MIDZOMERRONDRIT VOOR OUDEREN
Op dinsdag 14 juni en woensdag 15 juni a.s. organiseert ViaVie
Welzijn weer een Midzomerrondrit. De rondrit is aan het begin van
de avond en start op dinsdag 14 juni vanuit Holten en op woensdag
15 juni is de start in Rijssen. De tocht is bedoeld mensen die voor
vervoer afhankelijk zijn van anderen of die zelf niet goed meer durven te autorijden.

APRIL 2022
WIJ HECHTEN VEEL WAARDE
AAN NOABERSCHAP

Wilt u namens uw organisatie op
deze pagina een bijdrage plaatsen die
past onder Noaberschap?
Mail dan uw tekst- en 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 woensdag 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.

De rondrit is ongeveer 50 kilometer lang en leidt door het mooie
buitengebied van Rijssen, Holten en Nijverdal. Onderweg is er tijd
voor koffie met krentenwegge op een boerenerf en ter afsluiting
wordt er gezorgd voor een drankje met een hapje. Bij alle pauzeplaatsen kan gebruik worden gemaakt van het toilet. Deelnemers
worden door een vrijwilliger van huis opgehaald en na afloop weer
thuisgebracht. Omdat ook de Rolstoelbus Rijssen meerijdt, kunnen
er enkele vaste rolstoelgebruikers mee.
De kosten voor deelname bedragen € 10,-- per persoon. De eerste auto zal rond 17.00 uur vertrekken. Deelnemers krijgen nog persoonlijk bericht over wie hen ophaalt en hoe laat.
Aanmelden kan tot uiterlijk 13 mei op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur bij ViaVie Welzijn via 0548 362755.
Meld u op tijd aan want vol=vol !
Lijkt het je leuk om als chauffeur mee te rijden ? Neem dan voor informatie contact op met Ans Detert of
Franske Veltkamp. Er staat een vergoeding voor brandstofkosten tegenover.

KOERSBAL GROEP HOLTEN ZOEKT LEDEN!
Heeft u ooit van koersbal gehoord? Het lijkt op het bekendere jeu-de-boules. De belangrijkste verschillen zijn:
het spel wordt bínnen gespeeld, op een acht meter lange mat, en de ballen zijn niet perfect rond. Voordelen: je
zit lekker droog en windvrij in een gezellige omgeving. Die omgeving is hier de benedenverdieping van het Kulturhus Holten aan het Smidsbelt.
Vóór Corona telde de 50+ koersbalgroep op donderdagmiddagen twaalf leden.
Nu telt de groep nog zeven leden. Met evenveel enthousiasme wordt er echter
gespeeld en gegrapt. Leden Jaap en Dinie, Gerda, Corry, Trudy, Simon en Carin gaan graag voor de winst, maar ook de beide koffiepauzes dragen bij aan de
gezelligheid.
Wilt u eerst eens vrijblijvend kennis maken met het spel en de groep dan kan
dat op de donderdagmiddagen van 12 en 19 mei van 13.45 - 16.15 uur. Graag
aanmelden bij ViaVie Welzijn. Mail of bel Ingrid Schulting: schulting@viaviewelzijn.nl tel. 06 17 482 957. Zij kan u ook inlichten over de kosten
vanaf najaar 2022. In de zomermaanden liggen de activiteiten namelijk stil.

VACATURES BIJ DE ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
Op 1 mei 2016 is de Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Rijssen-Holten gestart; afgekort ASD. Wij
adviseren het college van B&W gevraagd en ongevraagd over het sociaal domein. De adviesraad is samengesteld uit 12 leden. Daarnaast heeft de adviesraad een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke secretaris. In verband met vacatures binnen de gebieden:

Economie en Participatie

(onder andere onderwijs, arbeidsmarkt, vrijwilligerswerk
en participatiewet)
2 vacatures
Leefomgeving en Mobiliteit

(onder andere huisvesting en (leerlingen)vervoer)
1 vacature

zijn wij op korte termijn op zoek naar 3 nieuwe leden voor de ASD.
Vindt u het als inwoner van onze gemeente belangrijk dat iedereen mee kan doen in de gemeente RijssenHolten? Wilt u eraan bijdragen dat burgers hun stem en mening kunnen laten horen op het gebied van het sociaal domein? Dan nodigen wij u van harte uit te solliciteren naar deze plek in de ASD. Solliciteren kan tot 1
juni 2022. Kijk voor de uitgebreide vacature op www.asdrijssen-holten.nl/nieuws/vacatures.

LUNCHBUFFET VOOR OUDEREN
ViaVie Welzijn organiseert op woensdag 25 mei een lunchbuffet bij Brasserie UIT in Rijssen, speciaal voor ouderen. De aanvang is om 12.00 uur en de kosten bedragen € 16,50 per persoon. Wees er snel bij, want vol is
vol!
Wij zien u graag op woensdag 25 mei aanstaande! Het adres van Brasserie Uit is Schild 4, 7461 DD Rijssen.
U kunt zich telefonisch opgeven van 9.00 tot 12.00 uur bij ViaVie Welzijn, telefoonnummer 0548 362755.

SAMEN FIETSEN: NIEUWE GROEP
Al jaren wordt er op de donderdagmiddag samen gefietst door een groep vanuit Rijssen, maar i.v.m. de verkeersveiligheid kan deze niet meer groeien. Daarom willen we graag een nieuwe fietsgroep opstarten op de
maandagmiddag! Per keer wordt er tussen de 25 en 40 kilometer gefietst op een e-bike. Vaak wordt er tussendoor of afsluitend nog een kopje koffie gedronken.
Wie heeft er belangstelling 1x per week samen te fietsen vanuit Rijssen? We brengen jullie samen en kunnen
hulp bieden bij het maken van eventueel routes. Neem bij belangstelling contact op met Ingrid Schulting van
ViaVie Welzijn: schulting@viaviewelzijn.nl / 06 17 482 957. Heb je belangstelling voor een groep die fietst vanuit Holten? Neem dan ook zeker contact met Ingrid op.

