BESTE BUUR BOKAAL

JUNI 2020
DE GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN HECHT
VEEL WAARDE AAN NOABERSCHAP.
DAAROM FACILITEREN WIJ DEZE
NOABERSCHAPSPAGINA.
Wilt u namens uw organisatie een
bijdrage plaatsen op deze pagina die
past onder Noaberschap? Mail dan uw
tekst- en beeldmateriaal naar
nieuws@rijssen-holten.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 RijssenHolten 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.

Vanaf maandag 15 juni kunnen inwoners
uit de gemeente Rijssen-Holten voor
de tweede keer op rij een Beste Buur
nomineren. Zeker in een tijd waarin we
geconfronteerd worden met het coronavirus
zien we hoe belangrijk buren voor elkaar
zijn. Heb jij een buur die veel voor jou of
anderen doet? Nomineer hem of haar dan
via www.bestebuurbokaal.nl. Nomineren
kan tot 1 augustus.
De Beste Buur Bokaal in Rijssen-Holten is
een initiatief van BuurtKracht en een aantal
van onze partners: De Goede Woning,
Woningcorporatie Viverion en gemeente
Rijssen-Holten. De samenwerkende partijen
zijn het erover eens dat een sociaal, veilig
en actief leefklimaat van belang is om
langer thuis te blijven wonen. Samen willen
we een bijdrage leveren om ontmoeting en
verbinding tussen mensen in buurten te
stimuleren!
Wie komt in aanmerking voor Beste Buur Bokaal?
Alle inwoners uit de deelnemende gemeenten komen in aanmerking voor Beste Buur Bokaal. Wel
moet iemand worden voorgedragen door (een) buurtbewoner(s). Dat kan heel eenvoudig via www.
bestebuurbokaal.nl. Geef ook een motivatie, waarom jij vindt dat jouw buurman of buurvrouw de Beste
Buur Bokaal verdient. Bij de keuze straks is een aansprekende motivatie belangrijk voor de jury.
Maak ook gebruik van voorbeelden.
Bij deze prijs gaat het om ‘de stille kracht’. Het is vaak de buur die niet in het middelpunt staat en het
verdient om gewaardeerd te worden. Per gemeente is er een jury die de inzendingen beoordeelt. In
Rijssen-Holten bestaat deze uit een afvaardiging van de huurderraden van De Goede Woning en
Viverion en wethouder Ben Beens (juryvoorzitter).
Uitreiking op Burendag
De uitreiking van de Beste Buur Bokaal vindt lokaal plaats op zaterdag 26 september op de jaarlijkse
Burendag. Voor de winnende buur is er een bokaal en een passende prijs.

BURENDAG IN RIJSSEN-HOLTEN
Bij BuurtKracht Rijssen-Holten zien
we veel mooie initiatieven inwoners uit
Rijssen-Holten om iets te doen voor
een ander. Buurten worden steeds
socialer, leuker en veiliger als buren
elkaar ontmoeten en zich samen
inzetten voor de buurt of straat. Juist
in deze tijd, waarbij het coronavirus
invloed heeft op ons dagelijkse leven,
willen we zoveel mogelijk buren met
elkaar in contact brengen.

Hoe en wanneer moet ik mijn artikel
aanleveren?
Wij ontvangen uw artikel graag uiterlijk
een week voor publicatie via
nieuws@rijssen-holten.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.rijssen-holten.nl/noaberschap.
Ik heb een vraag over de
noaberschapspagina
Heeft u een vraag over de
noaberschapspagina of wilt u meer
informatie? Neem dan contact op via
nieuws@rijssen-holten.nl.

Noaberschap versterken
Iets doen voor een ander was
zelden zo belangrijk. Wij vinden het
hartverwarmend om te zien hoe
betrokken iedereen is en hoe het
noaberschap steeds belangrijker wordt.
BuurtKracht wil dit graag stimuleren
en ondersteunen. Vandaar dat we
de inwoners van Rijssen-Holten
willen oproepen om een burendag op
straatniveau te organiseren. Moeilijk?
Nee hoor. Neem contact met ons op en
we helpen je graag verder.
Burendag 2020 vindt plaats op zaterdag 26 september
Na aanmelding krijg je een goodiebag vol met praktische tips met wat je zou kunnen organiseren, met
leuke/handige materialen en inspiratievolle ideeën. Aan het aanvragen van de goodiebag met inhoud
zijn geen kosten verbonden. Het enige wat gevraagd wordt is je eigen tijdsinvestering om een leuke
dag te organiseren. Dus wat let je?
Aanmelden kan via e-mail naar idee@buurtkrachtrijssen-holten.nl
of telefonisch via (0548) 362 755 (ViaVie Welzijn). Meer informatie
over Burendag vind je op www.buurtkrachtrijssen-holten.nl en de
Facebookpagina @buurtkrachtrijssen-holten.nl.

HEERLIJK WEER SAMEN SPORTIEF EROPUIT!
We kunnen er weer op uit! Trek de wandelschoenen maar weer aan of stap op de fiets! ViaVie Welzijn Rijssen-Holten is inmiddels weer van start gegaan
met de wandelgroep in Holten en de fietsgroep in Rijssen. Alles verloopt met in achtneming van de nieuwe coronarichtlijnen.
In Holten is de wandelgroep 1x per 2 weken actief. Men vertrekt vanaf gebouw Irene op de dinsdagochtend om 9.30 uur. Er wordt ongeveer 5 kilometer
gelopen in een rustig tempo in de natuur rondom Holten. Deelname is gratis. Voor meer informatie kunt u terecht bij Maurice Aanstoot via 06 5416 1938.
Op de donderdagmiddag wordt er gefietst vanuit Rijssen. Een groep mensen met e-bikes start vanaf de parkeerplaats bij Bakkerij Otten. Het vertrek is om
13.30 uur. Gemiddeld wordt er 2 uur gefietst en onderweg is er eventueel tijd voor koffie. Het fietsen gaat alleen door bij droog weer. De deelname is gratis.
Vanwege de grootte van deze groep kunnen er helaas niet meer fietsers bij. Heeft u interesse om met anderen te fietsen? Neemt u dan contact op met
ViaVie Welzijn, zodat wij u met andere fietsers in contact kunnen brengen.

