
De ontwikkelingen in welzijnsland staan nooit stil. Dat betekent dat we flexibel moeten zijn, er op af 
moeten gaan en niet bang moeten zijn om ons nek uit te steken. Ook als dat inhoudt dat je soms bestaande 
producten en werkwijzen moet loslaten, om nieuwe producten en werkwijzen te kunnen introduceren. Dat is 
precies de fase waarin Figulus Welzijn zich bevindt en wat ons werk zo leuk en boeiend maakt! 
 
De transities AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en Passend Onderwijs zijn ontwikkelingen die vragen om het 
doorontwikkelen van onze organisatie 
Vanuit de transities richt Figulus Welzijn zich op: 
• Van aanbod naar vraaggericht 
• WMO: langer thuis wonen 
• Jeugd: Opgroei- en opvoedondersteuning 
• Participatie: meedoen in de samenleving 
 
Figulus Welzijn ondersteunt bewoners om actief te worden en te blijven in het maatschappelijke leven. 
Bijvoorbeeld als deelnemer aan, of vrijwilliger van een activiteit. Of om zich actief in te zetten in de eigen 
leefomgeving. Op deze manier kunnen wijkbewoners samen vorm geven aan de participatiesamenleving. 
Ontmoeting en het opbouwen van een eigen sociaal netwerk zijn daarbij kernbegrippen. Voor bewoners die niet 
vanzelfsprekend actief betrokken zijn, zorgen wij voor een steuntje in de rug. 
De hieraan verbonden opdrachten zijn als volgt uit te drukken: 

       
Ondersteunen  Verbinden  Uitvoeren  Signaleren 
 
Op basis van bovenstaande is er een verdeling gemaakt binnen Figulus Welzijn met betrekking tot de 
leeftijdsindeling 23- en 23+. Hiermee beoogt Figulus Welzijn de doelgroep 0 – 100 te ondersteunen, te verbinden, 
uit te voeren, te signaleren en te activeren in samenwerking met andere organisaties en bewoners. 
 
23-: 
Voor de doelgroep 23- hanteren wij in samenhang met het gemeentelijk beleid de volgende doelstellingen: het 
bieden van informatie, advies en ondersteuning bij het opvoeden van kinderen aan ouders, opvoeders, 
vrijwilligers en professionals. Figulus Welzijn stimuleert de eigen kracht van kinderen, ouders en opvoeders en 
motiveert tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de sociale omgeving. Binnen Figulus Welzijn zijn er meerdere 
projecten en activiteiten die zich richten op deze doelstelling en doelgroep. 
 
23+: 
Voor de doelgroep 23+ wordt er in samenhang met het gemeentelijk beleid de volgende doelstellingen 
gehanteerd: Bewoners en groepen in eigen kracht zetten en daarmee het zelforganiserend vermogen van 
bewoners te organiseren en/of te versterken. Hiermee wordt het  informele netwerk versterkt en de leefbaarheid 
vergroot. 
Figulus Welzijn helpt mensen om actief mee te doen in de samenleving. Om te beginnen in hun buurt, maar ook 
daarbuiten. Wij ondersteunen buurtbewoners om zélf actief te zijn of te worden. Daar waar zij dat willen en waar 
dat nodig is. Daarbij maken wij gebruik van de in de buurt aanwezige talenten. Ook zoeken wij altijd de verbinding 
met anderen. Het hebben van goede contacten vergroot het leef-plezier en worden problemen voorkomen. Bij 
ons werk sluiten wij geen personen of groepen uit.  
 
Het jaar 2014 kenmerkt zich verder door steeds meer samenwerking met andere instellingen en partijen in de 
samenleving. Verbinden niet alleen in de samenleving zelf maar ook tussen organisaties in die samenleving. 
Versterking van de dienstverflening door gebruik te maken van ieders specifieke kwaliteiten. Daarmee wordt de 
slogan “iedereen doet mee” ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze partners komen we tegen in 
zorginstellingen, zorgaanbieders, bibliotheek, regionaal werkende instellingen. De dialoog tussen gemeentelijke 
beleidsambtenaren en de medewerkers van Figulus draagt bij aan de verscherping van de  nieuwe doelstelling in 
het Welzijnswerk nieuwe Stijl.  
 
Leeswijzer 
Een selectie van de activiteiten en resultaten vanuit de doelgroep 23- en 23+  zijn op de volgende pagina’s per 
maand in beeld gebracht. Hierbij kan het gaan om de start van een project, of dat er een specifieke gebeurtenis 
rondom het project  / bestaande activiteit heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt steeds de relatie gelegd met onze 
opdracht, zoals die met name door de gemeente Aalten is verstrekt. Neemt u gerust contact met ons op als u 
meer informatie wilt. Wij staan u graag te woord. 
 
  



 
Start Buurt Aan Zet 
 
Buurt Aan Zet is vanaf januari 2014 actief in de 
gemeente Aalten. Buurt Aan Zet is een 
netwerkorganisatie, welke gevormd wordt door 8 
organisaties: Sensire, MEE Oost-Gelderland, De 
Woonplaats/WSD, Estinea, Careaz, Marga Klompé, 
Hameland en Figulus Welzijn.  
Afgevaardigde medewerkers van deze organisaties 
vormen samen de teams binnen de 3 pilots Buurt 
Aan Zet. De 3 pilots richten zich op: Aalten-Zuid, 
Dinxperlo en Lintelo.  
 

Buurt Aan 

Zet werkt 

vanuit een 

gezamenlij

ke visie: 

samenwerk

en aan de 

ontwikkelin

g van een 

actieve 

buurt waar 

inwoners 

betrokken 

zijn in hun 

directe leefomgeving, activiteiten 

organiseren, initiatieven ontplooien en 

elkaar gemakkelijk leren kennen, weten 

te vinden en helpen. 

