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Inwoners aan zet
VRIJWILLIGERSWERK
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U bent welkom bij WijZ in Ommen
WijZ is er voor iedereen. We verbinden mensen en groepen in de samenleving en 

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. 

Jongerenwerk

“Er is altijd iemand waar ik mijn verhaal kwijt kan.”

WijZ is een welzijnsorganisatie en biedt activiteiten en diensten, in de buurt en thuis,             
om mensen te ondersteunen bij het vinden van balans in het leven.

We dagen individuele mensen, groepen, organisaties, verenigingen en lokale 
verbanden uit om deel te nemen aan de samenleving. 

In de WijZ Gids staat een programmaoverzicht en kun je lezen welke diensten en 
activiteiten WijZ organiseert en ondersteunt in de gemeente Ommen. 

Heb je vragen over diensten en activiteiten, dan helpen medewerkers van WijZ Welzijn 
Ommen 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!
Medewerkers WijZ Welzijn Ommen
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WijZ in Ommen
Contactgegevens kantoor
Je kunt het kantoor van WijZ in Ommen vinden in Multifunctioneel Centrum 
de Carrousel, Chevalleraustraat 18 (jongerencentrum Punt). 

Je bent van harte welkom op maandag tot en met woensdag: 09.00 uur tot 12.00 uur. 

Op deze tijden zijn wij ook telefonisch bereikbaar: 0529 – 71 25 00 
Liever contact per mail? Dat kan: ommen@wijz.nu

Jongerencentrum Punt
Jongerencentrum Punt is gevestigd aan de Chevalleraustraat 18. 
Je bent van harte welkom op: 
Woensdag  14.00 uur tot 17.00 uur en 19.00 uur tot 21.30 uur
Donderdag   14.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag   14.00 uur tot 17.00 uur en 19.00 uur tot 22.30 uur

Op deze tijden zijn wij ook telefonisch bereikbaar: 0529 – 71 25 01 
Liever contact per mail? Dat kan: jongerenwerkommen@wijz.nu

Digitaal op de hoogte blijven van activiteiten en diensten? 
WijZ Welzijn Ommen geeft maandelijks een digitale nieuwsbrief uit. 
Wil jij ook op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten en diensten van 
WijZ Welzijn Ommen? Meld je dan aan: ommen@wijz.nu

WijZ Welzijn Ommen is ook actief op social media. Je kunt ons vinden op 
Facebook onder de naam: WijZ Welzijn Ommen, jongerenwerker Marije Rodenburg en
Sociaal Werker Jongeren Dennis Kwakkel. 

Wij hebben ook een website waarop je nieuws, activiteiten en diensten kunt vinden. 
Deze website is: www.wijz.nu 

Waarom is het 
zo belangrijk?
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INTERNATIONAAL DANSEN 

Gymnastiek



Activiteit
Dag en tijd Locatie     Docent  Kosten

bewegen 

d
aa

g
t 

ui
t 

 p
. 7

Bewegen
Bewegen, we weten allemaal dat we het moeten doen of 
misschien wel meer zouden moeten doen. Maar waarom is 
bewegen zo belangrijk?

Wie regelmatig beweegt voelt zich beter, 
slaapt beter, is fysiek sterker en mobieler en 
blijft mentaal scherper. Bewegen zet name-
lijk ook de hersenen in beweging. En dat is 
belangrijk voor wie langer zelfstandig wil zijn, 
een thema dat zeker op oudere leeftijd heel 
actueel is.

Natuurlijk is beweging ook goed voor het 
lichaam zelf. Dat het overgewicht vermindert 
of het risico daarop is niks nieuws meer. Net 
als dat we allemaal wel weten dat beweging 
de kans op hart- en vaatzieken, een hoge 
bloeddruk en suikerziekte vermindert. 

Maar behalve dat verbetert regelmatig bewe-
gen bij ouderen ook hun mobiliteit en balans. 
Beweging als valpreventie zeg maar.

Reden genoeg dus om in beweging te blij-
ven, wat de leeftijd ook is. Of om weer te 
gaan bewegen na een wat minder actieve 
periode.

WijZ  biedt diverse beweegactiviteiten aan 
voor jong en oud. Je mag altijd een keer 
gratis meedoen, om te ontdekken of de 
activiteit wat voor je is. 

