Telefooncirkel ViaVie Welzijn
Woont u alleen en heeft u niet dagelijks contact met de buitenwereld? Bent u
op leeftijd of heeft u gezondheidsproblemen? Woont u op een plek waar de
buren geen zicht op uw woning hebben? Of heeft u gewoon behoefte aan
wat meer contact? Dan is de Telefooncirkel van ViaVie Welzijn misschien
geschikt voor u.

OKTOBER 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.

De vrijwilligers van de Telefooncirkel bellen van maandag t/m zaterdag ’s
ochtends tussen 8.00 en 9.00 uur met de deelnemers. Voor sommige deelnemers is het een controle-moment, voor een ander betekent het even een
kort praatje met de buitenwereld. Wanneer de vrijwilliger geen contact kan
krijgen wordt altijd uitgezocht wat er aan de hand is! Een zeker gevoel dus.
Deelnemers betalen een kleine bijdrage per maand.
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Bel dan tussen 8.30 en 12.00 uur met Ans Detert of Franske
Veltkamp van ViaVie Welzijn via telefoonnummer 0548 36 27 55.

Evenmens zoekt maatjes!
Er zijn talloze redenen waarom sommige mensen behoefte hebben aan een maatje. Ze spreken de taal niet of
kampen met een psychische of lichamelijke beperking. Ook zijn er mensen die zelf niet in staat zijn om sociaal
contact te maken. Speciaal voor deze mensen zoekt Evenmens Rijssen-Holten maatjes om hen een steuntje in
de rug te geven en samen leuke dingen te gaan doen.
Met iets leuks doen, maak je niet alleen de ander blij, maar ook jezelf. Door te luisteren, te praten en mee te
denken kun je veel betekenen; het brengen van ontspanning en persoonlijke aandacht is misschien wel één
van de belangrijkste taken van de vrijwilliger.
Het aantal uren dat je per week of twee weken ingezet wilt worden, bepaal je zelf; het begint al bij een uurtje
per keer.

Wij zoeken in Rijssen/Holten een maatje
voor:
• een jongeman van midden 20 die slechtziend
is en graag gezelschap heeft, ook om samen te
wandelen;
• een man van midden 30 met een vorm van
autisme, die graag met iemand erop uit gaat;
• een dag toeren en van fotografie houdt;
• een vrouw van midden 50 is depressief en
zoekt iemand om van haar af te praten en die
haar motiveert om samen te wandelen;
• een jongen of een meisje met een vorm van
autisme om samen te kletsen en wat gezelligs,
actiefs of creatiefs te gaan doen.
Ben jij iemand die dat heel leuk lijkt en graag iets wil doen voor een ander? Word dan maatje! Als vrijwilliger
kan je natuurlijk rekenen op begeleiding via Evenmens Rijssen-Holten. Je krijgt ondersteuning van de vrijwilligerscoördinator van Evenmens en mag deelnemen aan intervisie-momenten met andere maatjes. Aanmelden
kan bij Evenmens Rijssen-Holten, Janny Broekhuis of Mariët Velding, tel 0548 638 830 of info@evenmens.nl

Ontmoetingscentrum Braakmanslanden

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.

Evenmens Rijssen-Holten is weer wekelijks aanwezig op maandagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur voor het
inloopmoment. Mensen met een niet-pluis gevoel of beginnende geheugenproblemen zijn welkom om gezellig
een bakkie te komen doen. Dat geldt ook voor hun mantelzorger(s).
De inloop Kom d’r in, (in De Oude Plus) is een voorziening voor ontmoeting en informatie. Een plek waar u uzelf
mag zijn, waar u zich prettig, nuttig, gezien en begrepen voelt. Op een ongedwongen manier en in informele
sfeer lotgenoten ontmoeten. De komende maanden worden enkele doe-activiteiten ingepland. Denk hierbij aan
het maken van een herfststukje of kerststukje, het maken van kaarten, luisteren naar een verhaal, muziek luisteren, kennismaken met mandela’s, diamond painting of datgene wat u als voorstel inbrengt. Samen met iets bezig zijn schept een band; het uitwisselen van ervaringen komt dan vanzelf.
Ook verwanten, vrienden of bekenden zijn van harte welkom voor een praatje, informatie, luisterend oor of om
in contact te komen met anderen. Een informele plek voor mensen met vragen en zorgen rondom geheugenproblematiek. Wij zien het als een plek waar u even naar toe kunt gaan als u daar behoefte aan hebt. U komt en
gaat wanneer het u uitkomt. Elke maandagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur op de locatie van Buurtkracht
Braakmanslanden (voormalig pand van Plus) aan de Roelf Bosmastraat 47 te Rijssen.
Gezien de huidige -versoepelde -coronamaatregelen is het nog wel nodig om van tevoren even aan te melden
bij Janny Broekhuis of Margret Overkamp, T. 0548-638830 / info@evenmens.nl.