 

          
 
Meer informatie over Buurt Aan Zet, neem contact 
op met: e.teunissen@figulus-welzijn.nl 
 

 

Kapotte spullen? Gooi ze niet 
weg, ga naar het Repair café! 
Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? 
Met een broodrooster die niet meer werkt? Met een 
stofzuiger waarvan de slang kapot is? Weggooien? 
Mooi niet! Repareer ze in het Repair Café! Ook in 
Dinxperlo kunt u met uw kapotte spullen naar het 
Repair Café om ze gratis te laten repareren. 
                  
 

Het Repair Café wordt 
gehouden in de foyer 
van het Kulturhus in 
Dinxperlo. Er zijn 
gereedschappen en 
materialen aanwezig om 
alle mogelijke reparaties 
uit te voeren op kleding, 

elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc.  
 

Figulus Welzijn ondersteunt en faciliteert 

dit initiatief dat door 4 vrijwilligers gerund 

wordt. 

 
Het Repair Café is woensdags op de even weken 
van 9:30 uur tot 11:30 uur geopend. Kijk voor meer 
info over het repair cafe op:  
www.figulus-welzijn.nl/repair-cafe 
Of neem contact op met Steffan Rexwinkel, te 
bereiken via email: s.rexwinkel@figulus-welzijn.nl 
 

 

Samenwerking MAS / 
Schaersvoorde 
 
Figulus Welzijn heeft de opdracht om een 
Vrijwilligers Service Punt  voor de gemeente Aalten 

vorm te geven. Het Vrijwilligers Servicepunt 

Punt bemiddeld tussen vraag en aanbod in 

vrijwilligerswerk en ondersteunt 

vrijwilligers organisaties bij vragen 

rondom het vrijwilligerswerk. In het kader 

van de  maatschappelijke stage (MaS) heeft Figulus 
Welzijn de verbinding gezocht met Schaersvoorde 
om een bijdrage te kunnen leveren met betrekking 
tot de maatschappelijke stage. 
 

               

In januari 2014 is er een informatie avond 
georganiseerd door Figulus Welzijn in 
samenwerking met Schaersvoorde om 
belangstellenden vanuit het onderwijs en ander 
organisaties op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen en om het netwerk te versterken en 
uit te breiden. Deze avond werd goed bezocht door 
zeker 20 organisaties. 
 
Hebt u vragen over het Vrijwilligers Service Punt, of 
de MAS stage? Neem dan contact op met de 
coördinator van het Vrijwilligers Service Punt: 
Esther Navis, e.navis@figulus-welzijn.nl  
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Mama Café Aalten 
                

 
In februari 2014 heeft er een herstart 
van het MAMA-café in Aalten 
plaatsgevonden. Er zijn in 2014 21 
bijeenkomsten geweest. De volgende 
onderwerpen zijn door gastsprekers en 

de jeugdverpleegkundige coördinator besproken: 
Knuffelen of laten huilen, Rapley methode, voeding, 
leren luisteren, kinder-EHBO, grip op je 
moederemoties, muziek op schoot, kinderangsten, 
kind en ziek zijn. Het aantal deelnemers is gegroeid 
van 6 bij de start tot 12 eind 2014.  
 

Doelstelling van het MAMA-café is 

informatie geven over ontwikkeling en 

opvoeding kind, onderling ervaringen 

delen in een ongedwongen en gezellige 

sfeer voor moeders uit Aalten. 

 
Uitspraken van moeders die het MAMA Café 
bezochten: 
“Ik ben wat makkelijker geworden en zet niet zoveel 
druk op iets. Ik maak me minder druk en door veel 
te praten en je hart te luchten voel ik me beter en 
opgeluchter in de opvoeding.” 
“Ik denk dat ik makkelijker ben geworden, 
makkelijker dingen los kan laten en nu ook begrijp 
waarom ik sommige dingen zo doe. Ook heb ik 

denk ik toch 
meer 
zelfvertrouwen 
in het mama 
zijn.” 
 
      
 

Voor meer informatie over het Mama Café kunt u 
contact opnemen met: e.teunissen@figulus-
welzijn.nl of de coördinerend jeugdverpleegkundige: 
j.koppert@yunio.nl 
 

 
Begeleiding vergunninghouders/ 
servicepunt belastingtoeslagen 
 

Figulus Welzijn ondersteunt vluchtelingen 

zelfstandig gebruik te maken van de 

verschillende instellingen in de gemeente, 

ze vertrouwd te laten raken met de 

regelgeving en gebruiken rondom de 

woning, veiligheid, eigen financiën en 

gezondheidszorg. Daarbij worden ze 

ondersteund in het opbouwen van een 

sociaal netwerk. 

 

Van Januari 2014 
tot en met 31 
december 2014 
heeft Figulus 
Welzijn 11 
taakstellingen 
uitgevoerd, 
waarvan alle 11 
voortkwamen uit 
een gezinshereniging.   
 
Figulus welzijn is in het eerste halfjaar van 2014 
bezig geweest met het opzetten van een 
toeslagenservicepunt in samenwerking met de 
Belastingdienst. Hiermee hoopt Figulus welzijn de 
financiële achterstand in de beginfase van de 
statushouder in Nederland in te lopen. 
 
Meer informatie over de begeleiding aan 
vergunninghouders en toeslagenservicepunt kunt u 
krijgen via Nico Evers. n.evers@figulus-welzijn.nl 

 

Jantje Beton 
 

Figulus Welzijn is coördinator van Jantje 

Beton. De coördinatie bestaat uit 

ondersteuning aan de groepen die in en 

rondom Aalten gaan collecteren voor 

Jantje Beton.  