Gymnastiek Beerzerveld    
Do. 09.30 -10.30 Gymlokaal van Alewijkstraat  Mevr. Marissen € 3,35 per les

Gymnastiek wijksteunpunt Oldenhaghen
Do. 10.30 - 11.15 Wijksteunpunt Oldenhaghen  Mevr. Rietveld  € 3,35 per les

Gymnastiek Ommerkanaal
Ma. 09.15 - 10.00 Buurthuis Ommerkanaal  Mevr. Linthorst € 3,35 per les

Gymnastiek Lemele
Ma. 14.30 - 15.15 Gebouw de Schakel   Dhr. Beck  € 3,35 per les

Internationaal dansen Ommen
Wo. 13.30 - 14.30 Hervormd Centrum   Mevr. Rozema  € 4,35 per les
Wo. 14.45 - 15.45 Hervormd Centrum   Mevr. Rozema  € 4,35 per les



BILJARTEN

BEWEEGSAMEN

bewegen

Samen bewegen met een vrijwilliger
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WijZ in Ommen biedt in samenwerking met 
wijksteunpunt ’t Vlierhuis biljarten aan. 
Wil jij biljarten? Neem dan contact op met 
wijksteunpunt ’t Vlierhuis, telefoonnummer: 
0529 – 46 90 91 of e-mail: r.brunsman@sxb.nl

Houdt u van fietsen, maar kan uw vaste fietsmaatje niet 
(meer) mee? Wilt u graag zwemmen, maar liever niet alleen? 
Of wilt u samen met een maatje naar een beweeggroep? 
Het lijkt allemaal heel gewoon, maar als het niet meer lukt 
zijn deze activiteiten zo bijzonder. Bij BeweegSamen kan een 
vrijwilliger, samen met u, die gewone dingen weer mogelijk 
maken. Niet één keer, maar gedurende een langere periode. 
Want samen bewegen is leuker dan alleen! 

Voor wie? 
BeweegSamen is voor mensen die door omstandigheden niet 
meer in staat zijn om een beweegactiviteiten te doen die hij 
of zij graag wil doen. Bent u bijvoorbeeld slechter ter been, 
door ziekte of een beperking, of kent u geen mensen om de 
activiteiten samen mee te doen? Doe dan met ons mee! 

Eén van onze medewerkers gaat met u in gesprek over uw 
wensen en mogelijkheden. Daarna gaan we  op zoek naar 
een vrijwilliger die bij u past. Vervolgens wordt er een kennis-
makingsgesprek gepland met u en de vrijwilliger. Als er een 
goede klik is kunt u samen met uw beweegmaatje activiteiten 
ondernemen die u fijn vindt om te doen. 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact 
opnemen met WijZ:
E-mail: ommen@wijz.nu of 0529 - 71 25 00
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bewegen 

Wandelen 
Iedere laatste donderdag van de maand 
wordt er wandeling georganiseerd in de 
natuurgebieden rondom Ommen.

De Wandelingen zijn meestal onder leiding 
van een gids die bekend is met de land-
schappelijk natuur of ontwikkeling van het 
gekozen wandelgebied of iets kan vertellen 
over de geschiedenis ervan. Aandacht voor 
de natuur staat dus in de meeste gevallen 
wel centraal. Maar onderling contact  tijdens 
de wandeling of de koffie erna wordt door 
de deelnemers ook als belangrijk ervaren. 
De lengte van de wandeling is niet langer 
dan 5 km en duurt ongeveer 1 ½ uur. Daarna 
kunnen de deelnemers op vrijwillige basis en 
op eigen kosten meegaan naar het georgani-
seerde koffiedrink adres in de buurt . 
Deelnemers verzamelen zich op de betref-
fende donderdagmorgen om 09.00 uur op 
het parkeerterrein aan de Voormars in Om-
men, vanwaar men dan gezamenlijk vertrekt 
naar het startpunt van de wandeling in de 
regio. Vertrek van het startpunt is dan om 
09.30 uur. Meerijden met anderen is vanaf de 
Voormars dus altijd mogelijk, maar men kan 
ook rechtstreeks op eigen gelegenheid naar 
het startpunt van de wandeling gaan. De kos-
ten van de deelname aan de wandeling is € 
1,50 per persoon. Aanmelden voor deelname 
is niet nodig.

Informatie over de wandeling van de be-
treffende maand wordt vermeld in Ommer 
Nieuws /Dalfser krant en op de activiteiten 
kalender van Vechtdal TV en ook verzonden 
aan diegene die zich inmiddels hebben op-
gegeven voor de maillijst.  

Informatie: 
Diny en Bertus Goos, tel. 0529 - 452545 
E-mail: bertusgoos@gmail.com

Spelenkar
Een bakfiets met allerlei spelmateriaal. 

