VALENTIJNS-ACTIE VIAVIE WELZIJN
Volgende maand is het alweer Valentijnsdag. Op deze dag van de liefde kan het
geen kwaad om elkaar wat meer aandacht te geven. Al helemaal in deze tijd.
Daarom heeft ViaVie Welzijn een actie in het leven geroepen, de zogeheten
‘’Valentijns-actie’’.

JANUARI 2021
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.

Knutsel, schrijf of koop iets moois in het thema van Valentijn. Denk aan een mooi
hart, een mooie bloem of een lief kaartje met (of zonder) boodschap voor een
medebewoner uit Rijssen-Holten. Belangrijk is dat het geschenk door de
brievenbus past. Stop je geschenk in de brievenbus van ons kantoor in Rijssen
(Rozengaarde 75a) of door de brievenbus van het Kulturhus in Holten (Smidsbelt
6). Inleveren kan tot uiterlijk dinsdag 9 februari. ViaVie Welzijn zorgt ervoor dat de
geschenken, met daarbij een begeleidend briefje, bij de inwoners van de
gemeente worden bezorgd. We hopen dat deze actie net zo succesvol wordt als
de kerstkaarten actie eind vorig jaar!
Voor meer informatie over de Valentijns-actie kunt u contact opnemen met Romée Groothuis via
06 - 25 41 71 42 of via groothuis@viaviewelzijn.nl.

BUURTKRACHT DECEMBERACTIE 2020
BuurtKracht staat voor het verbinden van inwoners en het
samenbrengen van ideeën en wensen. In aanloop naar de
feestdagen in december 2020 riepen wij iedere inwoner in
Rijssen-Holten op om met ons in actie te komen om er,
ondanks alles, een mooie en warme periode van te maken! Er
zijn meerdere initiatieven gemeld. De volgende hiervan hebben
wij kunnen ondersteunen met een financiële bijdrage:

José Koopman heeft mooie rode kerststerren
uitgedeeld aan de 60+ groep in Dijkerhoek.

Erna Schuppert-Pas van Liefdevolle Afscheidsfotografie
heeft Troostengeltjes rondgebracht bij degenen die de afgelopen tijd van een dierbare afscheid
hebben moeten nemen.

Wim Kreijkes van Muziekvereniging Wilhemina heeft een statief voor het bedieningspaneel
kunnen aanschaffen voor coronaproof muziekoptredens.

Gerbert Voortman van WATATA ontving een bijdrage voor de montagekosten van de
Oldejoarspreake 2020 - een oudejaars conference in het Twents.
We bedanken alle initiatiefnemers voor hun inzet om de inwoners in Rijssen-Holten in levende lijve of
online te verblijden.
Dit was een speciale actie in december, maar een BuurtKracht Deal kan je altijd sluiten. Zie voor
meer informatie www.buurtkrachtrijssen-holten.nl of neem contact op via
idee@buurtkrachtrijssen-holten.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!

OP AFSTAND, MAAR TOCH PERSOONLIJK CONTACT
Hebben jouw ouders of grootouders er moeite mee in deze tijd dat er veel minder bezoek komt? Maak
jij je zorgen over hen omdat ze veel alleen zijn? Of wonen uw kinderen/kleinkinderen te ver weg om
regelmatig bij u op bezoek te komen? Dan hebben wij misschien iets leuks voor u.
ViaVie Welzijn heeft een aantal speciale tablets aangeschaft die wij maximaal 3 maanden kosteloos
kunnen uitlenen ten behoeve van inwoners in de gemeente Rijssen-Holten. Deze tablets zijn zo
ingesteld dat er alleen gebruik kan worden gemaakt van een aantal vaste functies, namelijk:
beeldbellen, een klok die de dag en tijd aangeeft, berichtjes van contactpersonen die automatisch op
het scherm verschijnen en tot slot het sturen van foto’s. Op de tablet verschijnen geen ongewenste
dingen als deze door de gebruiker wordt aangeraakt. Het scherm blijft overzichtelijk en iemand kan
niet “verdwalen” in de informatie die er bij een normale tablet
wordt aangeboden. Eén persoon uit het netwerk moet de taak
van beheerder op zich nemen. Dit kan op afstand gebeuren.
Heeft u belangstelling zo’n tablet eens te proberen met uw
familielid of vrienden, of wilt u hier eerst meer over weten? Bel
dan op werkdagen tussen 08:30 en 12:00 uur met ViaVie Welzijn
op 0548 - 36 27 55.