Zeven jeugdclubs en verenigingen hebben in 
februari 2014 gecollecteerd voor Jantje Beton. De 
jeugdclubs hebben als doel het ondersteunen van 
Jantje Beton en het spekken van hun eigen kas. 
Hierdoor worden de leden van de verenigingen in 
“eigen kracht” gezet om hun eigen vereniging te 
ondersteunen. 
           
 
Wilt u meer 
informatie over de 
Jantje Beton actie, 
neem dan contact 
op met de 
coördinator: 
Michiel Stronks; 
m.stronks@figulus
-welzijn.nl 
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Hulpmiddelenpool opgestart 
 
In maart werd de officiële aftrap gegeven van de 
hulpmiddelenpool. Wethouder Henk Rijks gaf het 
startsein en ging met vrijwilliger Bert van Zijl door 
een parcours met de duo scoot. 
 

 

Figulus Welzijn heeft 

hierin een coördine-

rende rol. 

Voor het lenen van 
scootmobielen, duo-scoots, 
tandem-fietsen en 
duofietsen kunt u contact 
met ons opnemen via 
info@figulus-welzijn.nl 
 
Ook als u als vrijwilliger 
en/of buddy uw bijdrage wil 
doen bent u bij ons van 
harte welkom. 

 
 
Wilt u meer info over de hulpmiddelenpool kunt u 
contact opnemen met : Anneke Visser: 
a.visser@figulus-welzijn.nl 
 

 

Vrijwilligers Service  
Punt           

 
NL Doet!  
 
Vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 
was het een drukke dag voor het Vrijwilligers 
Service Punt in het kader van NLdoet. 

 

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie 

van Nederland. Tijdens deze dagen wordt 

de vrijwillige inzet in de spotlight gezet en 

wordt iedereen gestimuleerd om een 

dag(deel) de handen uit de mouwen te 

steken. 

 
Er werden door de coördinator van het Vrijwilligers 
Service Punt verschillende klussen in de gemeente 

Aalten bezocht. De klussen varieerden van het 
opknappen van een podium tot het bloemschikken 
met ouderen. Figulus Welzijn heeft dit jaar ook zelf 
een klus aangemeld. Vijf leerlingen van 
Schaersvoorde zijn druk in de weer geweest met 
het schuren en schilderen van het konijnen 
knuffelhok van de kinderboerderij. Rondom de 
kinderboerderij zijn er bloemen en bloembollen 
geplant.  

 
 

 
 

 
 
Meer informatie over het Vrijwilligers Service Punt of 
NL Doet?  
Neem contact op met Esther Navis, coördinator 
Vrijwilligers Service Punt: e.navis@figulus-welzijn.nl 
 

 

            
 
Het CJG Aalten zet zich in voor het gezond en veilig 
opgroeien van kinderen en jongeren tot en met 23 
jaar. Het CJG Aalten heeft als taak de huidige 
opvoed- en opgroeiondersteuning (verder) te 
verbinden, te verbeteren en te versterken. 
 
Het CJG gemeente Aalten is een 
netwerkorganisatie.. Figulus Welzijn heeft hierin de 
coördinerende functie en fungeert samen met haar 
netwerkpartners als eerstelijnsvoorziening in de 
gemeente waar (toekomstige) ouders, opvoeders, 
kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen 
voor alle (hulp)vragen aangaande opvoeden en 
opgroeien. 
Meer informatie over het Centrum voor Jeugd en 
Gezin in Aalten vind u op de website: 
www.cjgachterhoek.nl/Aalten 

mailto:a.visser@figulus-welzijn.nl
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Leuk en veilig keten 
 
In opdracht van het Centrum voor Jeugd Gezin 
Aalten hebben twee studenten onderzoek gedaan 
naar ontmoetingsplekken zoals jongerenketen in de 
gemeente Aalten. Door het onderzoek werd er meer 
zicht gekregen in het fenomeen ‘keten’ in de 
gemeente Aalten.  

 

Uit het onderzoek bleek dat de (sociale) 

veiligheid van de keten voor verbetering 

vatbaar is. Dit was dan ook aanleiding om 

in samenwerking met jongerenwerk, 

politie en iriszorg de keten te gaan 

bezoeken.  

 
Er werden in totaal 16 “actieve” keten bezocht, 
waarbij er 110 jongeren bereikt werden in de leeftijd 
van 12 tot 18+. 
 

 
Het team dat de keten heeft bezocht. 

 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact 
opnemen met Frank Sikkink, f.sikkink@figulus-
welzijn.nl 

 

 

Buurt Aan Zet Dinxperlo huis aan 
huis 
 

Door het team Buurt Aan Zet Dinxperlo 

zijn er huis aan huis bezoeken afgelegd 

om via deze actieve manier van 

benaderen met de inwoners in gesprek te 

komen.  

Met het 
aanbieden 
van een pot 
bloembollen 
(opfleuren 
van de straat) 
werd het 
starten van 
een gesprek 

makkelijker. De meeste reacties waren positief. 
Er zijn diverse signalen opgepakt, zoals: 
• Gewenste verbetering van het speeltuintje 
• Beginnende problemen qua burenconflict  
• Lichte problemen tuinonderhoud 
• Afvaldumping in groenstrook 
• Hondenpoep-overlast 
• Verkeersproblematiek (geen klaar-overs bij 

de school 
 
Informatie over Buurt Aan Zet Dinxperlo kunt u  
verkrijgen door contact op te nemen met het team 
Buurt Aan Zet Dinxperlo, of met de coördinator: 
Esther Teunissen, e.teunissen@figulus-welzijn.nl 
 

 

Open dag Figulus 
 
In het kader van bekendheid met de taken en 
activiteiten die Figulus Welzijn uitvoert, ondersteunt, 
werd er op 21 april een Open Dag/Lentefair 

georgani
seerd op 
de 
locatie 
De Ahof 
Naast 
het 
presente
ren van 
de 
welzijns
diensten

, zoals het project Jong en Oud en Meer Bewegen 
Voor Ouderen, was er een Lentefair met 
verschillende kraampjes en waren er activiteiten en 
workshops voor jong en oud. De Lentefair had 40 
standhouders en de open dag/Lentefair werd door 
750 – 1000 mensen bezocht. 