De spelenkar wordt ingezet in Ommen. 
Houd voor het programma van de spelenkar 
de Facebookpagina  Sociaal Werker Jonge-
ren Dennis Kwakkel in de gaten. De buurt-
sportcoach van WijZ welzijn is altijd bij de 
activiteit aanwezig om zo uw kind(eren) actief 
bezig te laten zijn. De verantwoordelijkheid 
voor de kinderen blijft tijdens de activiteit in 
handen van de ouders / verzorgers.

Voor wie:
Kinderen van de basisschool, die een leuke, 
sportieve invulling zoeken van de woensdag-
middag. Ook is het mogelijk om de spelenkar 
in te zetten voor bijv. ‘Kinderstraat’ of buurt-
feestjes. 

Informatie:
Dennis Kwakkel, Buurtsportcoach
06 - 10495997
e-mail: d.kwakkel@wijz.nu  

Buurtsportcoach
De Buurtsportcoach organiseert activiteiten 
voor verschillende doelgroepen. Deze acti-
viteiten staan in het teken van bewegen en 
het vinden/onderhouden van sociaal contact. 
De drie doelgroepen zijn kinderen, jongeren 
en ouderen. Voor elke doelgroep worden 
geschikte activiteiten georganiseerd. Dit gaat 
in samenwerking met het jongeren- en ou-
derenwerk vanuit WijZ welzijn. Ook worden 
activiteiten in samenwerking georganiseerd 
met verschillende verenigingen en instanties 
die een aanbod hebben voor de desbetref-
fende doelgroep.

Informatie:
Dennis Kwakkel, Buurtsportcoach
06 - 10495997
E-mail: d.kwakkel@wijz.nu  
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JONGERENCENTRUM PUNT
“Dit is ons plekkie”

“Wat een fantastisch aanbod bij de Soos”
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Ontmoeten
Mensen ontmoeten en 
inspireren elkaar bij WijZ.
Door deel te nemen aan 
activiteiten of deze zelf te 
organiseren, blijft u actief 
en zinvol bezig.

Buurtmaaltijd Beerzerveld
Genieten van een heerlijke maaltijd 

Iedere 2e woensdag van de maand
Kulturhus Beerzerveld, van Alewijkstraat 36 
Inloop vanaf 11.30 uur, maaltijd om 12.00 uur
Kosten: € 7,- 

Jongerencentrum Punt
In het jongerencentrum kunnen jongeren 
gezellig langskomen om een potje te 
poolen, tafelvoetballen, darten, gamen 
of tv te kijken. 

Ook worden er regelmatig leuke activiteiten 
georganiseerd, zoals disco’s, voorlichtingen 
en meidenavonden. Ben je tussen de 12 en 
22 jaar, kom dan eens gezellig langs. Heb je 
een leuk idee voor jouw buurt of straat, of 
loop je bijvoorbeeld ergens tegenaan waar-
door je even niet zo lekker in je vel zit, dan 
kun je dit altijd bespreken met de jongeren-
werkers die aanwezig zijn.

Openingstijden OJC Punt:
Wo. 14.00 - 17.00   +   19.00 - 21.30 uur
Do. 14.00 - 17.00 uur
Vrij. 14.00 - 17.00   +   19.00 - 22.30 uur

Chevalleraustraat 18, 7731 EE in Ommen

Contactgegevens: 
jongerenwerker Marije Rodenburg:
Tel.nr.: 06 – 12506499
E-mail: m.rodenburg@wijz.nu

Dennis Kwakkel
Tel.nr.: 06 - 10495997
E-mail: d.kwakkel@wijz.nu  

Jongerenwerk online
De jongerenwerkers en activiteiten zijn ook 
op social media te vinden. 
Zoals op facebook onder de naam ‘Jonge-
rencentrum Punt’ en op instagram onder de 
naam ‘JcPunt’. Via deze kanalen deelt het 
jongerenwerk veel informatie over alle activi-
teiten die er uitgevoerd worden. Ook kan je 
contact met ons zoeken via Whatsapp.