SENIOREN OP EIGEN KRACHT
Al meer dan een jaar staat ons dagelijks leven in het teken van corona. Persoonlijke, sociale en beroepsmatige
contacten worden sterk beperkt door het coronavirus. De coronacrisis die vorig jaar in maart begon, legde het
maatschappelijk leven nagenoeg stil. Activiteiten op sportief, sociaal en maatschappelijk gebied kwamen stil te
liggen.
Daarnaast is ook fantastisch te zien hoe bereidwillig en behulpzaam inwoners uit Rijssen en Holten zijn om elkaar te helpen en te steunen. Als deze crisis ons één ding geleerd heeft, is het wel dat onze samenleving een
hecht bolwerk is van goedwillende en behulpzame mensen. De wil van iedereen, om er ondanks de beperkingen iets positiefs van te maken, biedt een mooi perspectief waar wij in de toekomst op verder mogen en moeten
bouwen!
Senioren Op Eigen Kracht (SOEK)
Het project SOEK draagt bij aan het landelijk programma Eén tegen eenzaamheid. Een belangrijk onderdeel
van dit programma is het bezoeken van alle 78-jarigen. We doen dit met inzet van vrijwilligers, die de huisbezoeken afleggen om de situatie van de bezochte ouderen in kaart te brengen. De gemeente nodigt de mensen, die
in het jaar van uitvoering 78 jaar oud worden, uit voor een goed gesprek bij hen thuis. Centraal staat de vraag:
Hoe ervaart ú het ouder worden? Uitgangspunt is dat iedereen zo prettig mogelijk ouder wil worden. De gemeente draagt daar graag haar steentje aan bij. De ervaringen van ouderen zijn nodig om goed aan te sluiten
op behoeften die gesignaleerd worden.
Helaas hebben er geen huisbezoeken meer plaatsgevonden vanaf maart 2020 vanwege Corona. De intentie is
dat het project aan het begin van het nieuwe jaar weer van start zal gaan.

Activiteiten en diensten van ViaVie Welzijn
Na de zomerperiode zijn we o.a. weer van start gegaan met de buurthuiskamers en met de soos in Rijssen met
de nog geldende coronamaatregelen.
U kunt weer een restaurant of concert bezoeken als u in bezit bent van een QR-code. Veel ouderen worstelen
met het aanvragen van deze code. Wij zien graag, dat u mee kan blijven doen in de samenleving. Daarom biedt
ViaVie Welzijn de ondersteuning om geholpen te worden bij het aanvragen van uw QR-code. Wilt u hulp hierbij,
neem dan contact op met ViaVie Welzijn.
Daarnaast biedt ViaVie Welzijn een aantal diensten aan om u zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, zoals de boodschappendienst, begeleiding/vervoerdienst, thuisadministratie, hulp bij de computer, de klussendienst van Buurtkluskracht, telefooncirkel, belmaatje. Voor deze hulpdiensten wordt een kleine bijdrage gevraagd. Wellicht loopt u tegen praktische zaken aan waarvan u niet weet hoe u deze kan oplossen. De ouderenadviseurs van ViaVie Welzijn bieden een luisterend oor en begeleiden u zo nodig tot er een oplossing is.
Voor informatie of ondersteuning kunt u contact opnemen met ViaVie Welzijn, telefoonnummer 0548 36 27 55.

KOKEN OP ZONDAG ZOEKT VRIJWILLIGERS!
Twee keer per maand wordt in de knusse huiskamer van het dagactiviteitencentrum in het Stadskwartier samen gegeten door een groep van maximaal 10 mensen uit Rijssen en Holten. De activiteit is bedoeld voor mensen die zelfstandig
wonen en een gezellige invulling voor de zondag zoeken. De organisatie van de
activiteit is in handen van dagbesteding Stadskwartier van Zorgaccent en ViaVie
Welzijn. De maaltijden worden bedacht en gekookt door enthousiaste vrijwilligers,
die uiteraard zelf kosteloos mogen mee-eten. De activiteit duurt van 11.00 tot
14.00 uur.
Houd je van kokkerellen en gezelligheid en beteken je graag iets voor een ander? Dan ben jij vast die vrijwilliger naar wie wij op zoek zijn ter versterking van
de huidige groep. We verwachten dat je tenminste 4 keer per jaar ingezet kunt
worden. Neem voor nadere informatie vrijblijvend contact op met Anja Hellwich
van de dagbesteding van het Stadskwartier 0548 53 97 07
a.hellwich@zorgaccent.nl of met Ans Detert van ViaVie Welzijn,
0548 36 27 55 / 06 450 80 383, detert@viaviewelzijn.nl.