 
 
          
 
Wilt u meer 
informatie 
over de open 
dag of 
Lentefair? 
Neem dan 
contact op 
met Michiel 

Stronks, m.stronks@figulus-welzijn.nl 
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Kindermiddag 
 

 
“Team Biggulus” 
 

Met het kinderwerk proberen we kinderen 

en organisaties te verbinden. Inzetten op 

de kwaliteiten van de verschillende 

organisaties waardoor de kinderen zich 

verder kunnen ontplooien.  

 
Door middel van een veelzijdig aanbod willen we 
kinderen de mogelijkheid geven om zich te 
ontwikkelen. Belangrijk is dat de samenwerkende 
organisaties weten wat hun kracht is en hoe ze 
samen de kinderen een leuke en leerzame activiteit 
aan kunnen bieden. 
In de meivakantie 2014 zijn er diverse activiteiten 
voor kinderen georganiseerd. 
De kindermiddagen in Aalten en Dinxperlo zijn in 
totaal door 151 kinderen bezocht, waarbij er 10 
vrijwilligers ondersteund werden door de 
kinderwerkers vanuit Figulus. 
 

 
 

Meer informatie over de kindermiddag en de 
biggulusactiviteiten zijn te krijgen bij: 
Michiel Stronks, m.stronks@figulus-welzijn.nl 
en Steffan Rexwinkel, s.rexwinkel@figulus-welzijn.nl 

 

 

 
 

Cursus Opvoeden & Zo 
 

Vanuit de signalen vanuit de 

gemeenschap  (ouders met kinderen in de 

leeftijd van 2,5 – 12 jaar) die bij het 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

binnenkwamen is de cursus Opvoeden & 

Zo van start gegaan, waarbij de 

deskundigheid van de diverse samenwer-

kingspartners is ingezet.  

 
Doel van deze cursus is preventieve 
opvoedingsondersteuning. 
De cursus bestond uit 6 bijeenkomsten met in totaal 
16 deelnemers uit de gemeente Aalten. 
 

 
Het team jeugd en gezin Aalten (mei 2014) 

 
Wilt u meer info over de cursus Opvoeden & Zo, of 
over het Centrum voor Jeugd en Gezin, neem dan 
contact op met de coördinator Esther Teunissen; 
e.teunissen@figulus-welzijn.nl 
 

 

Tuinonderhoud kinderboerderij 
 

  
 

In het kader van participatie en 

ontmoeting is de samenwerking met 

Estinea aangegaan met betrekking tot het 

tuinonderhoud van kinderboerderij de Ahof. 

Dit heeft ertoe geleid dat 8 cliënten van Estinea 
onder begeleiding de tuin onderhouden de tuin op 
donderdagmiddag.  
 
Voor vragen over participatie en 
ontmoetingsactiviteiten kunt u contact opnemen met 
Steffan Rexwinkel, s.rexwinkel@figulus-welzijn.nl 
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Buitenspeeldag 
 

Op 11 juni was er weer de nationale 

buitenspeeldag. Figulus welzijn heeft dit 

evenement ook georganiseerd op de 

parkeerplaats van de Ahof.  

 
Het was een groot succes. Er werden zelfs echte 
hutten gemaakt door de kinderen. 
 

 
 
Vooral door de inzet van de vrijwilligers kon deze 
dag een succes worden. Wilt u meer info over de 
buitenspeeldag? Neem dan contact op met Michiel 
Stronks, m.stronks@figulus-welzijn.nl 
 

 

Modderdag 
 
Figulus welzijn heeft in samenwerking met 
kinderopvang Humanitas meegedaan aan de 
Nationale modderdag. De kinderen van 
kinderopvang Humanitas en haar begeleiders 

hebben een 
prachtige en 
kliederige dag 
gehad  
 
 
 
 
 
 

 
. Meer info: www.modderdag.nl 

 

 

 

 
Kinderboerderij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vrijwilligers van de kinderboerderij 
 

De kinderboerderij werd in 2014 gerund door 17 
vrijwilligers.  
 

De kinderboerderij is een plek waar 

vrijwilligers kunnen participeren en zo re- 

integreren in de arbeidsmarkt.  

 
Twee personen met autisme zijn via re-integratie 

bureau AT –groep weer in het arbeidsproces 
gekomen nadat ze vrijwilliger zijn geweest bij de 
kinderboerderij. 
 
De vrijwilligers van de kinderboerderij hebben in het 
kader van deskundigheidsbevordering een 
workshop over autisme gehad, verzorgd door een 
medewerker vanuit MEE Oost-Gelderland. 
In juni hebben de vrijwilligers van de kinderboerderij 
een interessante les gehad van de dierenarts van 
de praktijk het Slingeland. Op deze manier werden 
de vrijwilligers ondersteund om de zorg voor de 
kinderboerderij voor 
mens en dier 
optimaal te houden.  
De kinderboerderij is 
in 2014 door circa 
7000 unieke 
bezoekers bezocht.  
 
           
 
Wilt u meer informatie over vrijwilliger worden bij de 
kinderboerderij? Neem dan contact op met het 
Vrijwilligers Service Punt, coördinator: Esther Navis, 
e.navis@figulus-welzijn.nl 
Of met de coördinator van de kinderboerderij: 
Michiel Stronks, m.stronks@figulus-welzijn.nl  
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Zomeractiviteiten 
Kookcafé 

 

 
 

In de zomer van 2014 is er samen met 

Careaz en Estinea en Figulus Welzijn een 

gezamenlijk aanbod van activiteiten voor 

alle doelgroepen opgezet in Dinxperlo.  