Tienerinloop
Elke 3de woensdag van de maand is Jon-
gerencentrum Punt open voor alle kinderen 
uit groep 7 & 8 van de basisschool. 
We zijn dan open van 14:00 uur tot 16:00 uur. 
Tijdens de Tienerinloop kunnen jongeren zelf 
aangeven wat ze willen doen en natuurlijk 
dan ook meehelpen met de organisatie van 
deze leuke middag en of activiteit. Dus heb 
je een idee voor een activiteit? Vertel het 
aan een van de jongerenwerkers tijdens de 
Tienerinloop! 
Wil je meer weten over de tienerinloop of 
wat de exacte data zijn, kijk op een van 
onze socials. Of neem contact op met een 
van de jongerenwerkers

Girls Only
In september 2019 start het jongerenwerk 
weer met Girls Only activiteiten. Deze wor-
den uitgevoerd door een van de jongeren-
werkers in Jongerencentrum Punt. 
De activiteiten zijn toegankelijk voor alle mei-
den in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar. Wat we 
zoal doen op een avond is  tutten met make-
up, maar we hebben het ook over de liefde, 
meiden dingen, school en wat al nog meer. 
Tijdens de Girls Only, zijn jongens natuurlijk 
niet welkom wat een veilige plek creëert om 
te doen en te zijn! 
Wil je weten wanneer de 1e Girls Only plaats 
vindt? Kijk dan op onze facebook pagina. 
Of bel met Marije (06-12506499) Appen 
mag ook altijd!



https://verbinding.dimencegroep.nl/scootmobieltochten-ik-raad-het-iedereen-aan
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Op een mooie zomerdag verzamelen zich 15 scootmobielers bij molen 
Den Oordt in Ommen. Een gemengd gezelschap van dames en heren 
en qua ervaring gemêleerd: sommigen zijn jarenlang deelnemer, 
anderen zijn er voor de eerste keer. Vier vrijwilligers begeleiden de 
deelnemers op de fiets. De tocht gaat vandaag naar Stegeren. 
Een mooie tocht en prachtig weer.

SCOOTMOBIELTOCHTEN
“Ik raad het iedereen aan”

Neem contact op met WijZ welzijn of houd 
de lokale kranten in de gaten voor de data
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Soms is het fijn om zomaar 
een kaartje te krijgen.

Te weten dat er iemand aan
u heeft gedacht.

Daarom heeft Stichting Eefies
PoSTmaatje bedacht.

Lever onderstaand strookje in bij

Liefs, Eef

Naam Geboortedatum ddmmjjjj

Geef hieronder uw voorkeur

Corresponderen

Niet corresponderen maar simpelweg van het postmoment genieten

Adres Interesse/hobby

Ansichtkaart

Van:

Plaats
post-
zegel
hier

Soms is het fijn om zomaar 
een kaartje te krijgen.

Te weten dat er iemand aan
u heeft gedacht.

Daarom heeft Stichting Eefies
PoSTmaatje bedacht.

Lever onderstaand strookje in bij

Liefs, Eef

Naam Geboortedatum ddmmjjjj

Geef hieronder uw voorkeur

Corresponderen

Niet corresponderen maar simpelweg van het postmoment genieten

Adres Interesse/hobby

Ansichtkaart

Van:

Plaats
post-
zegel
hier

Soms is het fijn om zomaar een kaartje te krijgen. 

Te weten dat er iemand aan u heeft gedacht. 

Postmaatje verbindt mensen die 
met elkaar willen schrijven

Doet u mee?
Soms is het fijn om zomaar 

een kaartje te krijgen.

Te weten dat er iemand aan
u heeft gedacht.

Daarom heeft Stichting Eefies
PoSTmaatje bedacht.

Lever onderstaand strookje in bij

Liefs, Eef

Naam Geboortedatum ddmmjjjj

Geef hieronder uw voorkeur

Corresponderen

Niet corresponderen maar simpelweg van het postmoment genieten

Adres Interesse/hobby

Ansichtkaart

Van:

Plaats
post-
zegel
hier

Soms is het fijn om zomaar 
een kaartje te krijgen.

Te weten dat er iemand aan
u heeft gedacht.

Daarom heeft Stichting Eefies
PoSTmaatje bedacht.

Lever onderstaand strookje in bij

Liefs, Eef

Naam Geboortedatum ddmmjjjj

Geef hieronder uw voorkeur

Corresponderen

Niet corresponderen maar simpelweg van het postmoment genieten

Adres Interesse/hobby

Ansichtkaart

Van:

Plaats
post-
zegel
hier

Wilt u af en toe iemand een kaartje sturen?
Wilt u af en toe een kaartje ontvangen?
Neem dan contact op met WijZ welzijn Ommen:
ommen@wijz.nu of 0529 – 71 25 00. Soms is het fijn om zomaar 

een kaartje te krijgen.

Te weten dat er iemand aan
u heeft gedacht.

Daarom heeft Stichting Eefies
PoSTmaatje bedacht.

Lever onderstaand strookje in bij

Liefs, Eef

Naam Geboortedatum ddmmjjjj

Geef hieronder uw voorkeur

Corresponderen

Niet corresponderen maar simpelweg van het postmoment genieten

Adres Interesse/hobby

Ansichtkaart

Van:

Plaats
post-
zegel
hier

Postmaatjes

Toneel
De Jeugd van Vroeger is een enthousiaste 
groep 65 plussers. Zij studeren elk najaar 
een leuke toneelvoorstelling in. 

