarna zoeken we 
samen naar een passende oplossing. De 
medewerker kan jou ondersteunen bij je eer-
ste stappen en legt desgewenst contact met 
mensen en/of organisaties die iets voor jou 
kunnen betekenen. 
Neem gerust contact op met:
Ilse Rozendal: 06 1388 2293

Voor en met elkaar:
Samen Wandelen in Salland
Voor iedereen die van wandelen houdt 
(tempo ca. 4,5 km per uur). 
Iedere eerste zaterdag van de maand wande-
len we ca. 5km, verzamelen t.b.v. carpoolen 
09.15-09.30 uur, start wandeling 10.00 uur.
Iedere derde zaterdag van de maand wande-
len we ca. 10km, verzamelen t.b.v. carpoolen 
08.15-08.30 uur, start wandeling 09.00 uur.
Aanmelden via i.rozendal@wijz.nu
Je naam wordt op de maillijst gezet, zodat je 
steeds automatisch wordt geïnformeerd over 
de startplek van de wandelingen. 
Deelnemen is gratis. 

Vriendenkring
Een aantal mensen die het lastig vinden om
contacten aan te gaan en/of vast te hou-
den, worden aan elkaar gekoppeld in een
vriendenkring.
Zij worden maximaal anderhalf jaar onder-
steund door een vrijwilliger. Zij doen mini-
maal eens per maand (soms vaker) een
gezamenlijke activiteit.
Meer informatie: 
Ilse Rozendal: 06 1388 2293

Welzijn op Recept
Je meldt je met onduidelijke klachten bij 
de huisarts: slecht slapen, piekeren en som-
berheid. Er wordt geen medische oorzaak 
gevonden en jouw situatie behoeft geen 
psychologische hulp. Toch kun je wel wat 
hulp gebruiken om weer plezier te krijgen 
in het leven; te ervaren waar je blij van 
wordt, te doen wat je energie en kracht 
geeft en wellicht ook nieuwe mensen te 
ontmoeten. In zo’n situatie kan een huisarts 
doorverwijzen naar een welzijnscoach van 
WijZ welzijn. Dit noemen we Welzijn op 
Recept. 
Een medewerker van WijZ welzijn komt vrij-
blijvend met jou kennismaken en bespreekt 
met jou wat jouw situatie is en wat jouw 
wensen zijn. De medewerker koppelt je des-
gewenst aan een welzijnscoach, deze zoekt 
samen met jou naar een passende oplossing.

Ook zonder verwijzing van jouw huisarts kun 
je bij ons terecht. Neem gerust contact op:
Femmy Moes: 06 - 8254 7456

Positieve gezondheid
Wij bevorderen positieve gezondheid en 
welzijn in brede zin. Hierbij richten we ons 
op de veerkracht en mogelijkheden van de 
inwoners van alle mensen in Raalte en de 
buurtdorpen zodat de inwoners kunnen 
omgaan met de uitdagingen en problemen 
in het dagelijks leven. We zoeken daarom 
ook de verbinding met alle andere organi-
saties binnen Raalte die een gelijksoortig 
doel nastreven.



OUDERENADVIES

SAMEN WANDELEN IN SALLAND

Samen wandelen is leuk en gezellig
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Ouderenadvies
Als je ouder wordt, kan dat tot nieuwe 
vragen en wensen leiden. Kun je nog in 
jouw huidige huis blijven wonen? 
Heb je voldoende sociale contacten? 
Heb je hulp nodig bij jouw administratie? 
Doe je nog dingen waar je blij van wordt? 
Zijn er dromen die je nu wilt gaan ver-
wezenlijken? Soms bestaan er meerdere 
vragen naast elkaar die ook weer invloed 
hebben op elkaar. 

De ouderenadviseur denkt met je mee 
en helpt je verder.