 
Eén van de activiteiten die georganiseerd zijn door 
Figulus Welzijn en Estinea is het kookcafé in het 
Kulturhus in Dinxperlo. Elke tweede woensdag van 
de maand wordt het kookcafé georganiseerd, 
waarbij twee vrijwilligers het project runnen met 
ondersteuning vanuit Figulus. Het kookcafé werd in 
2014 gemiddeld door 7 mensen bezocht, die samen 
met de vrijwilligers de maaltijden bereiden en er 

werd 
gezamenl
ijk de 
maaltijd 
genuttigd. 
 

 
D

e 
deelnemers aan het kookcafé 

 
Informatie over het kookcafé kunt u verkrijgen bij 
Anneke Visser; a.visser@figulus-welzijn.nl 
 

 

Handwerk café 
 
Het Handwerk Café is een ontmoetingsplaats 
voor mensen die graag handwerken. Zowel in 
Aalten als in Dinxperlo is er een handwerk cafe.  
 

Deze worden begeleid door twee 

vrijwilligers die ondersteund worden door 

de social worker vanuit Figulus Welzijn. 

Doelstelling is vooral ontmoeten, 

participeren.  
 
Door middel van een gevarieerd aanbod voor de 
verschillende doelgroepen, wil Figulus Welzijn 
voorkomen dat inwoners  zich in de zomerperiode 
eenzaam voelen. Vanuit Figulus Welzijn wordt de 
mogelijkheid om met andere mensen in contact te 
komen.  Men kwam  elkaars werk bekijken, 
inspiratie en nieuwe ideeën opdoen. Gezellig samen 
breien (sokken, sjaals e.d.), haken, borduren en 
quilten met ‘soortgenoten’.  
Het handwerk café werd in 2014 door 13 unieke 
bezoekers bezocht. 
 

Deelnemers van het handwerk café in het Kulturhus 
Dinxperlo 
 

Wilt u deelnemen aan het handwerk café? Neem 
dan contact op met social worker Steffan Rexwinkel, 
s.rexwinkel@figulus-welzijn.nl 
 

 

Kinderactiviteiten 
 
In de zomervakantie zijn er door Figulus Welzijn 
meerdere vakantieactiviteiten georganiseerd. Hier 
waren in Aalten 16 vrijwilligers bij betrokken en 
hebben in totaal 177 kinderen in Aalten aan de 
activiteiten deelgenomen. 
 

                    
 
Meer informatie over de kinderactiviteiten in Aalten 
kunt u krijgen bij Michiel Stronks, 
m.stronks@figulus-welzijn.nl 
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Zomeractiviteiten 
Onder de noemer zomeractiviteiten 

hebben Estinea, Careaz en Figulus hun 

krachten gebundeld en gezamenlijk 

activiteiten voor de thuisblijvers.  

 
De activiteiten varieerden van het Kook café, Eet u 
mee? Maar ook weekendactiviteiten als karaoke en 
een koffieconcert. Uiteraard waren er ook de 
reguliere activiteiten in de zomerperiode, zoals: de 
kinderactiviteiten, scholierencafé, Meer Bewegen 
Voor Ouderen en een wekelijkse fietstocht. 
Alle activiteiten werden georganiseerd vanuit het 
Kulturhus in Dinxperlo. 
 

 
Deelnemers Eet u mee? 

 

Contactpersoon van de zomeractiviteiten vanuit 
Figulus Welzijn is Steffan Rexwinkel, 
s.rexwinkel@figulus-welzijn.nl 
 

 

Jongereninloop Aalten 
 

 
 

Vanaf augustus 2014 is de jongereninloop in 
samenspraak met de gemeente verplaatst naar De 
Ahof, Polstraat 9. Samen met jongeren is de inloop 
opgeknapt om het aantrekkelijker te maken voor 
jongeren om naar de inloop toe te komen. De inloop 
heeft als doel te voorkomen dat de (lokale) jongeren 
zich op straat gaan ontmoeten met de daarbij 
(mogelijke) overlast. Hiervoor biedt Figulus Welzijn 
2 avonden per week de jongeren een 
ontmoetingsplek aan.  
 

Het jongerenwerk heeft hierin als taak dit 

te coördineren en kan laagdrempelig met 

de jongeren in contact komen / blijven om 

zodoende eventuele (hulp)vragen te 

beantwoorden. 

 

Gemiddeld kwamen er 10 jongeren naar de inloop 
variërend in leeftijd van 12 tot 18+. 
 
Vragen over de jongereninloop? Neem contact op 
met onze jongerenwerkers: Michiel Stronks, 
m.stronks@figulus-welzijn.nl of Frank Sikkink, 
f.sikkink@figulus-welzijn.nl 
 

 

Biggulus vakantie activiteiten / 
start naschoolse activiteiten 
 

Figulus Welzijn zorgt dat kinderen ruimte 

hebben om te spelen. In georganiseerd 

verband, tijdens allerlei activiteiten, en 

voor vrije ruimte, waar kinderen helemaal 

zelf kunnen bepalen wat zij doen.  

 
Figulus Welzijn zorgt in samenwerking met 
verenigingen, scholen en sportclubs dat er een 
veelzijdig aanbod is; ze coördineren, treden op als 
'makelaar' en combinatiefunctionaris, zijn pedagoog, 
programmeur en uitvoerder. 