In het voorjaar treedt de Jeugd van Vroeger 
op bij sozen, verzorgingshuizen en voor 
andere belangstellenden. 

Wilt u een toneelvoorstelling van de Jeugd 
van Vroeger bijwonen of wilt u meespelen 
met de Jeugd van Vroeger? Neem dan 
contact op met WijZ Welzijn Ommen of 
hou de lokale kranten in de gaten.

De Soos
In de kernen Lemele, Beerzerveld, Stege-
ren, Ommerkanaal, Witharen / Vinkenbuurt, 
Nieuwe Brug en Vilsteren is een soos voor 
senioren actief. Tijdens de soos middag 
worden leuke activiteiten ondernomen en 
staat gezelligheid en ontmoeting centraal. 

De soos Lemele organiseert elke 1e woens-
dag van de maand van 14.00  tot 16.00 uur 
soos in gebouw de Schakel.

De soos Beerzerveld heeft diverse leuke 
activiteiten op het programma staan voor 
2018/2019. 

De soos Hoogengraven organiseert elke 4e 
woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 
uur soos in restaurant de Hongerige Wolf. 

De soos Ommerkanaal organiseert elke 1e 
en 3e woensdag van de maand soos in het 
Buurthuis Ommerkanaal. 

De soos Vilsteren organiseert elke 3e woens-
dag van de maand van 14.00  tot 16.00 uur 
soos in het Parochiehuis. 

De soos Witharen / Vinkenbuurt organiseert 
leuke activiteiten in het seizoen 2018/2019. 

De soos Nieuwe Brug organiseert elke laat-
ste woensdag van de maand van 14.00 tot 
16.30 uur soos in restaurant Nieuwe Brug. 



Een bezoeker van Jongerencentrum Punt in Ommen 
vertelt waarom het jongerenwerk voor haar belangrijk is: 
“Er is altijd iemand waar ik mijn verhaal kwijt kan als 
dat nodig is. Ze proberen mij altijd te helpen”

“Dat de koffie en thee voor je klaar staat”
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https://verbinding.dimencegroep.nl/dat-de-koffie-en-thee-voor-je-klaar-staat
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Houtsnijclub
Je eigen kunstwerk maken van hout

Vele jaren is er door docent en kunstenaar 
Harm Zwart leiding gegeven aan de hout-
snijclub Ommen. Helaas overleed hij op 14 
maart 2019, maar hij heeft de club het vol-
gende meegegeven: ‘’ Ga door met houtsnij-
den, ook als ik er niet meer ben’’.

Roel Prins, (al langer deelnemer van de club) 
is bereid om de leiding van de groep op 
zich te nemen. Hij heeft o.a. de Technische 
School afdeling Timmeren met extra jaar Fijn-
houtbewerken gevolgd. Daarnaast heeft Roel 
het diploma Vakbekwaamheid Kleinhandel 
in Meubelen en het diploma Vakbekwaam-
heid Woninginrichtingsbedrijf. Hiermee is een 
goede opvolger voor Harm Zwart gevonden.

De houtsnijclub bestaat uit een fijne groep 
mannen en vrouwen. Ieder is bezig met een 
eigen werkstuk. Bij nieuwe cursisten wordt 
aangegeven hoe het gereedschap vastge-
houden moet worden en hoe er een kunst-
werk gemaakt kan worden. Dit alles onder 
het genot van koffie / thee en een gezellig 
praatje. 

De cursus houtsnijden wordt van oktober t/m 
april op maandagochtend om de 14 dagen 
gehouden in de Carrousel, van Reeuwijkstraat 
5 in Ommen. De kosten zijn €  7,- per keer 
inclusief koffie / thee. U dient zelf voor hout 
en gereedschap te zorgen.

Data cursus houtsnijden 2019 / 2020:

30 september: open huis
7 en 21 oktober 
4 en 18 november
2 en16 december
13 en 27 januari
10 en 24 februari 
09 en 23 maart
06 april

Aanvang 09.30 uur in Multifunctioneel Cen-
trum de Carrousel, van Reeuwijkstraat 5 in 
Ommen. 

Aanmelden: WijZ welzijn Ommen
Chevalleraustraat 18
7731 EE Ommen
Tel.: 0529 - 71 25 00
E-mail: ommen@wijz.nu

ontmoeten 

https://verbinding.dimencegroep.nl/dat-de-koffie-en-thee-voor-je-klaar-staat
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Soos Samen Zijn
Voor volwassenen met een ‘beperking’, die 
op zoek zijn naar een gezellige invulling 
van hun vrije tijd. 

