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Overijsselse Vrijwilligers Prijs uitgereikt in Rijssen-Holten 

 

In het nationaal jaar van de vrijwilliger heeft de provincie 

Overijssel 100 prijzen uitgereikt aan mensen en organisaties, 

die zich vrijwillig hebben ingezet in de provincie. Want mensen 

die voor anderen en hun omgeving zorgen, zonder daarvoor 
betaald te krijgen, verdienen daar alle waardering voor. 
 

Wethouder Ben Beens heeft namens provincie Overijssel 

daarom op 29 november 2021 de Overijsselse Vrijwilligersprijs 
uitgereikt in de gemeente Rijssen-Holten aan Zorgboerderij De 

Borkeld en Vrouwen van Nu (afdeling Rijssen). Hij reikte de 
prijzen uit samen met Hannie Nijkamp en Inge Scharrenberg 
van ViaVie Welzijn. Vrijwilligersgroep Greun Hoolt’n heeft op 

een later moment de prijs in ontvangst mogen nemen. Dit jaar 
werd ook in iedere gemeente een ‘groene’ vrijwilligersprijs 
uitgereikt door de provincie, in nauwe samenwerking met de 

groene organisaties in de provincie Overijssel. Deze is in 
Rijssen-Holten overhandigd aan Henk Roosink. Deze prijs werd 

samen met Astrid van der Werf van provincie Overijssel 
uitgereikt. 
 



Meer informatie over de uitreiking kun je vinden op de website 

van Via Vorsa 

Vrijwilligerswaardering 2020; de horecabon 

 

Afgelopen juni zijn alle bonnen verstuurd naar de vrijwilligers 

die zich voor de waardering van 2020 aangemeld hadden. Dat 
waren er ruim 1900. Tot en met november konden deze bij de 

deelnemende horecabedrijven ingeleverd worden. De horeca 
had gezorgd voor een prachtig en afwisselend aanbod met voor 
elk wat wils. We hebben dan ook heel veel positieve reacties 

mogen ontvangen van de vele vrijwilligers. 
Desondanks de hobbelige start zijn we blij dat we de bonnen 

alsnog hebben kunnen uitgeven en dat zoveel vrijwilligers er 

van hebben kunnen genieten. 
We willen de horeca dan ook graag bedanken voor hun inzet 
voor de vrijwilligers. We hebben toch op deze manier de lokale 

horeca een beetje kunnen steunen in deze moeilijke tijden. 

Website Via Vorsa 

 

https://viavorsa.nl/nieuws/de-overijsselse-vrijwilligersprijs-uitgereikt-in-gemeente-rijssen-holten


Zoals jullie weten zijn we afgelopen voorjaar gestart met een 

nieuwe website en vrijwilligersvacaturebank. Organisaties 
kunnen hun eigen vacatures plaatsen en vrijwilligers kunnen 

hierop reageren. Het ziet er prachtig uit en we zijn er erg blij 
mee. Steeds meer organisaties en verenigingen weten ons dan 
ook te vinden om een vacature te plaatsen. 

Op onze website vind je de laatste nieuwtjes wat betreft 
(lokaal) vrijwilligerswerk, maar ook stellen een aantal 

organisaties zich voor. Naast organisaties vind je ook een 

aantal vrijwilligersportretten. 
Wil je als organisatie ook een keer in de spotlights staan? Stuur 
ons dan een berichtje, dan gaan we daarvoor zorgen! Wil je als 

organisatie een vrijwilliger uitlichten, dan kan dat ook! Ook 

hiervoor kun je contact met ons opnemen. We horen graag van 

je! 

Kerstvakantie 

 

Onze kantoren (ViaVie Welzijn) in Rijssen en Holten zijn 
gesloten tussen Kerst en Oud & Nieuw. Via Vorsa is vanaf 

dinsdag 4 januari tot en met donderdag 6 januari 2022 weer 
(beperkt) bereikbaar. 

 
Vanaf maandag 10 januari 2022 zijn beide kantoren weer 

geopend volgens normale openingstijden. 

Wij wensen je fijne Kerstdagen 
en een 

goed en gezond 2022! 

Meer weten? We staan klaar! 



 

Heb je vragen of wil je meer weten van onze nieuwe website of 
over de vacaturebank? Neem dan gerust contact met ons op 
via onderstaande gegevens. We denken graag met jullie mee. 

Hopelijk maken jullie opnieuw weer gebruik van onze 
vacaturebank. 

 
Want: Via Vorsa brengt mensen bij elkaar! 

 

Hannie Nijkamp (coördinator Via Vorsa); 

M: 06 - 33 59 21 53, werkdagen ma. t/m do. 
Inge Scharrenberg (medewerker Via Vorsa); 
M: 06 - 45 40 84 86, werkdagen ma., di. en do. 

Sanne Wagemans (medewerker Via Vorsa); 

M: 06 - 45 22 73 77, werkdagen di., wo. en do. 

 

Via Vorsa 
Smidsbelt 6 

7451 BL Holten 

0548 36 27 55 

Rozengaarde 75a 

7461 DA Rijssen 

0548 36 27 55 

(maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur) 

E-mail: info@viavorsa.n 
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