ServicePunt Vrijwilligers
Nieuwsbriefspecial waardering vrijwilligers

Wilt u deze informatie z.s.m. onder uw vrijwilligers verspreiden!

Vooraankondiging ‘Waardering voor vrijwilligers’
Bedankt!

De gemeente Rijssen-Holten kent zóveel verschillende
vrijwilligers die zich elk jaar weer belangeloos inzetten voor een
ander, voor een organisatie of voor een vereniging. Dat is in
één woord geweldig! Zeker ook in deze tijd is het
vrijwilligerswerk van groot belang en wordt er door
verenigingen en organisaties gekeken hoe ze het
vrijwilligerswerk toch gestalte kunnen geven. Om u hiervoor te
bedanken organiseert ViaVie Welzijn in opdracht van de
gemeente Rijssen-Holten de vrijwilligerswaardering. Dit jaar is
het helaas niet mogelijk om grote of kleinere bijeenkomsten te
organiseren en zijn we op zoek gegaan naar een alternatief.

Om u als vrijwilliger toch een mooi en gezellig uitje te kunnen
bieden en bovendien hiermee de lokale horeca te
ondersteunen, wil de gemeente u graag een bon van de horeca
aanbieden. Een bon die u in één van de deelnemende
horecagelegenheden binnen Rijssen-Holten kunt besteden
vanaf 2 januari tot en met 30 juni 2021. Let op: Er wel
van uitgaande dat in het nieuwe jaar de horecabedrijven
weer open zullen zijn. De meeste bedrijven bieden een
arrangement aan voor 2 personen. Dat betekent dat u samen
met iemand anders hier gebruik van kan maken. Dus bekijk het
aanbod en maak uw keuze.
Via https://www.viaviewelzijn.nl/servicepunt-vrijwilligersvacaturebank/vrijwilligerswaardering kunt u op de website van
ViaVie Welzijn het inschrijfformulier vinden en kunt u zich
aanmelden voor deze bon. Vervolgens ontvangt u van ons per
email bericht wanneer u de bon af kunt halen. Let op, u moet
persoonlijk de bon af komen halen, deze kan niet door iemand
anders afgehaald worden. Dit in verband met onze organisatie
en registratie. De bonnen staan namelijk, na aanmelding, op
naam.
Vanaf woensdag 11 november 10.00 uur kunt u zich online
aanmelden voor de bon. U kunt zich tot uiterlijk woensdag
25 november 17.00 uur aanmelden. Daarna is de aanmelding
gesloten en kunt u niet meer aanmelden! Let op: aanmelden
kan alleen via de website van ViaVie Welzijn.
Mocht u zich écht niet via onze website aan kunnen melden,
dan kunt u van maandag t/m vrijdag ’s morgens van 9 tot
12 uur bellen met ViaVie Welzijn: 0548-36 27 55. Maar alleen
als u dit echt niet zelf kunt.
Zorg dat u uw telefoonnummer en emailadres bij de hand
heeft, zonder deze gegevens kunt u zich niet aanmelden.
Hieronder vindt u het specifieke aanbod van de verschillende
horecabedrijven die met dit mooie initiatief meedoen. U kunt
bij uitgifte van de bon zelf een keuze maken bij welk
horecabedrijf u de bon wilt gebruiken.
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Via Grande, Grotestraat 43 in Rijssen
Restaurant Via Grande in Rijssen is een gezellig Italiaans
restaurant met een mooi terras in het centrum van Rijssen. Zij
bieden de vrijwilligers voor de bon een tomatensoepje en een
pizza naar keuze voor 2 personen.