De ouderenadviseur kent het ingewikkelde
veld van voorzieningen, procedures en regel-
geving en heeft een uitgebreid netwerk
in zorg en welzijn. Zij kan je helpen om ook
in moeilijkere situaties te zoeken naar pas-
sende oplossingen en denkt met je mee over 
de manier waarop je zo prettig mogelijk oud 
kunt worden.

Wanneer kun je een beroep doen op de
ouderenadviseur?
Senioren uit de gemeente Raalte kunnen
bij de ouderenadviseur terecht met diverse
vragen en/of problemen over uiteenlopende
onderwerpen. Te denken valt aan informatie
over: advies en/of ondersteuning bij (aange-
past) wonen, vervoer, zorg, welzijn, vrijetijds-
besteding, sociale contacten, eenzaamheid,
financiën, administratie, verlieservaringen en
gezondheid.

Wie kan contact opnemen?
Je kunt op eigen verzoek een beroep doen
op de (beroeps-)ouderenadviseur. Het is
ook mogelijk dat iemand anders dit met of
namens jou doet, wanneer je daar 
toestemming voor geeft. Ook organisaties 
kunnen de ouderenadviseur inschakelen voor 
advies en informatie.

Hoe werkt het?
De ouderenadviseur komt bij jou thuis voor 
een kennismakingsgesprek. Tijdens dit 
gesprek brengen we jouw huidige situatie 
en jouw wensen en moeilijkheden in kaart. 

Je krijgt volop de gelegenheid om vragen te 
stellen. Vervolgens bepaal je in overleg met 
de ouderenadviseur het verdere traject. 
De ouderenadviseur gaat altijd uit van jouw 
wensen en behoeften en gaat vertrouwelijk 
te werk.

Wat kost het?
Aan de diensten van de ouderenadviseur zijn
geen kosten verbonden. 

Meer weten?
Voor vragen of het maken van een afspraak
kun je contact opnemen met onze 
ouderenadviseur:
Ilse Rozendal: 06 1388 2293

Evenementen 
Symposia 
Wij hechten veel waarde aan kennisover-
dracht en verbinding. Daarom organiseren
we symposia rond actuele thema’s
(bijvoorbeeld over eenzaamheid).

DankZij Vrijwilligersavond
Jaarlijks bedanken wij met een grote actie 
of activiteit de vrijwilligers in de gemeente 
Raalte.

NLdoet
Wij spelen een actieve rol bij het kennis-
maken met vrijwilligerswerk, mede door dit 
landelijke project.
Ieder jaar zorgt het Vrijwilligerspunt ervoor 
dat een paar honderd leerlingen vrijwilligers-
werk doen in het maatschappelijk veld.

Week van de Ontmoeting
Eind september/begin oktober is de lande-
lijke Week tegen Eenzaamheid 
(Zie www.eenzaam.nl) 
WijZ welzijn Raalte is actief in deze week en 
schenkt extra aandacht aan de thema’s een-
zaamheid en ontmoeting.
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JONGERENCENTRUM TRAXX
“Dit is onze plek”

“Seniorenbezoek en Ouderenadvies. 
 Omdat je niet alleen staat.”
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Seniorenbezoek
Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
in de eigen buurt is een wens van veel seni-
oren. Gelukkig zijn er veel voorzieningen,
regelingen en activiteiten op het gebied
van welzijn, wonen, zorg en financiën die
dit mogelijk maken. Maar weet jij welke
mogelijkheden er zijn en welke passen bij
jouw situatie? En hoe je hier nu of in de 
toekomst gebruik van kunt maken? De 
vrijwillige seniorenbezoeker kan je hierbij 
helpen.
Veel senioren hebben behoefte aan goede
informatie en iemand die meedenkt zodat
zij, als het nodig is, de juiste keuze kunnen
maken in hulp- en dienstverlening. De senio-
renbezoeker is een deskundige vrijwilliger die
is opgeleid om naar jouw verhaal te luisteren
en jou te informeren over de diverse 
mogelijkheden in de buurt die aan kunnen 
sluiten bij jouw situatie.