Je kunt op de inloop avonden anderen ont-
moeten en meedoen aan een leuk en afwis-
selend programma.

Samen praten wij over onderwerpen die 
belangrijk zijn in het leven van mensen met 
een beperking. Praten over het nieuws, pra-
ten over de dingen die je bezig houden. Wij 
organiseren gezellige, creatieve, sportieve 
of leerzame activiteiten. De ideeën komen 
van de bezoekers. Wij vinden het belangrijk 
dat je het naar je zin hebt. De sfeer is vooral 
ontspannen. Je bent bij ons op de juiste plek 
voor een luisterend oor en een goed gesprek. 
Onderling worden er ook wel afspraken ge-
maakt om samen iets leuks te gaan doen.

Kom je ook eens vrijblijvend een kijkje 
nemen? Je bent van harte welkom!

In de even weken. 
Dus één keer per twee weken. 
Donderdag van 19.30 uur tot 21.30 uur
Wijksteunpunt ‘t Vlierhuis, 
Haarsweg 105 in Ommen.
Kosten: € 4,-  voor de hele avond
Hiervoor krijg je koffie/thee en niet-alcoholi-
sche dranken en hapjes.  Overige kosten zijn 
afhankelijk van de activiteit.
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ontmoeten 

“Gezellige en leuke mensen en ik dacht, 
  hier ga ik vaker heen.”



Meldpunt Eenzaamheid 
Het Meldpunt Eenzaamheid Ommen pakt 
eenzaamheid aan door mensen in de ge-
meente Ommen bij elkaar te brengen. 
We helpen de juiste zorg en hulp te vinden, 
samen met degene die zich eenzaam voelt. 
Mensen kunnen zelf een melding doen maar 
als u merkt dat iemand in uw omgeving een-
zaam is, kunt u dat ook aan ons doorgeven.

Bijna 40% van de bevolking voelt zich wel 
eens eenzaam. Eenzaamheid komt in alle be-
volkingsgroepen voor, van jong tot oud. Toch 
blijft die eenzaamheid vaak onopgemerkt. 
Vaak omdat mensen het probleem ontkennen 
of zich er voor schamen. Eenzaamheid hoeft 
geen probleem te zijn, maar als eenzaamheid 
langer aanhoudt en het moeilijk blijft een 
oplossing te vinden, wordt het zorgelijk en 
ongezond. 

Hoe werkt het Meldpunt Eenzaamheid?
Iedere situatie vraagt natuurlijk om een an-
dere oplossing. Na een melding gaat één van 
onze medewerkers in gesprek met de betrok-
kene om de oorzaak te achterhalen en samen 
naar een oplossing te zoeken. Vervolgens 
legt de medewerker contact met mensen en/
of organisaties die iets voor de betrokkene 
kunnen betekenen.

Voor wie is het Meldpunt Eenzaamheid?
Voor iedereen die vragen heeft op het ge-
bied van eenzaamheid. Voor mensen die zelf 
eenzaam zijn of voor familie en vrienden die 
zich zorgen maken. Heb je een vermoeden 
van eenzaamheid of signaleer je als profes-
sional eenzaamheid bij een cliënt? Neem dan 
contact met ons op. Wij denken met je mee 
en helpen zoeken naar een oplossing.

Ambulant Jongerenwerk
De jongerenwerkers zijn ook op straat te 
vinden. We zoeken jongeren op bij hang-
plekken, keten en in de horeca. 
We komen in actie als er overlast wordt 
ervaren. De jongerenwerkers weten wat 
er speelt onder de jongeren en sluiten 
aan bij hun behoeftes. Ook organiseren 
we samen met jongeren evenementen en 
bieden jongeren individuele begeleiding 
waar nodig.
Informatie: 06 - 10495997
(ook via whatsapp). 

educatie, veiligheid  & preventie 

Educatie

Veiligheid & Preventie

Vergroten digitale vaardigheden
Het lezen van de krant, contacten onderhouden, een rekening betalen, belastingaangifte 
doen….. het kan allemaal digitaal. 

Heeft u vragen over het gebruik van uw computer, tablet of laptop dan bent u elke 
woensdag tussen 11 en 12 uur welkom op de inloop van Seniorweb in het kantoor van 
WijZ welzijn Ommen.
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Het leukste in het jongerencentrum is…..

