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WIJ HECHTEN VEEL WAARDE AAN
NOABERSCHAP
Wilt u namens uw organisatie op deze
pagina een bijdrage plaatsen die past
onder Noaberschap? Mail dan uw teksten beeldmateriaal naar
info@viaviewelzijn.nl. Hieronder vindt u
meer informatie over (het aanleveren van)
artikelen voor de noaberschapspagina.
Wanneer valt mijn artikel onder
Noaberschap?
In uw artikel staat het ‘Noaberschap’
voor inwoners uit Rijssen en Holten
centraal. Dit betekent dat er oog voor
elkaar is en dat men elkaar helpt waar dat
nodig is. Door deze kracht kan
de samenleving meer voor inwoners
betekenen. ‘Noabers’ zetten in
Rijssen-Holten samen de schouders
eronder.
Met het oog op het aantal inzendingen
en de inhoud, kan het zijn dat uw
bijdrage niet of in een volgende editie
wordt geplaatst. Is dit het geval, dan krijgt
u hierover bericht.
Hoe en wanneer moet ik mijn artikel
aanleveren?
Wij ontvangen uw artikel graag uiterlijk
een week voor publicatie via
info@viaviewelzijn.nl.
Omdat we de noaberschapspagina
aantrekkelijk en leesbaar willen houden,
vragen wij u uw artikel(en) niet langer
te maken dan 300 woorden. Ook vragen
wij bij elk bericht een rechtenvrije foto of
afbeelding.
Wanneer verschijnt de
noaberschapspagina?
De noaberschapspagina verschijnt
iedere laatste dinsdag van de maand,
met uitzondering van de maanden juli
en augustus (zomerstop) en december
(afwijkende publicatiedatum). Een
overzicht van de exacte planning en
aanleverdata vindt u op
www.viaviewelzijn.nl/
noaberschapspagina
Ik heb een vraag over de
noaberschapspagina
Heeft u een vraag over de
noaberschapspagina of wilt u meer
informatie? Neem dan contact op via
info@viaviewelzijn.nl.

Rijssen-Holten - In het kader van omzien naar elkaar roept BuurtKracht de inwoners van Rijssen en
Holten op! En wel om in de tuin of balkon in de eigen straat samen wat kleur te brengen.
Het mooie lenteweer begint er weer aan te komen. Voor veel mensen tijd om de boel buiten in de tuin of
op het balkon op te fleuren. Van kleur worden de meeste mensen immers blij. En blijdschap is iets wat
iedereen in deze tijden wel extra kan gebruiken! BuurtKracht wil hier graag een bijdrage aan leveren,
door een tray bloeiende plantjes aan te bieden aan de inwoners die samen met de buren wat kleur in de
straat aan willen brengen. In samenwerking met de Welkoop Rijssen kan er per adres kosteloos een
tray voorjaarsplanten aangevraagd worden. Aan de eigen tuin kan wat kleur gegeven worden, maar
door ook wat plantjes bij de buurvrouw of –man te poten, kan er gezamenlijk genoten worden van k
kleurrijke, bloeiende bloemen in de straat.
Aanmelden voor de voorjaarsactie van BuurtKracht kan t/m woensdag
19 mei, door een aanmeldingsformulier in te vullen op
www.buurtkrachtrijssen-holten.nl. Aanmelden via de website biedt
geen garantie op een bloementray, op = op. Na 19 mei worden er bevestigingen via de mail verstuurd, met daarin meer informatie over het
afhalen (dit zal plaatsvinden op donderdag 27 mei).
Meer informatie over de voorjaarsactie van BuurtKracht, kan er contact
opgenomen worden met ViaVie Welzijn: 0548 36 27 55 of
info@viaviewelzijn.nl.

TAALPUNT IN BEWEGING!
Het Taalpunt Rijssen-Holten is in samenwerking met de
beweegcoach van ViaVie Welzijn gestart met taalwandelen. Want wat is er in deze tijd fijner dan lekker buiten
in beweging zijn? Genieten van de omgeving en ondertussen samen de Nederlandse taal oefenen.
Voor taalwandelen zijn we op zoek naar vrijwilligers/
maatjes die een keer per week willen wandelen met iemand die graag het Nederlands wil oefenen. Je kiest
samen welke dag en tijd jullie het beste uitkomt en ook
waar je wilt wandelen, in Rijssen of in Holten. Daarin
ben je natuurlijk helemaal vrij. We gaan er vanuit dat
jullie in elk geval samen een uurtje per week wandelen
en het Nederlands oefenen.
Op dit moment zijn er best veel deelnemers die dit graag
willen oppakken, dus meld je vooral aan als vrijwilliger.
We kunnen je hulp goed gebruiken!
Voor meer informatie neem contact op met Ingrid Schulting of Hannie Nijkamp van ViaVie Welzijn; 0548 – 36 27
55 (maandag t/m vrijdag tussen 8.30 – 12.00 uur).

AAN DE SLAG IN JE BUURT? DEAL!
BuurtKracht verbindt en brengt inwoners, professionals, ideeën
en wensen samen. Heb jij een idee om jouw buurt mooier of actiever te maken? Bijvoorbeeld door met elkaar een buurtmoestuin aan te leggen, een sharekast te plaatsen of een djembéworkshop voor de buurt te organiseren? En wat heb jij nodig om
aan de slag te gaan met jouw idee?
Wij helpen je graag verder door het sluiten van een BuurtKracht
Deal. Hierin staan de afspraken, wie doet wat, wat zijn eventuele
financiële afspraken, wie verzorgt de promotie en communicatie
en andere zaken waar hulp nodig is.
Voor meer informatie en inspiratie, kijk op
www.buurtkrachtrijssen-holten.nl of mail naar
idee@buurtkrachtrijssen-holten.nl.

