
MAART 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. 

(HER)INRICHTING SPEELPLEKKEN IN RIJSSEN EN HOLTEN 

Vanuit de wijkaanpak BuurtKracht gaan de gemeente Rijssen-Holten en ViaVie Welzijn binnenkort met  
de BuurtKracht-bus naar verschillende speelplekken in Rijssen en Holten. Vanuit de speelvisie heeft de  
gemeente geld beschikbaar gesteld om 9 speelplekken aan te pakken en om te vormen. Om de wijkbewoners 
rondom de speelplekken te betrekken bij de (her)inrichting van de speelplekken, worden er in de komende  
periode 3 bijeenkomsten georganiseerd:  
 

Donderdag 7 april (Rijssen) 
speelplek de Boterbloem 

 

Donderdag 21 april (Holten) 
speelplek Kozakkenstraat 

 

Donderdag 12 mei (Rijssen) 
speelplek de Margriet 

 

Vanuit de speelvisie wil de gemeente zich richten op het stimuleren van spelen en bewegen voor jong en oud, 
maar ook op gezondheid, (sociaal) welzijn en ontmoeting. Want spelen in de buitenlucht is niet alleen leuk, 
maar ook nog eens gezond! Zeker voor de kleintjes is een speelplek in de buurt belangrijk. Maar ook voor ou-
ders of andere omwonenden kan de speelplek een leuke ontmoetingsplek zijn. Daarom wil de gemeente graag 
2 mensen per wijk betrekken bij de verdere uitwerking van ideeën voor de speelplek. De omwonenden weten 
immers als geen ander wat er speelt, wie er gebruikmaken van de plek en wat de wensen zijn.   
 

Dus: heb jij ideeën? Wil je graag meedenken en meewerken? Kom dan tussen 16.00 en 18.00 uur naar de  
bijeenkomst van jouw speelplek! Koffie, thee en ranja staan klaar.  
 

Meer informatie is ook te vinden op de website  van BuurtKracht, of neem rechtstreeks contact op met Maaike 
van Bennekom van de gemeente: m.vanbennekom@rijssen-holten.nl 

www.buurtkrachtrijssen-holten.nl 

ViaVie Welzijn en Noabershof Op ’n Esch tekenen een sa-
menwerkingsovereenkomst om het Noabershoes deels be-
schikbaar te stellen voor initiatieven voor en door de wijkbe-
woners van Plan Zuid. 
Vrijdag 18 maart tekenende ViaVie Welzijn en het Noabershof 
Op ’n Esch de samenwerkingsovereenkomst om een aantal da-
gen in de week het gerealiseerde ‘Noabershoes’ beschikbaar te 
stellen voor activiteiten en initiatieven voor en door buurtbewo-
ners. 
 

Het Noabershof Op ’n Esch is vanuit een Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) gerealiseerd en de laatste bewo-
ners zijn in januari jl. hun nieuwe woning ingetrokken. Uiteinde-
lijk zijn er in dit hofje 12 woningen gerealiseerd, en een multi-
functionele, gezamenlijke ruimte genaamd het ‘Noabershoes’. 
 

ViaVie Welzijn is de welzijnsorganisatie in Rijssen-Holten en 
werkt o.a. binnen de netwerkaanpak BuurtKracht aan het sa-
menbrengen, inspireren en ondersteunen van bewoners en hun 
initiatieven. Binnen BuurtKracht werken welzijn, zorg, woning-
bouwcorporaties, diaconieën en gemeente samen en is het nieu-
we Noabershoes in de wijk Plan Zuid in Rijssen een mooie plek 
van waaruit ontmoeting en verbinding tussen wijkbewoners kan 
ontstaan. 

 

Hierbij valt te denken aan een koffie/ontmoetingsochtend, een buurthuiskamer of beweegmoment voor oude-
ren, handwerkclub etc. Alle ideeën die vanuit inwoners komen en ten goede komen aan de leefbaarheid en 
verbinding in de wijk, zijn van harte welkom! Neem vooral contact op met BuurtKracht 
via info@buurtkrachtrijssen-holten.nl of via 0548 36 27 55 (ViaVie Welzijn). 
 

Op zaterdag 7 mei organiseert Noabershof Op ’n Esch een feestelijke open dag voor wijkbewoners, om een 
kijkje te nemen en kennis te maken met de bewoners. Houd de lokale media in de gaten voor verdere informa-
tie hierover! 

SAMENWERKING VIAVIE WELZIJN EN ‘T NOABERSHOF 

AAN DE SLAG IN JOUW BUURT? DEAL! 
BuurtKracht verbindt en brengt inwoners, professionals, ideeën en wensen samen. Hebben jullie iets bedacht 
om je buurt sterker of nog meer betrokken te maken? Denk aan het aanleggen van een buurtmoestuin, het 
plaatsen van een sharekast, een muziekworkshop voor de wijk? Werk jullie plan uit en licht het toe!  
 

Wat is een BuurtKracht Deal? Als jullie aan de voorwaarden voldoen, sluiten we graag een zogeheten 
‘BuurtKracht Deal’. Jullie plan levert verbinding tussen inwoners op, versterkt de samenleving en stimuleert 
ontmoeting. Het plan wordt uitgevoerd door jullie zelf en partner(s) in de wijk.  Bij akkoord op het plan kom je in 
aanmerking voor een financiële bijdrage voor je plan.  
 

Meer weten? We helpen je graag verder! Kijk op onze website voor meer informatie over de BuurtKracht Deal!  
 

www.buurtkrachtrijssen-holten.nl 
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