SUCCESVOLLE KAARTENACTIE VIAVIE WELZIJN
Honderden…, ontelbaar… zoveel prachtige kerstkaarten, persoonlijk geschreven met
hartverwarmende teksten, zijn er bij de kantoren van ViaVie Welzijn in zowel Rijssen als Holten door
de bus gekomen, ongelofelijk! Enige tijd geleden is de oproep gedaan aan de inwoners van RijssenHolten om een kerstkaart te maken, met een persoonlijke wens of gedichtje. Velen hebben aan
deze oproep gehoor gegeven, het aantal kaarten was overweldigend! ViaVie Welzijn heeft er
vervolgens voor gezorgd dat de kaarten op de mat vielen bij mensen die een positief berichtje
kunnen gebruiken en/of verdienen.

DECEMBER 2020
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.

De medewerkers van ViaVie Welzijn hebben ook enkele
kaartjes mogen ontvangen, heel erg bedankt daarvoor! Wij
voelen ons gesteund en gesterkt om ons werk, juist nu in
deze vreemde wereld, vol trots door te blijven zetten!
Kaartenschrijvers en bezorgers enorm bedankt voor jullie
geweldige inzet en bijdrage om een mede-inwoner te
verblijden met dit grote gebaar! Een kleine moeite in deze
corona kersttijd: samen zijn we er voor elkaar!

BUURTKLUSKRACHT: SAMENWERKEN WERKT
Binnen BuurtKlusKracht geloven wij in de kracht van
samenwerken. Niet alleen in samenwerken binnen
onze eigen werkploeg, maar juist ook met de
samenleving en haar inwoners, bedrijven en
organisaties.
BuurtKlusKracht bestaat uit een klein team van
(vrijwillige) medewerkers, die tegen aantrekkelijke
tarieven verschillende (kleine) klus- en groen
werkzaamheden uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan
kleine tuinklussen, klusjes in en rondom het huis of
kleine verhuizingen. Onder begeleiding van een vaste
werkbegeleider gaat de werkploeg 4 dagen per week vanuit de Hoge Esch in Rijssen op pad naar
diverse wijken en buurten in de gemeente Rijssen-Holten.
Voor sommige inwoners is het, om verschillende redenen, niet vanzelfsprekend deel te kunnen
nemen aan het arbeidsproces. Binnen BKK bieden wij een (vrijwillige) werk- en of leerervaringsplek
aan. Maar ook vrijwilligers die zich in willen zetten voor de samenleving in Rijssen-Holten zijn meer
dan welkom!
Meer weten over BuurtKlusKracht en wat wij voor u kunnen betekenen?
Kijk dan op www.buurtkrachtrijssen-holten.nl, of neem contact op via info@viaviewelzijn.nl.

KUNST EN CULTUUR ONDER DE AANDACHT
Ook de culturele sector is door corona getroffen. In de media horen we de gevolgen hiervan voor
de grote theaters en musea en hun bezoekers. Maar wat het voor verenigingen en de kleine
gezelschappen betekent, is veel minder bekend. Dit zou Cultuurcoach Kristina Odenhamn van
ViaVie Welzijn graag in beeld brengen. In Rijssen-Holten gebeurt er in groter of kleiner
gezelschapsverband van alles, maar deze groepen zijn niet allemaal bekend.
Daarom een oproep om u te melden: bent u betrokken bij of
deelnemer van een koor, schilderklas, toneelgezelschap,
fotografieclub, dansgroep of ander cultureel of kunstzinnig
gezelschap en weet u niet zeker of de gemeente en de
Cultuurcoach u in beeld heeft? Meld u dan via
odenhamn@viaviewelzijn.nl met de naam van jullie
gezelschap/groep, jullie activiteit, contactpersoon, emailadres
en telefoonnummer. Hartelijk dank!

TELEFOONCIRKEL: DEELNEMERS GEZOCHT
Woont u alleen en zou u graag ’s ochtends een controle- of contactmoment hebben? Dit kan zijn
vanwege uw leeftijd of omdat u gezondheidsproblemen heeft, maar het kan ook prettig zijn omdat u
buitenaf woont of bijvoorbeeld weinig contacten heeft. Even een kort gesprekje en de zekerheid dat
de buitenwereld weet dat u weer gezond bent opgestaan.
Deelnemers van de Telefooncirkel worden van maandag t/m zaterdag ’s ochtends tussen 8.00 en
9.00 uur gebeld door een van de vrijwilligers van de Telefooncirkel. Als de vrijwilliger geen contact kan
krijgen wordt altijd uitgezocht of er iets aan de hand is en zo nodig wordt er
hulp ingeschakeld.
Is de Telefooncirkel iets voor u of kent u iemand die hier baat bij kan
hebben? Er is nog plek voor enkele deelnemers. De kosten voor deelname
bedragen € 3,50 per maand.
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, neem dan contact op met
Ans Detert of Franske Veltkamp van ViaVie Welzijn via 0548-36 27 55 of via
info@viaviewelzijn.nl

