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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.
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.

ViaVie Welzijn wil inwoners van Rijssen en Holten rondom de kersttijd gaan verrassen met een
mooie kerstkaart. Daarom starten we met een kaartenactie waarbij u een andere inwoner kunt
verrassen hiermee. Misschien bent u wel creatief genoeg om zelf een prachtige kerstkaart te
maken? U mag ook deze kaart voorzien van een nieuwjaarswens voor het jaar 2021. De kaarten
kunt u, het liefst voorzien van uw naam, ongefrankeerd inleveren in Holten bij ViaVie Welzijn aan
de Smidsbelt 6 (brievenbus van het Kulturhus) en in Rijssen in de brievenbus bij ViaVie Welzijn aan
de Rozengaarde 75a.
ViaVie Welzijn zorgt ervoor dat de kaarten op de mat vallen
bij mensen die wel een opkikkertje kunnen gebruiken.
U neemt graag vast even de tijd om een kerstkaart te
schrijven en of te maken. Kleine moeite, maar een groot
gebaar: samen zijn we er voor elkaar!
Voor vragen of informatie kunt u ViaVie Welzijn dagelijks
telefonisch bereiken van 8.30 - 12.00 uur op 0548-362755.

KOM SAMEN MET BUURTKRACHT IN ACTIE!
BuurtKracht staat voor het verbinden van inwoners, en het
samenbrengen van ideeën en wensen. Betrokkenheid,
eigen initiatief en het benutten van talent staan hierbij
centraal. Juist in deze tijd zien we dat inwoners hun
betrokkenheid voelen en verantwoordelijkheid willen nemen.
Dit zagen we bijvoorbeeld in het voorjaar toen de actie
Buurt-krachtig tegen corona! werd gelanceerd.
Gezien de aankomende feestdagen in december en de
signalen vanuit onze netwerkpartners van toenemende
eenzaamheid in de samenleving roepen wij iedere inwoner
in Rijssen-Holten op om met ons in actie te komen om er
toch een mooie, gezellige en warme periode van te gaan maken!
Denk bijvoorbeeld aan het maken van een pannetje soep voor één van jouw buren die alleen thuis
zit, of het laten maken van knutselwerken door buurtkinderen om vervolgens uit te delen aan
ouderen in een verzorgingshuis.
Vanaf 1 december gaan wij tenminste 10 initiatieven ondersteunen met onze kennis en ervaring en
financiële bijdrage.
Je kunt een aanvraag doen door contact op te nemen met BuurtKracht via de telefoon op
0548 -36 27 55 (op werkdagen van 08.30 – 12.00 uur) of via de mail op
idee@buurtkrachtrijssen-holten.nl.
Wij vragen je om jouw initiatief uit te leggen, wat je gaat doen en aan te geven welke mogelijke
kosten er met de uitvoering gemoeid zijn.
Hieronder vind je de voorwaarden waaraan in ieder geval moet worden voldaan.
Voorwaarden
Het initiatief
- bestrijdt de toegenomen eenzaamheid als gevolg van het corona-virus
- draagt bij aan samenhang in de wijken
- versterkt de samenleving
- verbindt inwoners
- wordt door initiatiefnemer (en evt. andere inwoners) uitgevoerd
- is niet commercieel
- is niet in strijd met regels, beleid of de wet
Initiatiefnemer
- woont in Rijssen, Holten of een van de bijbehorende buurtschappen.
De maximale bijdrage is €500 per initiatief. Dit bedrag wordt vooraf aan de initiatiefnemer
overgemaakt, indien inzichtelijk kan worden gemaakt welke kosten er gemaakt dienen te worden.
We vragen je om na afloop bonnen/facturen te overleggen.

BUURTKRACHT GAAT ER MET DE BUS OP UIT!
BuurtKracht gaat deze decembermaand Rijssen en Holten in met de bus. Kom gezellig langs voor
een kopje koffie, thee of chocolademelk en doe een wens voor een ander! Inwoners van Rijssen en
Holten kunnen een wens doen voor hun buurtgenoot en BuurtKracht probeert er zoveel mogelijk in
vervulling te laten gaan!* Naast dat je een wens kan doen hebben we ook voor iedereen die langs
komt een presentje.
We staan in week 49 t/m 51 op verschillende locaties in Rijssen en Holten, houd hiervoor onze
sociale media in de gaten voor de precieze tijden en locaties.
* We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk wensen uit te laten komen. Bij
grote belangstelling kan het gebeuren dat niet alle wensen gehonoreerd kunnen
worden.