Het Schwarzwald, Markeloseweg 115 in Rijssen
Het Schwarzwald in Rijssen is de locatie in Twente voor heerlijk
eten & drinken, Zij bieden de vrijwilligers een keuze uit 2
opties: Interactieve GPS game + friet en snack naar keuze en
saus Beleef een GPS game met vragen opdrachten in het
Hollandse Schwarzwald. Of: (Indoor)Midgetgolf + friet met
snack naar keuze en saus Beleef een heerlijk dagje uit met een
potje midgetgolfen (18 holes)
In de wintermaanden zal het midgetgolf binnen worden
aangeboden
Geniet van een portie friet met een kroket, frikandel, kaassoufflé
of kipcorn
Extra: plate met friet met een schnitzel, saté of spareribs is ook
mogelijk in plaats van een snack tegen een kleine meerprijs van
€ 4,50 p.p.
Beschikbaar op de vrijdag, zaterdag en zondag en reserveren
gewenst per mail op info@hetschwarzwald.nl

Meneer Broodjes & Zo, Schild 2B in Rijssen
Meneer Broodjes & Zo is een gezellige lunchroom midden in het
centrum van Rijssen. Ze hebben een mooi groot terras waar je
met goed weer heerlijk buiten kan zitten. Voor de bon kan 1
persoon iets kiezen uit de volledige kaart inclusief drinken.
Bahar Rijssen, Graaf Ottostraat 52 in Rijssen
Pizzeria Bahar Rijssen is al 26 jaar een begrip vanwege het
goede, verzorgde en lekkere eten. Aan de rand van het
centrum kun je dit gezellige restaurant vinden. De vrijwilligers
kunnen hier voor de bon kiezen uit de volgende gerechten: 2
broodjes shoarma of kip inclusief saus en sla, of 2 wraps met
vlees en saus naar keuze.
De Passage, Hogepad 1-100 in Rijssen
Brasserie de Passage in het centrum van Rijssen heeft een
gezellig restaurant en een prachtig groot terras. Er is altijd wel
een mooi plekje te vinden. Voor de bon bieden zij voor 2
personen cappuccino / koffie en gebak naar keuze aan.
Vrijwilligers gewaardeerd

Echte Bakker Nijkamp, Dorpsstraat 16 in Holten
Aan de Smidsbelt kun je echte Bakker Nijkamp bezoeken. Zij
hebben binnen en buiten genoeg ruimte om u te ontvangen. Zij
bieden voor 2 personen:
Of: 2 consumpties met een dagvers gebakje of: 2 consumpties
met een broodje gezond/ tosti of 2 glazen wijn met een
borrelplankje. Genoeg te kiezen!

De Markies, Haarstraat 50 in Rijssen
In het hart van Rijssen vindt u De Markies. Zij staan voor sfeer,
kwaliteit en intens genieten. Voor de bon bieden zij voor 2
personen: Of; koffie naar keuze met gebak naar keuze, of een
lunchplankje (kopje soep, broodje kroket en een belegd
broodje naar keuze) met een non- alcoholische drankje of: een
glaasje huiswijn met bitterballen/ bittergarnituur of: een
speciaal biertje met een borrelplankje (kaas, worst, nootjes en
bitterballen) of: een lunchgerecht (een aangepaste kaart met
koude en warme broodjes) met een non-alcoholische drankje.
Woody’s, Holterbergweg 11 in Holten
Woody’s is gelegen op de Holterberg, aan de poort van de
Sallandse Heuvelrug. Een prachtig groot restaurant met een
mooi terras. Zij bieden voor 2 personen: een kopje koffie of
thee met gebak naar keuze (brownie of apfelstrüdel met warme
vanillesaus).
Femi’s, Oude Veemarkt 19 in Rijssen
Femi’s eetcafé is een grillroom/cafetaria met een gezellig café
aan de rand van de Oude Veemarkt. Een bijzondere locatie. Zij
bieden voor 2 personen voor de bon: een schotel naar keuze
met een kopje koffie na.
Gewaardeerde vrijwilligers