SKIK! GAAT WEER VAN START
Skik! is een initiatief van ViaVie Welzijn en Noalies. Op iedere 1 e dinsdag van de maand is er in Holten een gezellige avond waar je nieuwe mensen kan ontmoeten en er iets leuks op het programma staat. SKIK! is bedoeld
voor volwassenen (leeftijd 18+) met een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een
stoornis in het autistisch spectrum. Het doel is een gezellige avond te hebben met elkaar! Bij activiteiten kun je
denken aan een spelletjesavond, filmavond, een keertje samen eten, midgetgolfen, etc. Daarnaast kun je ook
gewoon lekker op de bank hangen en een praatje maken. Het leggen van sociale contacten wordt gestimuleerd
door de vrijwilligers.
Af en toe worden er ook activiteiten buiten de deur georganiseerd; het is voor deelname dus wel een vereiste
dat je zelfstandig met ons mee kan ergens naar toe. Samen met de deelnemers kijken we naar wat jullie leuk
vinden om te doen, en of dit mogelijk is.
De vaste locatie is de huiskamer van Noalies aan de Dorpsstraat 24 in Holten. Deelname kost € 2,- per keer.
Als er een activiteit wordt georganiseerd die duurder is, dit hoor je van tevoren. De avond is inclusief een kopje
koffie/thee, fris en wat lekkers.
Opgeven kan via de mail naar skikholten@outlook.com, tevens kun je hier naartoe mailen als je vragen en/of
opmerkingen hebt. Informatie kan ook worden opgevraagd bij Inge of Ans van ViaVie Welzijn. Zij zijn ’s ochtends te bereiken via telefoonnummer 0548-362 755.
De avond duurt van 19:00 uur tot 21:00 uur. Als je het spannend vindt, mag je natuurlijk altijd de eerste keer je
begeleider meenemen! De avonden staan onder begeleiding van vrijwilligsters Nienke Schoolkate en Karine
Gruijters, zij hebben allebei een zorgachtergrond.

OKTOBER 2021
BURENDAG
STEENAKKERSWEG
GROOT SUCCES!

Zaterdag 25 september was het zover! Een
grote groep bewoners ging samen aan de
slag aan de Wadi, Steenakkersweg in Rijssen. De buurt werd opgeschoond en er zijn
veel veldbloemzaadjes gezaaid. De opkomst
was groots, net als het saamhorigheidsgevoel. Met aandacht voor de kleine en de grote mens in de buurt.
De kinderen gingen onder
begeleiding van een volwassene de buurt in om
het zwerfvuil op te ruimen.
En na al het harde werken
was het tijd voor het
springkussen of een van
de andere spelletjes. De
grote mensen stortten zich
samen op het groen. De
oude veldbloemen eruit en
het nieuwe zaad voor volgend jaar er in. Iedereen bedankt voor de inzet! Tot volgend
jaar.

BUURTKRACHTDEAL

Hebben jullie iets bedacht om je buurt sterker of nog meer betrokken te maken? Werk
jouw plan uit en licht het toe. Het is belangrijk dat jullie zelf al goed hebben nagedacht
over de taakverdeling, planning en natuurlijk de inhoud en het doel.
Wat is een BuurtKracht Deal?
Als jullie aan de volgende voorwaarden voldoen, sluiten we graag een zogeheten
‘BuurtKracht Deal’:
Het levert op:
• Verbinding tussen inwoners
• Versterking van de samenleving
• Vergroten van de leefbaarheid
• Stimuleren ontmoeting
Het is niet:
• Commercieel
• In strijd met regels, beleid of wet

Het wordt gedaan:
• door initiatiefnemer en partner(s) – als
dat kan binnen de regels en veiligheidsvoorschriften
• vanuit draagvlak in de buurt
De initiatiefnemer:
• woont in Rijssen, Holten of een van de
bijbehorende buurtschappen.
De partner:
• heeft Rijssen, Holten of een van de bijbehorende buurtschappen als werkgebied.
• kan, indien gewenst, in een vrijwilligersovereenkomst verzekering, aansprakelijkheid en gedragscode vastleggen.
Administratie en presentatie
BuurtKracht stelt de BuurtKracht Deal op,
ondertekent en administreert deze. De deal
krijgt een volgnummer en wordt opgenomen
in het overzicht dat we twee keer per jaar
aan het College van burgemeester en wethouders presenteren. Verder maken we –
indien akkoord – de deal openbaar op deze
website.
WWW.BUURTKRACHTRIJSSEN-HOLTEN.NL