Hoe werkt het?
Je kunt op twee manieren in contact komen
met een seniorenbezoeker:
1. Je ontvangt een brief met het aanbod
 voor een huisbezoek.
2. Je kunt op eigen verzoek een beroep
 doen op de seniorenbezoeker. Het is ook  
 mogelijk dat iemand anders dit namens 
 jou doet.
Tijdens een huisbezoek gaat de 
seniorenbezoeker met jou in gesprek over 
hoe jij het wonen, de zorg en het welzijn 
ervaart. Je krijgt volop de gelegenheid om 
vragen te stellen.
Waar nodig wijst de seniorenbezoeker je de
weg als het gaat om regelingen en voorzie-
ningen. Ook kan hij of zij jou informeren over 
activiteiten in jouw buurt.
De seniorenbezoeker gaat altijd uit van jouw
wensen en behoeften en gaat vertrouwelijk 
te werk.

Waarvoor kun je terecht bij de 
seniorenbezoeker?
Informatie en advies over onder andere:
- Wonen: aanpassingen in jouw woning,
 huurtoeslag, klussendienst
-  Welzijn: sport en activiteiten bij jou in
 de wijk, sociale contacten, vrijwilligerswerk,
 personenalarmering, mantelzorg
-  Zorg: hulpmiddelen, thuiszorg, 
 zorgtoeslag, verzorgingshuizen, 
 dagopvang en maaltijdvoorziening
-  Verkeer en vervoer: regiotaxi, Valys, 
 invalidenparkeerkaart, buurtbus
-  Financiële regelingen: bijzondere bijstand,
 participatiefonds, zorgtoeslag, 
 thuisadministratie, belastingaangifte,   
 schuldhulpverlening.
Kortom: informatie die nu of in de toekomst
belangrijk voor jou kan zijn.

Wat kost het?
Aan de diensten van de seniorenbezoeker
zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie: 
Silke Schuurman 06 - 4164 3398
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Jongerenwerk 
gemeente Raalte

Jongerencentrum TraXX
Dit is het jongerencentrum van Raalte. 
Jongeren in de leeftijd van 10 t/m 21 
jaar zijn welkom tijdens inlopen voor een 
praatje of kunnen gebruik maken van de 
faciliteiten die het jongerencentrum biedt. 
Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor 
activiteiten.

De jongerenwerkers staan daarbij open
voor jouw ideeën en wensen.
Tijdens de inlopen is er altijd een jongeren-
werker aanwezig. 

Openingstijden TraXX: 
Dinsdag 14.00 - 17.00 uur
Dinsdag 19.00 - 22.00 uur (14 t/m 21 jaar)
Woensdag 14.00 - 17.00 uur (vanaf 10 jaar)*
Donderdag 14.00 - 17.00 uur (14 t/m 21 jaar)
Donderdag 19.00 - 22.00 uur
Vrijdag 14.00 - 17.00 uur
*De woensdagmiddaginloop is speciaal voor
tieners van de basisschool.

Maandelijkse inlopen
Elke 1e vrijdag van de  maand tienerinloop 
voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 
van 18.30 tot 21.30 uur.

Elke 3e vrijdag van de maand inloop 
voor jongeren van 14 t/m 21 jaar 
van 19.30 tot 23.30 uur.

