POP IT UP! - Activiteiten voor jeugd
Niet meer thuiszitten. Of achter een scherm. We mogen weer! Weer
ondernemen, naar buiten! En met Pop it Up! bepaal JIJ hoe dat er
uit ziet!
Nu er vanuit de overheid meer ruimte komt om vrij te bewegen, is
het tijd om in actie te komen! Vooral voor de jeugd en jongeren is de
Coronatijd niet altijd makkelijk. Speciaal voor deze groep biedt de
gemeente Rijssen-Holten financiële ondersteuning voor het organiseren van activiteiten. Samen met ViaVie Welzijn reiken zij daarom
de jeugd de spreekwoordelijke hand.
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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.

Wil je of organiseer je een activiteit voor jeugd of jongeren in de leeftijd van 12 t/m 27 jaar? Sport, dans, theater, cultuur, gezondheid...
Het kan allemaal!
Heb je hulp nodig bij de organisatie en/of kan jouw activiteit wel wat financiële steun gebruiken? Wacht
niet langer, maar neem contact met ons op. Samen maken we dromen waar!

popitup@viaviewelzijn.nl
06 13 42 13 63

SCHOUDERKLOPJE VOOR MANTELZORGERS
Mantelzorg is niet iets waar iemand bewust
voor kiest, het is iets wat je overkomt. Je
zorgt voor een persoon omdat je er op de
één of andere manier een band mee hebt.
Dat kan gaan om ouders, partner, kinderen,
buren of vrienden. Een mantelzorger is dus
niet hetzelfde als een vrijwilliger. Als mantelzorger kunt u het schouderklopje één maal
per jaar aanvragen (ook als u mantelzorger
bent voor meerdere personen).
Mantelzorgers vervullen een belangrijke rol
en zeker in deze moeilijke tijden. Daarom
gaat Evenmens door met het uitreiken van
het schouderklopje, een VVV kaart ter waarde van € 25,-. Wel op een aangepaste manier en uiteraard volgens de richtlijnen van
het RIVM.
U kunt het schouderklopje aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen. Deze is te vinden op
www.evenmens.nl/schouderklopje. Op dezelfde pagina kunt u een afspraak maken op een locatie in
Rijssen of Holten om het schouderklopje op te halen.
Wanneer komt u in aanmerking voor het schouderklopje?

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.

U komt in aanmerking voor het schouderklopje als u minstens drie maanden lang minstens acht uur per
week zorgt voor iemand met wie u een persoonlijke relatie hebt. Dat hoeft niet alleen in een thuissituatie
te zijn, dat kan ook zorg zijn voor iemand die in een instelling woont. De zorgvrager dient woonachtig te
zijn in de gemeente Rijssen-Holten en de mantelzorger dient 12 jaar of ouder te zijn.
Meer informatie
Voor meer informatie over het Schouderklopje kan er contact opgenomen worden met Evenmens via
0548 638 830 of

JEUGD IN BEWEGING IN JOUW WIJK!
De jeugd in jouw wijk in beweging zetten door middel
van een gevarieerd en speels aanbod. Hoe mooi is dat?
En JIJ kan dat eenvoudig zelf opzetten!
De beweegcoach en de cultuurcoach van ViaVie Welzijn
denken en helpen graag mee om ideeën om te zetten
naar werkelijkheid. Ter inspiratie kan je denken aan de
diverse activiteiten die in de meivakantie zijn georganiseerd in speeltuin ‘de Hoge Esch’ in Rijssen. 2 dagen
vol met sport, spel, vermaak en plezier. Kinderen konden meedoen aan een bootcamp, een hockeyclinic, een
kidslab en een creatieve workshop. Kinderen van groep
3 t/m groep 8 waren welkom om mee te komen doen.
Mooie voorbeelden om op een laagdrempelige manier
kinderen in beweging te krijgen én kennis te laten met
bijvoorbeeld jouw (sport)vereniging.
Heb jij voor je eigen wijk ideeën? Of wil je vanuit jouw
(sport)vereniging wel iets extra betekenen? Laten we
samen onze horizon verbreden en ons gezamenlijk inzetten voor meer van dit soort initiatieven. Neem vrijblijvend contact op met onze coaches voor een goed gesprek onder het genot van een (digitaal) bakje koffie!
Ingrid Schulting, beweegcoach:
schulting@viaviewelzijn.nl
Kristina Odenhamn, cultuurcoach:
odenhamn@viaviewelzijn.nl