 
Alle kinderen uit Dinxperlo kunnen aan deze 
activiteiten meedoen. In 2014 hebben er 42 
kinderen aan de naschoolse activiteiten 
deelgenomen. De activiteiten werden verzorgd door 
14 vrijwilligers. 
Informatie over de naschoolse activiteiten kunt u 
krijgen bij Steffan Rexwinkel, s.rexwinkel@figulus-
welzijn.nl 
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MBVO 
Het doel van MBvO is door het aanbieden van 
bewegingsactiviteiten ouderen zo lang mogelijk 
optimaal lichamelijk, geestelijk en sociaal te laten 
functioneren.  
 

Figulus Welzijn heeft hierin een 

coördinerende en faciliterende rol.  

 
De activiteiten hebben een preventief karakter en 
bevorderen de zelfstandigheid. Daarnaast kent het 
MBvO een aantal typische sfeerkenmerken: Sociaal 
contact, recreatie en gezelligheid. Het moet leuk zijn 
om mee te doen. 

      
 
Wilt u meer 
informatie 
over de 
mogelijkhed
en voor 
Meer 
Bewegen 
Voor 

Ouderen in Aalten en Dinxperlo? Neem dan contact 
op met Anneke Visser, a.visser@figulus-welzijn.nl 
 

 

Gastlessen Social Media 
 

 
 
Naar aanleiding van signalen die uit het preventie 
overleg en contacten met onderwijs naar voren 
kwamen is er ism scholen en bureau HALT 
informatie gegeven voor zowel ouders, opvoeders 
als kinderen en jongeren over social media, de 
invloed van social media en hoe om te gaan met 

social media (zowel voor ouders, opvoeders als 
voor kinderen, jongeren). 
 

Jongerenwerker Frank Sikkink heeft 4 

gastlessen social media op basisscholen 

verzorgd, in totaal zijn er 100 leerlingen 

vanuit het basisonderwijs op deze manier 

geïnformeerd over de invloed van social 

media en hoe hiermee om te gaan. 

 

Voor meer informatie over het aanbod met 
betrekking tot social media voor basisonderwijs en  
voortgezet onderwijs kunt u contact opnemen met 
Frank Sikkink, f.sikkink@figulus-welzijn.nl of via het 
Centrum voor Jeugd en Gezin Aalten, te bereiken 
via de coördinator: Esther Teunissen, 
e.teunissen@figulus-welzijn.nl 

 

 

Buurt Aan Zet Lintelo schuift aan 
Het team van Buurt Aan Zet Lintelo heeft in de 
beginfase contact gehad met een aantal bestaande 
organisaties en enkele sleutelfiguren.  
 

Doel van deze gesprekken was vooral de 

behoeftes in Lintelo vanuit de 

gemeenschap te peilen.  

 
Om deze behoeften en signalen vanuit de 
gemeenschap te horen werd er onder andere 
aangeschoven bij diverse activiteiten en 
ontmoetingsplekken binnen Lintelo, zoals bijv. bij 
Schoef s an.  
 

 
 
De signalen die hieruit naar voren kwamen: 
Eerste indruk is van een bepaalde tevredenheid in 
het dorp. De inwoners zouden het fijn vinden als er 
jongeren blijven wonen. Het signaal werd afgegeven 
dat er voor jongeren iets georganiseerd kon worden 
om Lintelo ook voor deze doelgroep aantrekkelijk te 
houden. 
 
Meer informatie over Buurt Aan Zet Lintelo kunt u 
verkrijgen bij de teamleden: Meike van Dieren, 
m.vandieren@mee-og.nl of Erna Luimes, 
e.luimes@sensire.nl Zij zijn elke tweede woensdag 
van de maand aanwezig in het Kulturhus Lintelo van 
10.30 – 12.00 uur. 
Voor algemene informatie over Buurt Aan Zet kunt u 
contact opnemen met de coördinator: Esther 
Teunissen, e.teunissen@figulus-welzijn.nl  
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Family Factory 
 
Op dinsdag 14 oktober 2014 werd het Grachthuis in 
Bredevoort druk bezocht: er was een informatie 
avond over het opzetten van inspiratieteams door 
ouders. Inspiratieteams zijn groepen ouders die 
elkaar versterken doordat zij een zelfde vraag 
hebben, De Centra van Jeugd en Gezin uit de 3 
gemeenten Oost Gelre, Aalten en Winterswijk 
organiseerden gezamenlijk deze avond met de 
Family Factory.  
 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin wil door 

middel van het inzetten van de Family 

Factory ouders op creatieve wijze 

handvatten te geven om een 

inspiratieteam te starten en te behouden. 

 
Deze avond 
is bezocht 
door 20 
personen en 
heeft geleid 
tot 6 nieuwe 
ouderinitiatie
ven die in 
2015 
ondersteund 

zullen worden door het CJG ism de Family Factory. 
 
Heeft u zelf ideeën voor het opzetten van een 
inspiratieteam of hebt u vragen over de Family 
Factory? Neem dan contact op met de coördinator 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin: Esther 
Teunissen, e.teunissen@figulus-welzijn.nl 
 

 

Open dag Buurt Aan Zet Aalten 
Zuid 
 

Buurt Aan Zet wil mensen verbinden, 

buurten kennis laten maken met elkaar en 

met alles wat de buurt te bieden heeft.  

In wijk Aalten Zuid hield Buurt Aan Zet in gebouw 't 
Spölhuuksken aan de Bilderdijkstraat 35 een open 
dag. Organisaties en bewoners konden zich die dag 
presenteren. 
Vertegenwoordigd waren ook groepen die gebruik 
maken van het speeltuingebouw. 

Het was een zeer geslaagde dag! Er waren meer 
dan 100 bezoekers en het leverde een resultaat van 
40 mensen uit de buurt die zich in willen zetten om 
de leefbaarheid in hun buurt te vergroten. 
 