Restaurant Riessen, Enterstraat 5 in Rijssen
Dit unieke hamburgerrestaurant is te vinden aan de rand van
het centrum. Zij serveren o.a. de bijzondere Riessenburger. Zij
bieden voor de bon voor 2 personen: de keuze uit alle burgers
met een kopje koffie na.
’t Klavertje, Dorpsstraat 18D in Holten
Gelegen in het hart van Holten ligt dit sfeervolle geheel
vernieuwde fast-service restaurant. Binnen is het sfeervol en
hip ingericht, buiten is een mooi terras. Zij bieden voor de bon:
2 luxe broodjes (keuze uit o.a. gerookte zalm, geitenkaas of
warme beenham) en een kop koffie of thee of: tegen een
bijbetaling van €12,50: 2 boerenschnitzels (schnitzel met
gebakken spekjes, ui, champignons en boontjes) frites, salade
en een drankje naar keuze. Reserveren is gewenst onder
telefoonnummer 0548-362998.
Brasserie Uit, Schild 4 in Rijssen
Geniet van de gastvrijheid midden op de historische Schild in
Rijssen. Hier draait het om eerlijk eten, gezellig drinken en
altijd genieten. Zij maken voor u voor de bon graag een
borrelplank voor 2 personen.
Eetwinkel ’t Spoorhuys, Stationsdwarsweg 5 in Rijssen
Gelegen naast het aloude NS station, ligt deze eetwinkel op een
unieke plek in Rijssen. Naast een hippe moderne binnenruimte
hebben zij ook een mooi terras. Zij bieden voor de bon voor 2
personen: koffie met gebak naar keuze en het tweede kopje
koffie gratis.
Tastoe, Smidsbelt 6-01 in Holten
Tastoe zit aan het dorpsplein met twee mooie terrassen. Een
eigentijds bedrijf met een warme en gezellige sfeer. Zij bieden
voor de bon voor 2 personen: een pistolet broodje met
beenham en een frisdrankje naar keuze.
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Cafetaria De Es, Esstraat 63 in Rijssen
Cafétaria de Es; een begrip in Rijssen als het gaat om patat en
snacks. De buitenkant van het pand geeft niet alles prijs van de
binnenkant. Aan de achterzijde van de cafetaria vindt u de
sfeervolle bar ’n Kuijerhook. Zij bieden voor 2 personen:
Broodje "Hamburger van het Huis” (100% rundvlees) met patat
en mayo.
De Pannekoekebakker, Smidsbelt 7 in Holten
Gelegen in het mooie centrum van Holten aan de Smidsbelt.
Een prachtig mooi ingericht restaurant met een groot terras.
Naast de heerlijke pannenkoeken vinden zij het belangrijk een
echte beleving te creëren voor de gasten. Voor de bon bieden
zij voor 2 personen een kop koffie of thee per persoon, keuze
uit een zoete, hartige of naturel pannenkoek per persoon. De
bon is dagelijks inwisselbaar van 12:00 tot 16:00 uur en niet
inwisselbaar op feestdagen.
De Kroon, Laan Oud-Indiëgangers 1A in Rijssen
Gezellig uit eten in een ontspannen sfeer in de wijk de
Veeneslagen in Rijssen. Dit restaurant staat bekend om de
uitgebreide kaart met heerlijke diverse gerechten. Zij bieden
voor de bon voor 2 personen: per persoon een Jufka naar
keuze en een kopje koffie/thee.

En als extraatje, de kers op de taart:
Restaurant Hoog Holten, Forthaarsweg 7 in Holten
In een prachtig groene omgeving even genieten van de rust en
de fluitende vogeltjes. Brasserie Birds; informeel, goed en
gezellig eten is het uitgangspunt. Hoog Holten verloot een 3gangen diner in Brasserie Birds voor 2 personen inclusief
dranken. Onder alle vrijwilligers die een bon hebben opgehaald
wordt dit diner verloot. Een prachtig mooi extraatje voor de
gelukkige winnaar! Zodra de winnaar is getrokken ontvangt u
van ons persoonlijk bericht.
Wilt u deze informatie z.s.m. onder uw vrijwilligers verspreiden!
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