
JANUARI 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. 

HOE KOM IK AAN EEN CORONABEWIJS / QR CODE?  
Als in de komende tijd hopelijk de horeca en theaters weer open mogen, heeft 
u daarvoor een coronabewijs nodig. Als u al een coronabewijs had en u heeft 
onlangs een boostervaccinatie gehad of u bent via de GGD positief getest op 
corona, dan kunt u een nieuwe, actuele versie van het coronabewijs regelen. 
 
Heeft u een smartphone, dan kunt u de coronacheck-app installeren en daar-
mee het coronabewijs op uw telefoon installeren. Hiervoor heeft u uw DigiD 
nodig.  
 
Wilt u het coronabewijs op papier afdrukken? Dit kunt u regelen via de website 
www.coronacheck.nl. U kunt kiezen voor een vaccinatiebewijs, een herstelbe-
wijs of een testbewijs. Ook hiervoor heeft u een DigiD nodig. 
 
Een coronabewijs kan ook telefonisch worden aangevraagd. Een DigiD is in 

dat geval niet nodig. Zorg wel dat u uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand heeft. Dit BSN-nummer staat 
aan de achterkant van uw rijbewijs, ID-kaart of paspoort. 
 
Bel naar 0800-1421 en volg de instructies. Het duurt meestal erg lang als u wilt wachten op een medewerker. 
Handiger is om het bewijs geautomatiseerd naar u toe te laten sturen. Kies daarom een paar keer keuze 1. Op 
een gegeven moment wordt aan u gevraagd uw BSN-nummer in te toetsen en ter controle nog de 4 cijfers van 
uw postcode. Daarna wordt het bewijs per post opgestuurd. Dit duurt minimaal 5 werkdagen en als het druk is 
kan het langer duren. 
 
Lukt het u niet een coronabewijs te regelen en wilt u hier graag bij geholpen worden? Dan kunt u tijdens ope-
ningstijden hulp vragen bij de bibliotheek in Rijssen of Holten, of bellen voor een afspraak met ViaVie Welzijn. 
ViaVie Welzijn is op werkdagen ’s ochtends bereikbaar via telefoonnummer 0548 36 27 55. Vraag dan naar 
Ans Detert of Franske Veltkamp. 

NATIONALE VOORLEESDAGEN & MINI BIEBJES 
Woensdag 26 januari starten de nationale voorleesdagen weer! Wist je dat 
kinderen die 15 minuten per dag worden voorgelezen een grotere woor-
denschat hebben? Kinderen zijn nooit te jong om voorgelezen te worden! 
Het prikkelt de fantasie en versterkt de band tussen ouder en kind.  
 
Daarnaast maken boeken het leven sowieso veel leuker! Door te lezen 
leer je namelijk kijken door de ogen van een ander. Daardoor kunnen we 
elkaar beter begrijpen en zo samen de wereld een stukje mooier maken.  
 
In Rijssen en Holten zijn er genoeg plekken waar je kosteloos (kinder)
boeken kunt lenen. Onder andere bij de zogenaamde mini-biebjes in de 
wijk! In samenwerking met BuurtKracht, BuurtKlusKracht en Kringloop 
Rijssen zijn er vorig jaar een aantal prachtige minibiebjes gemaakt en ge-
vuld met kinderboeken. 
 
Een minibieb is een boekenkast bij iemand in de tuin of langs de straat 
waar je gratis boeken kunt brengen, lenen, halen of ruilen. Je ziet ze over-
al in Nederland, omdat we bewuster worden en ervoor kiezen om spullen 
her te gebruiken. De kastjes maken de toegang tot boeken makkelijker 
voor iedereen en daarmee wordt lezen gestimuleerd.  Ook kan een boe-
kenkast in een straat een leuke ontmoetingsplek zijn voor buurtbewoners. 
 
Op de website van BuurtKracht (www.buurtkrachtrijssen-holten.nl) je onder het kopje inspiratie kijken waar de 
minibiebjes in onze gemeente te vinden zijn. Heb je zelf interesse in een minibiebje gevuld met boeken in de 
straat? En woon je ergens waar nog geen minibiebje is? Stuur dan een mail naar info@buurtkrachtrijssen-
holten.nl o.v.v. interesse in minibieb.  
 

Veel (voor)leesplezier!  

AAN DE SLAG IN JOUW BUURT? DEAL! 

BuurtKracht verbindt en brengt inwoners, professio-
nals, ideeën en wensen samen. Hebben jullie iets 
bedacht om je buurt sterker of nog meer betrokken te 
maken? Denk aan het aanleggen van een buurt-
moestuin, het plaatsen van een sharekast, een mu-
ziekworkshop voor de wijk? 
 
Werk jullie plan uit en licht het toe. Het is belangrijk 
dat jullie zelf al goed hebben nagedacht over de taak-
verdeling, 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 plan levert op: 

• Verbinding tussen inwoners 

• Versterking van de samenleving 

• Vergroten van de leefbaarheid 

• Stimuleren ontmoeting 
 
Het plan wordt uitgevoerd door de initiatiefnemer en partner(s) in de wijk, uit de plaatsen Rijssen of Holten of 
bijbehorende buurtschappen.  
 
Bij akkoord op het plan kom je in aanmerking voor een financiële bijdrage voor je plan. BuurtKracht stelt de 
BuurtKracht Deal op, ondertekent en administreert deze. We helpen je dan graag verder, noteren afspraken 
over wie wat doet, wat financiële afspraken zijn, etc.  
 
Voor meer informatie en inspiratie voor een BuurtKracht Deal, kijk op de website: 
 

www.buurtkrachtrijssen-holten.nl 

http://www.coronacheck.nl
mailto:info@buurtkrachtrijssen-holten.nl
mailto:info@buurtkrachtrijssen-holten.nl