De activiteiten met leuke mensen, de spelletjes die er 
binnen zijn zoals poolen, darten of gamen. Maar ook de 
bordspelletjes die er altijd liggen.
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educatie, veiligheid  & preventie 

Inwoners aan zet
De gemeente Ommen bestaat uit diverse 
kernen en buurtschappen. In deze kernen 
en buurtschappen gebeurt al veel voor en 
door de samenleving ter verbetering van 
de leefbaarheid. 

Maar het kan zijn dat jij toch iets mist in jouw 
buurt en hier een goed idee voor hebt. Of 
wellicht loop je al een lange tijd met een idee 
rond, maar weet je niet goed hoe je het idee 
kunt uitwerken in de kern of buurtschap waar 
je woont.  

WijZ Welzijn Ommen kan jou helpen om jouw 
idee uit te voeren. Jij blijft zelf aan zet, maar 
WijZ Welzijn Ommen ondersteunt jou bij dat-
gene waar je zelf niet uitkomt. Waar kunnen 
wij bij helpen?
- Het schrijven van een plan
- Het zoeken naar financieringsmogelijkheden
- Het creëren van draagvlak bij andere inwo-
ners
- Het verbinden van jouw idee met andere 
inwoners / organisaties

Enkele voorbeelden van ideeën kunnen zijn:
- Samen eten in de buurt
- Een activiteit voor jongeren na schooltijd
- Het opstarten van een buurt WhatsApp  
- Het vernieuwen van een speelveldje 

Heb je een idee of loop je tegen een pro-
bleem aan, waarbij je zelf wilt helpen om de 
juiste oplossing te vinden? Neem contact op 
met WijZ Welzijn Ommen en wij onderzoeken 
met jou de mogelijkheden. 

Maatjesproject 
Maatjes zijn betrokken vrijwilligers die iets 
willen betekenen voor mensen die in moei-
lijke omstandigheden verkeren of geïso-
leerd zijn geraakt. 

Ze helpen de samenleving leefbaar te maken 
voor iedereen. Een maatje gaat gezellig koffie 
drinken bij iemand die (een beetje) eenzaam 
is. Of op stap met iemand die anders nauwe-
lijks de deur uitkomt. Samen een eind wan-
delen of een andere activiteit ondernemen. 
Bij een maatje staan menselijke kwaliteiten 
centraal zoals warmte, tijd, nabijheid, respect, 
humor en begrip. Het maatje treedt de ander 
tegemoet als een gelijkwaardig persoon, 
waarbij de waarde van het persoonlijk contact 
voorop staat. Een maatje opent deuren en 
is een steun voor een ander. Hiermee helpt 
een maatje iemand om zelf weer dingen te 
ondernemen. Het contact is wederkerig. Ook 
het maatje doet allerlei nieuwe ervaringen op 
en geniet van het contact. Het is voor zowel 
deelnemers als maatjes een verrijking van het 
leven.  

Herken jij je in het bovenstaande en wil je 
maatje worden? Meld je dan aan. Je krijgt 
een training en wij koppelen je aan een deel-
nemer. Daarna begeleiden we het contact 
tussen jou en de deelnemer. Ook als je een 
maatje zoekt kun je je aanmelden.  



vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk
Bij WijZ zijn ruim 100 vrijwilligers actief 

en zij vormen daarmee het hart van 

WijZ Welzijn Ommen.

Vrijwilligers zijn volop actief bij WijZ en 

gebruiken zo hun talent. Daarmee zijn 

zij van betekenis voor anderen, maar 

ook voor zichzelf.

Vrijwilligers zijn volop actief bij WijZ 
Welzijn Ommen en gebruiken zo 
hun talent. Daarmee zijn zij van 
betekenis voor anderen, maar ook 
voor zichzelf.

Wil jij ook jouw talenten inzetten? 
Dat kan. Meld je aan bij WijZ en 
dan kijken wij samen met jou 
waar jij blij van wordt en welke 
taken jij wilt uitvoeren. 

ommen@wijz.nu of 
0529 - 71 25 00
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automaatje

Bent u zelf minder mobiel en voor 
uw vervoer afhankelijk van anderen? 
En moet u daardoor teveel thuisblij-
ven? Met ANWB AutoMaatje komt u 
weer onder de mensen!

Wat is ANWB AutoMaatje? 
ANWB AutoMaatje is een vervoerservice 
waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsge-
noten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauf-
feurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Uw 
vervoer beperkt zich niet tot een bezoek aan 
ziekenhuis, dokter of fysiotherapeut. U scha-
kelt ANWB AutoMaatje ook gewoon in voor 
leuke doelen als een bezoekje afleggen, naar 
de kapper of gezellig winkelen. Om gebruik 
te kunnen maken van ANWB AutoMaatje 
hoeft u alleen maar contact op te nemen met 
ANWB AutoMaatje Ommen. Aanmelden voor 
ANWB Auto-Maatje is gratis. U betaalt alleen 
een kleine onkostenvergoeding van 30 cent 
per kilometer per rit aan de vrijwilliger.

