
FEBRUARI 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 inzendin-
gen 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 Noaber-
schapspagina? 
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 noaber-
schapspagina of wilt u meer  
informatie? Neem dan contact op via  
info@viaviewelzijn.nl. 

SENIOREN OP EIGEN KRACHT (SOEK) 

Afgelopen maand  is bij alle huishoudens in de gemeente Rijs-
sen-Holten de aanslag Gemeentelijke Heffingen bezorgd. Als u 
een minimuminkomen heeft en geen vermogen, dan komt u 
misschien in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding. 
Ook als u alléén een AOW-uitkering heeft en geen vermogen, 
kan het zinvol zijn om kwijtschelding aan te vragen.  
 

Op de brief van de gemeente staat hoe u dit kunt aanvragen. 
Heeft u hierbij hulp nodig? Meld u dan aan bij de Vrijwillige 
Thuisadministratie van ViaVie Welzijn. Zodra het kan, maken 
wij een afspraak met u. Ook biedt de Thuisadministratie hulp 
bij de aanvraag kwijtschelding van het GBLT. 
 

De hulp bij kwijtschelding wordt gratis aangeboden. 
 

Particulieren met een laag inkomen die aangifte Inkomstenbelasting moeten doen, kunnen gebruik maken 
van onze speciale spreekuren. Deskundige vrijwilligers helpen u dan bij het invullen van de aangifte. Voor 
minima is deze hulp gratis. 
 

Voor mensen die door omstandigheden niet naar een van onze kantoren kunnen komen, kan een afspraak 
bij u thuis gemaakt worden. 
 

Wilt u zich aanmelden, of wilt u eerst meer informatie? Bel dan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur 
met ViaVie Welzijn via telefoonnummer 0548 36 27 55 en vraag naar Aniek Vogelzang of Ans Detert. 

In maart start de Bibliotheek Rijssen-Holten met het project 
Voorlezen aan Huis. Twintig weken lang lezen getrainde vrijwil-
ligers voor bij ouderen thuis. Ouderen die het fijn vinden om een 
voorlezer thuis te ontvangen kunnen zich nu aanmelden. 
 

Vrijwilligers gaan voorlezen aan ouderen die nog zelfstandig wo-
nen, maar die graag iemand op bezoek krijgen of voor wie het 
lezen moeilijk is geworden. Een vrijwilliger komt in overleg een 
keer per week een uurtje voorlezen. Het maakt niet uit wat: van 
streekroman of spannende detective, tot een tijdschrift, poëzie of 
een bijbels verhaal. Zo halen we ouderen uit hun isolement en 
krijgen ze de gelegenheid om hun eigen verhalen te vertellen. 
 

Bij het koppelen van een vrijwilliger aan een oudere kijken we naar de gezamenlijke interesses. Belang-
stelling? Mail naar annelieskremer@bibliotheekrijssenholten.nl of bel naar de Bibliotheek Rijssen-Holten, 
tel. 0548-513431. Thuiszorgmedewerkers, welzijnsmedewerkers en familieleden kunnen ouderen, natuur-
lijk in overleg met hen, ook aanmelden bij Annelies Kremer.  

VRIJWILLIGERS LEZEN OUDEREN THUIS VOOR 

Bijna twee jaar is ons leven beheerst door corona en waren we beperkt  in onze vrijheid. Bij ViaVie  
Welzijn zetten we ons dagelijks in om eenzaamheid tegen te gaan. 
Het huisbezoek project SOEK draagt bij aan het landelijk programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ en wordt 
in meerdere Twentse gemeenten uitgevoerd. In Rijssen-Holten is in 2019 besloten om aan te sluiten bij 
deze Twentse aanpak. 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. Sinds maart 2020 hebben er geen huisbezoeken meer plaatsgevon-
den vanwege de coronasituatie.  
 

Binnenkort gaan de vrijwilligers weer op huisbezoek bij de ouderen. De uitnodigingen voor een huisbezoek 
worden door de gemeente verstuurd.  Als men geen huisbezoek op prijs stelt, dan is er gelegenheid om 
zich af te melden. Men is hiertoe niet verplicht. De ervaring is echter dat er goede gesprekken worden  
gevoerd, die veel ouderen als zeer waardevol ervaren. Zo nodig kan de SOEK-vrijwilliger u doorverwijzen 
naar de meest geschikte organisatie als u specifieke vragen of behoeftes heeft. Aan deze huisbezoeken 
zijn voor u geen kosten verbonden. De uitvoering van dit project ligt bij ViaVie Welzijn.  

Legitimatie 
Alle seniorenvoorlichters zijn vrijwilligers. Zij hebben een legitimatiebewijs van ViaVie Welzijn bij zich en 
een ID-kaart. Deze zullen zij tijdens het huisbezoek aan u laten zien. Of vraag ernaar als zij dit niet doen. 
 

Vragenlijst 
Aan de hand van het gesprek tijdens het huisbezoek wordt er ook een vragenlijst ingevuld. De vragen 
hebben o.a. betrekking op uw woonsituatie, veiligheid, gezondheid, tijdsbesteding, sociale contacten en 
voorzieningen.  
De antwoorden van alle bezochte senioren worden anoniem verwerkt in een verslag door de GGD-
Twente, dat aan de gemeente wordt verstrekt. Zo weet de gemeente Rijssen-Holten hoe het met de oude-
re inwoners gaat en hoe zij over bepaalde zaken denken.  
 

Contact 
Wilt u eerder een huisbezoek en wilt u niet wachten op de uitnodiging? Of zou u zelf graag vrijwilliger  
willen worden bij het SOEK-huisproject?  Neem dan contact op met  Franske Veltkamp van ViaVie  
Welzijn, bereikbaar tijdens werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 0548 36 27 55. 

HULP BIJ KWIJTSCHELDING EN BELASTINGAANGIFTE 