Ambulant jongerenwerk
De ambulant jongerenwerker zoekt de 
jongeren op in hun eigen omgeving. 
Dat kan bijvoorbeeld de straat zijn, 
de Jongerenontmoetingsplek (JOP), 
speelpleinen, winkelcentra e.d. De ambulant 
jongerenwerker legt contact en ondersteunt 
jongeren daar waar nodig.
Met het grootste deel van onze jongeren 
gaat het goed. Soms zijn er echter jongeren, 
waar het minder goed mee gaat vanwege 
diverse redenen. Deze jongeren kunnen vaak 
wat extra hulp gebruiken op verschillende 
leefgebieden. Dit kan school, werk en thuis 
zijn, maar ook op het gebied van financiën of 
schulden. Uitgangspunt is altijd de jongere 
zelf. Samen met de jongere wordt gekeken 
naar de huidige problemen en ondersteunt 
de jongerenwerker hem of haar bij het zoe-
ken naar een oplossing. ook gaat hij in op 
actuele zaken en organiseert, indien nodig, 
voorlichtingen. Dit kan bijvoorbeeld een 
voorlichting zijn over sexting en social media.
Daarnaast richt de ambulant jongerenwerker 
zich op overlastsituaties. Wanneer de omge-
ving overlast ervaart van groepen jongeren, 
heeft de jongerenwerker een bemiddelings-
rol. Samen met de omgeving en de jongeren 
proberen we tot een oplossing te komen. 
Vragen over overlast? 
Bel onze ambulant jongerenwerker:
06-1250 7703



d
aa

g
t 

ui
t 

 p
. 1

3

Het Vrijwilligerspunt Raalte

Overal in de gemeente Raalte zijn vrijwilli-
gers en hun organisaties actief voor doelen
die zij zelf belangrijk vinden. Mensen
zetten zich graag in voor publieke 
voorzieningen, zorg, groen, sport, 
cultuur, duurzame energie en veel meer 
onderwerpen. De verbinding van mensen
rond zulke thema’s levert een schat van
kennis en kunde op; vrijwilligers zijn van
onschatbare waarde voor de samenleving.

Het Vrijwilligerspunt is er voor alle vrijwilligers 
en voor alle verenigingen en organisaties die 
met vrijwilligers werken in de gemeente
Raalte. Wij bieden advies, begeleiding, 
bemiddeling en trainingen en we helpen je 
bij het zoeken naar vrijwilligers.
Wij maken tijd voor jou en jouw unieke 
situatie. Wij denken mee en helpen je 
waar mogelijk verder om jouw doelen en 
ambities te verwezenlijken op het gebied van 
vrijwillige inzet.
Dit doen wij door onze vrijwilligersvacature-
bank, adviesgesprekken, symposia en
deskundigheidsbevordering, wervingsacties
en meer.
In zowel Raalte als Heino kun je op meerdere
momenten in de week langskomen voor een
persoonlijk advies over vrijwilligerswerk.
Wij maken graag kennis met jou en helpen je 
graag op weg.

Projecten van het Vrijwilligerspunt

Sterk door Vrijwilligerswerk
Voor wie Vrijwilligerswerk wil doen, maar een 
extra zetje in de rug kan gebruiken.

Deskundigheidsbevordering
Ondersteuning op maat bij het organiseren 
van deskundigheidsbevordering voor 
vrijwilligers.

Maatjespunt
Ben je op zoek naar een maatje, of wil je 
zelf maatje worden? Meld je aan bij het 
Maatjespunt: www.maatjespuntraalte.nl

Evenementen en bijeenkomsten
Organisatie van verschillende evenementen 
en scholingsbijeenkomsten in het belang van 
vrijwilligers en vrijwilligers-organisaties in de 
gemeente Raalte.

Informatie en advies aan organisaties over 
vrijwilligersbeleid
Heb je vragen over vrijwilligerswerk of 
vrijwilligersbeleid? Maak gebruik van ons 
kenniscentrum.
Het Vrijwilligerspunt heeft de kennis om 
vragen vanuit organisaties over vrijwilligers-
beleid op te pakken en te beantwoorden. 

VNG Vrijwilligersverzekering
Wanneer je tijdens jouw vrijwilligerswerk 
schade veroorzaakt, kun je wanneer jouw 
eigen verzekering niet uitkeert, onder 
bepaalde voorwaarden aanspraak maken 
op deze verzekering. Wij informeren je graag.

Vrijwilligerspunt Raalte
Vrijwilligerspuntraalte@wijz.nu
Femmy Moes: 06 - 8254 7456
T. 0572-365343

Vrijwilligerspunt Heino
Vrijwilligerspuntheino@wijz.nu
T. 0572-700 212

WijZ welzijn Raalte zet vrijwilligers in om te helpen bij de werkzaamheden. 