 
 
Buurt Aan Zet Aalten Zuid heeft elke donderdag van 
9.00 – 11.00 uur een inloopspreekuur in het gebouw 
van de speeltuinvereniging het Spölhuuksken aan 
de Bilderdijkstraat. 
Wilt u meer informatie over Buurt Aan Zet Aalten 
Zuid? Neem dan contact op met het team via: 
bazaaltenzuid@gmail.com 
 

 

Info avonden Social Media 
 

Naar aanleiding 
van de gastlessen 
social media  die in 
september en 
oktober gegeven 
zijn, werden er ook 
2 info avonden 
social media voor 
oudere en 
opvoeders gegeven 
door onze 
jongerenwerker 
Frank Sikkink. 
 

Doel van deze 

info avonden 

was om ouders en opvoeders te 

informeren over de invloed van social 

media en hoe om te gaan met social 

media. 

 
Naast de avonden in oktober werden er gedurende 
het schooljaar meerdere ouderavonden verzorgd 
over dit thema. In totaal werden ruim 100 ouders 
bereikt en geïnformeerd. 
 
Wilt u meer informatie over het thema social media, 
of over het organiseren van een thema avond social 
media? Neem dan contact op met Frank Sikkink, 
f.sikkink@figulus-welzijn.nl  
Of neem contact op met het Centrum voor Jeugd en 
Gezin voor nadere informatie over de 
mogelijkheden die er zijn. Zij zijn te bereiken via: 
www.cjgachterhoek.nl/Aalten 
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Ondersteuning programmaraad  
Kom in beweging / Buurten 
 
Figulus Welzijn biedt advies en ondersteuning bij 
het ontwikkelen van activiteiten vanuit de 
programmaraad van het Kulturhus in Bredevoort. 
De programmaraad ontwikkelt activiteiten in het 
Kulturhus Bredevoort.  
 

Figulus Welzijn ondersteunt en ontwikkelt 

mede de activiteiten die de leefbaarheid 

en sociale samenhang versterken. 

 

 
 

In het kader van het ondersteunen van activiteiten 
die de leefbaarheid in Bredevoort bevorderen heeft 
Figulus Welzijn samen met de programmaraad Kom 
in Beweging georganiseerd; een dag speciaal voor 
ouderen met vanuit Figulus Welzijn. De activiteiten 
bestonden uit: 
- Open les Meer Bewegen voor ouderen 
- Parcours hulpmiddelen en duofietsen 
- Demonstratie koersbal 
Er werd door ongeveer 50-60 personen 
deelgenomen. 
 
Figulus Welzijn heeft vanuit haar rol een bijdrage 
geleverd aan het ontwikkelen van het project 
“Buurten”, waar inwoners van Bredevoort sociale en 
creatieve activiteiten kunnen doen in een open 
inloop op de vrijdag. Er werd gemiddeld door 15-20 
personen per week deelgenomen. 
 
Wilt u meer informatie over het werk van de 
programmaraad, of zelf ondersteuning bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten die de 
leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen? 
Neem dan contact op met Ellen van Minnen, 
e.vanminnen@figulus-welzijn.nl 
 

 

Ontmoetingsactiviteiten / 
Kookcafe Dinxperlo 
In het kader van de transities speelt 

Figulus Welzijn in op het feit dat mensen 

zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving 

blijven.  

 
Daarnaast wordt door ondersteuning en facilitering 
van diverse activiteiten getracht om mensen weer in 
staat te stellen zich op eigen kracht in de 
samenleving te handhaven. Een van de 
ontmoetingsactiviteiten die vanuit de 
zomeractiviteiten een doorstart en doorontwikkeling 
maakte is het Kook Café.  
 
Het Kook Café werd gerund door twee vrijwilligers 
met ondersteuning van de social worker van Figulus 
Welzijn. Gemiddeld waren er 7 bezoekers die 
deelnamen aan het Kook Café. 
 

Voor meer 
informatie 
over het 
Kook Café 
of andere 
ontmoeting
sactiviteiten
, kunt u 
contact 
opnemen 

met Steffan Rexwinkel, s.rexwinkel@figulus-
welzijn.nl 
 

 

Veur Mekare 
 

Figulus Welzijn ondersteunt de 

totstandkoming van het inwonersinitiatief 

Veur Mekare.  

 
Veur Mekare is een ruilkring waarbij mensen iets 
doen voor elkaar. Jij doet iets voor mij en ik doe iets 
voor jou! Je kunt zeggen: “een moderne vorm van 
Noaberhulp”. 

 
 Het project Veur Mekare is 
een initiatief van het 
Kulturhus Bredevoort. In 
2014 waren er 20 actieve 
leden die deelnamen aan 
Veur Mekare.  
Veur Mekare is voor 
iedereen die iets of iemand 
nodig heeft en iedereen die 
iets te bieden heeft, voor 

jong en oud. Voorbeelden zijn: boodschappen doen, 
hond uit laten, vervoer, kleine klusjes in en om huis, 
hulp bij de computer, oppassen.  
 
Onder verantwoordelijkheid van de Stichting beheer 
Kulturhus Bredevoort is de projectgroep Veur 
Mekare verantwoordelijk voor de organisatie van het 
project. Het geheel wordt gerund door vrijwilligers 
i.s.m. Stichting Figulus Welzijn. 
Meer informatie? Neem dan contact op met Ellen 
van Minnen, e.vanminnen@figulus-welzijn.nl 
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Sociaal cafe 
 
In december is er een start gemaakt met het Sociaal 
Cafe, een samenwerking van Figulus Welzijn met 
Estinea. Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 
uur doen cliënten van Estinea op het terras van het 
social café ervaring op in het serveren en verkopen. 
Naast koffie en thee serveren zij ook graag iets voor 
de kinderen zoals ranja, chocomel, fristi of jus d’ 
orange. Met iets erbij natuurlijk; chips of biologisch 
boerderij ijs.  
 

