SAMEN EROP UIT!
Het is voorjaar, tijd om heerlijk te genieten in de buitenlucht. Evenmens,
informele zorg voor elkaar, heeft in de gemeente Rijssen-Holten verschillende vragen van mensen die er graag samen met iemand op uit willen.
Een paar voorbeelden: samen fietsen met iemand met dementie, een
stukje rolstoelwandelen met een oudere inwoner van onze gemeente, een
kopje koffie drinken met iemand die zich soms iets eenzaam voelt of samen toeren met de auto met iemand die niet meer buiten komt.

MEI 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.

Maak jij wat tijd vrij?
Eén van de coördinatoren van Evenmens (Mariët, Janny of Anjolien) zorgt
ervoor dat jullie met elkaar kennis maken. Er wordt gekeken naar wat jij
belangrijk vindt en gezocht naar een passende situatie. Als het dan klikt,
gaan jullie er samen op uit. De tijd die je er mee kwijt bent kun je zelf afstemmen met degene waarmee je op pad gaat. Kleine moeite, groot plezier!
Neem contact op met Evenmens via 0548 63 88 30 of info@evenmens.nl.

NATIONALE BUITENSPEELDAG
Wist je dat woensdag 8 juni de Nationale Buitenspeeldag is? Want buitenspelen is
namelijk hartstikke leuk, belangrijk en gezond. En: voor jong én oud!
Daarom organiseert ViaVie Welzijn in samenwerking met onder andere BuurtKracht, Zozijn en De Goede Woning twee buitenspeeldagen. In Rijssen vindt de
buitenspeeldag plaats in speeltuin ‘de Hoge Esch’. Met een springkussen, verschillende sport– en spelonderdelen en natuurlijk een koffiestand zijn alle wijkbewoners welkom om gezellig samen te komen.
In Holten gaat de buitenspeeldag plaatsvinden bij de Diessenplas. Ook daar is
een springkussen te vinden en zijn er Oud-Hollandse Spelen te doen. Het jongerenwerk in Holten gaat bij de Diessenplas aan de slag met de tuinen, in samenwerking met de bewoners zelf. Ook hier staat er uiteraard verse koffie klaar.
Op beide locaties ben je welkom tussen 13.00 en 16.00 uur. Ook is op beide locaties gratis stoepkrijt af te halen (op = op!), om jouw straat mooi in te kleuren tijdens
het buitenspelen.
Meer weten? Neem contact op met Lex of Ingrid van ViaVie Welzijn (0548 36 27
55), en hou hun website (www.viaviewelzijn.nl) en socials in de gaten. (Meedoen
aan de buitenspeeldagen is op eigen risico, er is geen extra begeleiding aanwezig).

BESTE BUUR BOKAAL
Rijssen en Holten - Inwoners uit de gemeente Rijssen-Holten kunnen net als voorgaande jaren deze zomer
weer een ‘Beste Buur’ nomineren. Vorig jaar zijn er 11 mensen genomineerd, waarbij Jordy Brinks uit Rijssen
uitgeroepen is tot ‘Beste Buur’.
Heb jij een buur die veel voor jou of anderen doet? Nomineer hem of haar dan via de website
www.bestebuurbokaal.nl. Nomineren kan van maandag 7 juni t/m vrijdag 12 augustus.
De Beste Buur Bokaal in Rijssen-Holten is een initiatief van BuurtKracht en een aantal van haar partners: De
Goede Woning, Viverion en de 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. Een prettig leefklimaat
helpt tegen vereenzaming en draagt bij aan Twents noaberschap. Want 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. We kijken uit naar bijzondere burenverhalen. 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.

WINNAAR 2021

Uitreiking op Burendag
De uitreiking van de Beste Buur Bokaal vindt plaats op 24 september op Burendag. Voor de winnende buur is er een bokaal, een
dinercheque twv. € 200,- en een buurtimpuls t.w.v. € 300,-!

HEEFT U HET SCHOUDERKLOPJE AL OPGEHAALD?
Net als vorige jaren kunnen mantelzorgers het Schouderklopje aanvragen. U kunt het Schouderklopje (een
lokale winkeliersbon ter waarde van € 25,-) ophalen wanneer u minstens drie maanden lang, ten minste acht
uur per week zorgt voor iemand met wie u een persoonlijke relatie heeft. Dat hoeft niet alleen in een thuissituatie te zijn, dat kan ook zorg zijn voor iemand die in een instelling woont. De zorgvrager dient woonachtig te zijn
in de gemeente Rijssen-Holten.
Als mantelzorger kunt u het Schouderklopje één maal per jaar aanvragen, ook al bent u mantelzorger voor
meerdere personen. Het Schouderklopje mag u ook ophalen voor een familielid wonend op hetzelfde adres.
Uiteraard kan dit alleen als ook dit familielid een aanvraagformulier heeft ingeleverd. Mantelzorgers vervullen
een belangrijke rol en zeker in deze moeilijke tijden en daarom willen we doorgaan met het uitreiken van het
Schouderklopje, maar dan wel op een aangepaste manier. Hierbij hanteren we te allen tijde de richtlijnen van
het RIVM.
U kunt het Schouderklopje aanvragen door het (digitale) aanvraagformulier in te vullen. Deze is te vinden op
www.evenmens.nl/schouderklopje-rijssen-holten/. Op de website van Evenmens Rijssen-Holten staan de dagen en tijden waarop u kunt inschrijven voor het ophalen van het Schouderklopje.
Mantelzorgondersteuning
De consulenten van Evenmens Rijssen-Holten zijn iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar voor mensen die hulp nodig hebben of hulp willen geven op nummer 0548 63 88 30. Natuurlijk kunt u uw
vragen ook per mail stellen: info@evenmens.nl.