Zo hebben wij seniorenbezoekers, maatjes, begeleiders van vriendenkringen, 

welzijnscoaches, vrijwilligers die helpen bij evenementen of projecten en meer. 

Wil jij je als vrijwilliger inzetten om WijZ welzijn te helpen? Neem contact op 

met het Vrijwilligerspunt Raalte en dan kijken we samen met jou waar jij blij 

van wordt en welke taken jij wilt uitvoeren. 



Wat zijn de Kernteams in 
de gemeente Raalte en
wat doen ze?
Iedereen heeft wel eens een goed idee 
om het wonen in de gemeente Raalte nog 
leuker te maken. Vaak lukt het om zo’n 
idee samen met bijvoorbeeld buren op 
te pakken. Maar wat als dat niet lukt?
We hebben in alle kernen van de gemeente 
een Kernteam dat zich inzet om de leefbaar-
heid op het gebied van zorg en welzijn te 
vergroten. Je kunt bij het Kernteam aanklop-
pen als je behoefte hebt aan mensen die 
meedenken of jouw initiatief ondersteunen.
Dit kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse
buurtmaaltijd, een bewegingsactiviteit, 
of het organiseren van een schoonmaakactie 
in het dorp.
In het Kernteam zitten medewerkers van
zorg-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties
en vaak ook inwoners uit het dorp of uit 
de buurt. In elk kernteam neemt ook een 
opbouwwerker van WijZ welzijn deel. Samen
kijken ze hoe het in het dorp gaat op het
gebied van vitaliteit, meedoen, verantwoord
wonen en omzien naar elkaar. Hierbij kun je
denken aan allerlei zaken, zoals:
• Zijn er genoeg ontmoetingsmogelijkheden
 in het dorp?
• Durven mensen vragen te stellen wanneer
 zij hulp nodig hebben?
• Is er behoefte aan een voorziening die
 er (nog) niet is? Bijvoorbeeld vervoer, 
 een speelveldje, een klussendienst voor   
 mensen met een beperking, enzovoorts.

Op de hoogte blijven?
Wil jij op de hoogte gehouden worden over
al het nieuws vanuit de kernteams? 
Dat kan!  Volg ons op Facebook: 
https://www.facebook.com/kernteamsge-
meenteraalte 
of meld je gratis aan voor de meeleesgroep 
en ontvang nieuws en informatie die gedeeld
wordt voor en vanuit de kernteams. 
Stuur een e-mail naar kernteam@raalte.nl 
om je aan te melden.

Opbouwwerk
Heb je een idee voor je straat, buurt of dorp? 
Je weet niet hoe je dit moet realiseren? 
Neem dan contact op met onze opbouwwer-
kers. De opbouwwerkers hebben zitting in de 
kernteams van alle kernen in de 
gemeente Raalte.

Opbouwwerk richt zich op het verbeteren 
van de woon- en leefomstandigheden van 
buurt- en wijkbewoners.

De opbouwwerkers ondersteunen initiatieven 
van inwoners of komen zelf met ideeën om 
de leefbaarheid in de dorpen voor alle 
inwoners verder te versterken. Inwoners
uit alle kernen van de gemeente Raalte 
kunnen bij hen aankloppen als het zelf niet 
lukt om een goed idee te realiseren.
Voorbeelden zijn: ondersteuning bij de 
organisatie van de burendag, hulp bij 
het opzetten van de schoonmaakactie in 
het dorp en ondersteuning die geboden 
is bij het aanvragen van subsidie voor een 
duofiets in de kernen Broekland, 
Mariënheem en Nieuw Heeten.
Dus heb jij een goed idee, maar weet je 
niet hoe je hiermee verder moet? 
Wacht niet langer, neem contact met ons op!