Zo werkt ANWB AutoMaatje op 
hoofdlijnen
• Heeft u vervoer nodig? Neem dan twee 
dagen van tevoren contact op met uw lokale 
ANWB AutoMaatje coördinator.

• Hierna zoekt de coördinator een vrijwilliger 
uit de poule van chauffeurs die u, op het door 
u gewenste moment, wil rijden.
• De coördinator belt u terug als er een 
vrijwilliger beschikbaar is en geeft de globale 
hoogte van de verschuldigde onkostenver-
goeding aan. Deze vergoeding bedraagt € 
0,30 per kilometer - gerekend vanaf het huis 
van de chauffeur- vermeerderd met de even-
tuele parkeerkosten.
• Op het afgesproken moment meldt de vrij-
williger zich bij u en gaat u samen op stap. Bij 
korte ritten zal hij vaak bij u blijven. Zit er veel 
tijd tussen de heen- en terugrit? Dan maakt 
hij een afspraak wanneer hij weer klaarstaat 
voor de terugreis.
• U betaalt de onkostenvergoeding na de rit 
rechtstreeks aan de vrijwilliger.

Vervoerservice voor en door 
eigen inwoners
• Voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
• Tegen kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
06 – 5573 2945
Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 12:00 uur
automaatjeommen@wijz.nu
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ANWB AutoMaatje



“Bewegen is leven!” Karel Beck spreekt het uitroepteken hoorbaar uit. 
“En rust roest,” vervolgt hij. Karel kan het weten. Hij is fysiotherapeut 
en lang geleden was het vanzelfsprekend dat fysiotherapeuten ook 
de seniorengym verzorgen. Karel vindt het leuk om te doen en is al 
ongeveer 35 jaar als docent verbonden aan de seniorengym in 
Lemele. “Gezondheid is mijn hele leven een belangrijk item. 
Als jochie deed ik al ochtendgym met mijn vader. 
Misschien ben ik daarom wel fysiotherapeut geworden.”

KAREL BECK 

“Gewoon omdat de mensen het zo leuk vinden”
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https://verbinding.dimencegroep.nl/gewoon-omdat-de-mensen-het-zo-leuk-vinden

Docent gymnastiek Lemele



participatie en opbouwwerk
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Jongerenwerk
Het  jongerenwerk is een laagdrempelige 
voorziening waar problemen worden 
gesignaleerd en voorkomen door tijdig in te 
springen op wat er leeft onder de jongeren. 
Dit geldt voor individuele jongeren, maar 
ook voor groepen (denk bijvoorbeeld aan 
overlast door hangjongeren).

De jongerenwerkers bouwen aan een band 
met de jeugd en weten op die manier wat er 
speelt. Door als vertrouwenspersoon voor de 
jongeren op te treden, kunnen problemen 
op allerlei leefgebieden worden voorkomen 
of aangepakt, soms in samenwerking met 
gespecialiseerde instanties.

Daarnaast functioneren de jongerenwerkers 
als bruggenbouwers tussen de jeugd en 
instanties of overige buurtbewoners. 
Waar overlast ervaren wordt, kan de 
jongerenwerker een bemiddelende positie 
innemen tussen de jongeren en diegene die 
overlast ervaart. 

Ook in het proces om voorzieningen van 
de grond te krijgen, biedt de jongerenwer-
ker begeleiding en deskundigheid, om zo 
bijvoorbeeld een speelveld, skatebaan of 
ontmoetingsplaats te realiseren. De kracht 
van het jongerenwerk ligt er vooral in om de 
jongeren te betrekken bij het proces en hun 
ideeën en signalen om te zetten in de prakti-
sche uitvoering van de plannen.

Participatie en opbouwwerk

https://verbinding.dimencegroep.nl/gewoon-omdat-de-mensen-het-zo-leuk-vinden



JONGERENCENTRUM PUNT

Kijk op www.wijz.nu voor meer informatie

Chevalleraustraat 18 

Geopend op: 
woensdag  14.00 uur tot 17.00 uur en 19.00 uur tot 21.30 uur
donderdag  14.00 uur tot 17.00 uur
vrijdag  14.00 uur tot 17.00 uur en 19.00 uur tot 22.30 uur