Het sociaal 
café is een 
van de 
participatie 
activiteiten 
waar Figulus 
Welzijn een 
actieve rol 
inneemt.  
 

Taak van 

Figulus Welzijn is ondersteuning van 

vrijwilligers en het verbinden van 

organisaties met elkaar om te komen tot 

participatie van mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt.  

 
Wekelijks is er overleg met een van de 
samenwerkende organisaties of werkgroepen. De 
vrijwilligers hebben een korte lijn met de 
beroepskracht.   
 
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die er 
zijn? Neem dan contact op met Steffan Rexwinkel, 
s.rexwinkel@figulus-welzijn.nl 
 

 

Sinterklaasactiviteiten / 
Kerstactiviteiten 
 
Zowel de Sinterklaas- als kerstactiviteiten zijn goed 
bezochte activiteiten die door de vrijwilligers van 
Figulus Welzijn georganiseerd worden.  
 

Figulus Welzijn draagt zorg voor 

ondersteuning en facilitering van deze 

activiteiten.  

 

De Sinterklaasactiviteiten zijn door 37 vrijwilligers 
georganiseerd en bezocht door 350 kinderen. 
 
In samenwerking met de Jumbo hebben de 
vrijwilligers van Figulus Welzijn samen met de 
bezoekende kinderen ca 50 kerststukjes gemaakt 
voor ouderen die in Beth San wonen. De kinderen 
hebben zelf de kerststukjes naar de ouderen 
gebracht die hier aangenaam  verrast door waren.            

Contactpersonen 
kinderwerk / 
kinderactiviteiten: 
Steffan Rexwinkel, te 
bereiken op: 
s.rexwinkel@figulus-
welzijn.nl 
Of Michiel Stronks, te 
bereiken op: 
m.stronks@figulus-
welzijn.nl 

 

 

Sport & Spel uitleen 
 

 
De Sport- en 
Spel Uitleen in 
Aalten is een 
recreatieve 
maar ook een 
welzijnsdienst 
van Figulus 
Welzijn. Het 
doel van de 
Sport- en Spel 
Uitleen is het 

uitlenen van goed en verantwoord speelmateriaal 
voor kinderen en volwassen vanaf 4 jaar. Naast de 
recreatieve functie heeft de uitleen ook een 
ontmoetingsfunctie in de Ahof. Behoeften op gebied 
van recreatie maar ook activiteitenbegeleiding 
kunnen worden gesignaleerd en er kan op worden 
ingespeeld door andere disciplines binnen Figulus 
Welzijn. 
 
De sport en speluitleen wordt gerund door een  
vaste kracht van Hameland en een vrijwilliger. 
 

Figulus Welzijn ondersteunt en faciliteert 

beide mensen in hun werkzaamheden.  

 
De leerlingen van Schaersvoorde afdeling Bouw 
repareren kapotte en beschadigde spellen. 
In totaal zijn er in 2014 353 uitleningen verricht, 
waarbij er in totaal 1518 attributen zijn uitgeleend. 
 
Hebt u vragen over de sport en speluitleen, neem 
dan contact op met Michiel Stronks, 
m.stronks@figulus-welzijn.nl 
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(Lopende) Activiteiten /projecten die door 

Figulus uitgevoerd zijn in 2014 zijn: 

 

Buurt Aan Zet 

Contactpersoon: Esther Teunissen 
Email:  e.teunissen@figulus-welzijn.nl  
Tel:  06-39206601 
 
Ouderenwerk 

Contactpersoon:  Anneke Visser 
Email:  a.visser@figulus-welzijn.nl 
Tel:   06-20494429 
 
Welzijnsdiensten en Wetswinkel Dinxperlo 

Contactpersoon:  Anneke Visser 
Email:  a.visser@figulus-welzijn.nl 
Tel:   06-20494429 
 
Vrijwilligers Service Punt 

Contactpersoon: Esther Navis 
Email:  e.navis@figulus-welzijn.nl 
Tel:  06-22862685 
 
Ondersteuning Programmaraad Bredevoort 
/Veur Mekare 

Contactpersoon: Ellen van Minnen 
Email:  e.vanminnen@figulus-welzijn.nl 
Tel:  06-41265447 
 
Participatieprojecten 

Contactpersoon: Steffan Rexwinkel 
Email:  s.rexwinkel@figulus-welzijn.nl 
Tel:  06-14606660 
 
Begeleiding Vergunninghouders 

Contactpersoon: Nico Evers 
Email:  n.evers@figulus-welzijn.nl 
Tel:  0653427694 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 

Contactpersoon: Esther Teunissen 
Email:  e.teunissen@figulus-welzijn.nl 
Tel:  06-39206601 
 
Regulier Kinderwerk 

Contactpersoon: Michiel Stronks 
Email:  m.stronks@figulus-welzijn.nl 
Tel:  06-13312830 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jongereninloop/ regulier en ambulant 
jongerenwerk/ straathoekwerk 

Contactpersoon: Frank Sikkink 
Email:  f.sikkink@figulus-welzijn.nl 
Tel  06-20543222 
 
Sport- en Spel uitleen 

Contactpersoon: Michiel Stronks 
Email:  m.stronks@figulus-welzijn.nl 
Tel  06-13312830 
 
Kinderboerderij 

Contactpersoon: Michiel Stronks 
Email:  m.stronks@figulus-welzijn.nl 
Tel  06-13312830 
 
 
Cursuswerk en faciliterende ondersteuning 

Contactpersoon: Tiedo de Boer 
Email:  t.deboer@figulus-welzijn.nl 
Tel  06-23017237 
 
PR en communicatie 

Contactpersoon: Ellen van Minnen 
Email:  e.vanminnen@figulus-welzijn.nl 
Tel  06-41265447 
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