Opbouwwerk Broekland, Heeten, 
Laag Zuthem, Lierderholthuis, 
Luttenberg en Mariënheem 
Saskia Pijnappel: 06 - 1367 8478

Opbouwwerk Heino, Nieuw Heeten 
en Raalte 
Ilse Rozendal: 06 - 1388 2293
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Koersbal
Koersbal is een sport die vergelijkbaar is 
met jeu des boules.
De verschillen zijn dat het binnen plaatsvindt 
op een mat (dus ook in de winter en bij slecht 
weer) en dat de ballen iets plat zijn met het 
zwaartepunt uit het midden. Het is niet zwaar 
om te doen en de club is erg gezellig.  
Elke maandag en vrijdag ochtend:
10.00 - 12.00 uur in TraXX.
Je kunt eens op proef komen meespelen! 
Meer informatie: 
Saskia Pijnappel: 06 - 1367 8478

Handwerkclub
Onder leiding van een vrijwilliger maakt 
een groep enthousiaste dames diverse 
soorten handwerkjes.
Elke deelnemer kiest het handwerk dat zij 
leuk vindt. Ze helpen elkaar en een vrijwilliger 
ondersteunt hen bij problemen, het patroon-
lezen en doet suggesties. 
De club komt in de oneven weken op 
woensdagmorgen van 10.00-11.30 uur bij 
elkaar in Jongerencentrum TraXX, 
Schapenstraat 3, Raalte.
Meer informatie: 
Alie Schakelaar: alieschakelaar@home.nl
Saskia Pijnappel: 06 - 1367 8478 of 
Ilse Rozendal: 06 - 1388 2293

Tieneractiviteit
Elk jaar worden er 10 tieneractiviteiten 
georganiseerd waarbij een jongerenwerker 
aanwezig is. 
Dit is een besloten activiteit voor tieners uit 
de groepen 7 en 8 van de basisschool. 
Denk hierbij aan een tienerinloop of disco.
Vrijdagavond van 18.30 tot 21.30 uur.
Jongerencentrum TraXX

Raalter Autisme Soos (RAS)
Een avond voor tieners en jongeren met
autisme of die zich prettig voelen in een 
omgeving met weinig prikkels. 
Dit is een besloten avond waarvoor je je moet 
opgeven. Tijdens deze avond wordt rekening 
gehouden met deze jongeren en de hoeveel-
heid prikkels zoveel mogelijk gereduceerd.
Ook tieners en jongeren die zich prettig
voelen in een omgeving met weinig prikkels,
maar niet de diagnose hebben, zijn van harte
welkom. Hoe ziet een RAS avond eruit? Je 
kunt darten, poolen, gamen en we hebben 
verschillende bordspellen.  Als je geen spelle-
tjes wilt spelen is er natuurlijk altijd ruimte om 
gezellig te kletsen, muziek te luisteren en een 
drankje te drinken. Consumpties zijn te koop.

De soos is maandelijks op zaterdagavond.

J. één  van de deelnemers van de RAS: 
“de RAS is een avond uit die wél bij me 
past.”

Eén van de ouders: “De RAS is vaak het 
enige positieve contact wat mijn zoon heeft.”

Meer informatie: 
Ilse Rozendal: 06 - 1388 2293

Activiteiten
WijZ welzijn Raalte richt zich op allerlei manieren op verbinding. 
Hieronder enkele voorbeelden van activiteiten rond ontmoeting 
waar wij bij helpen.



Kantoor WijZ welzijn
Passage 13 (Kulturhus, zij-ingang)
8102 EW Raalte
038 - 456 97 00
raalte@wijz.nu

Vrijwilligerspunt Raalte
Passage 3 (Kulturhus, hoofdingang)
8102 EW Raalte
0572 - 365 343
vrijwilligerspuntraalte@wijz.nu

Jongerencentrum TraXX
Schapenstraat 3
8102 CM  Raalte
06 - 1250 7703

Vrijwilligerspunt Heino
Marktstraat 7 (Dorpshuus Heino)
8141 GA Heino
0572 - 700 212
vrijwilligerspuntheino@wijz.nu

www.wijz.nu


