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Nieuwsbrief 

 

December 2022 
 

Overijsselse VrijwilligersPrijs uitgereikt. 

 

Op vrijdagmiddag 7 december zijn in het gemeentehuis van 

Rijssen-Holten de Overijsselse VrijwilligersPrijzen uitgereikt. 

 
Vrijwilligers konden hun eigen organisaties, waar ze 
vrijwilligerswerk doen, nomineren voor deze prijs. Waarom doe 

je zo graag juist hier vrijwilligerswerk en wat is er zo leuk aan 

je vrijwilligerswerk? Dat waren een paar van de vragen die de 
vrijwilligers in moesten vullen. 

 
We ontvingen maar liefst 35 nominaties voor 12 organisaties. 

Uit deze nominaties heeft de jury, bestaande uit een aantal 

winnaars van 2021, Gesien Breukelman (Vrouwen van Nu), 
Johan Mensink (Zorgboerderij De Borkeld) en Benjamin 

Beerthuis (ViaVie Welzijn) 3 winnaars gekozen. Daarnaast was 



er ook een prijs voor de Groene Vrijwilliger, André Baan, uit 

onze gemeente. 
 

De winnaars van de Overijsselse VrijwilligersPrijs 2022 waren 
Dorcas Rijssen, Dagbesteding de Bolder en Gehandicapten 
Sportvereniging Rijssen. Zij ontvingen hun prijs uit handen van 

gedeputeerde Roy de Witte van de provincie Overijssel. Ook 
wethouder Ben Beens was aanwezig om hierbij te helpen en 

zijn waardering uit te spreken naar alle vrijwilligers binnen de 

gemeente. Want vrijwilligers zijn de cruciale krachten van onze 
samenleving en in Rijssen-Holten zijn we ons daar meer dan 
bewust van! 

Vrijwilligerswaardering 2022; de workshops 

 

Op dit moment zijn de workshops voor de 

vrijwilligerswaardering nog in volle gang. Vier weken lang 
vinden er 23 workshops plaats in Rijssen en in Holten. De 
gemeente Rijssen-Holten waardeert hun vrijwilligers en elk jaar 

mag Via Vorsa in opdracht van de gemeente deze waardering 
organiseren. We proberen dan ook elk jaar te kijken welke 

mogelijkheden we hebben en hoe we het in gaan vullen. In 

2019 hadden we al eens eerder verschillende workshops 
georganiseerd en dit viel zo in de smaak dat we dat dit jaar 

graag weer wilden doen. Volgens ons is dit goed geslaagd en 
hebben we de vrijwilligers een gevarieerd aanbod kunnen 

bieden waar ze zich voor in konden schrijven. 

 
Voor foto’s kunnen jullie binnenkort kijken op onze 



website: www.viavorsa.nl of op 

onze Facebookpagina of Instagrampagina. 
 

Mochten jullie ideeën hebben hoe we de waardering komend 
jaar in kunnen gaan vullen, dan horen we dat graag! Stuur ons 
een mailtje; info@viavorsa.nl of bel ons! Meedenken vinden we 

altijd fijn! 

Website Via Vorsa 

 

Zoals jullie weten hebben we een prachtige website waar alle 

informatie te vinden is wat betreft vrijwilligers en 
vrijwilligerswerk. Daar is ook de vrijwilligersvacaturebank te 

vinden. Organisaties kunnen hun eigen vacatures plaatsen en 
vrijwilligers kunnen hierop reageren. Ook nemen we deze 
vacatures mee in de gesprekken die we met de potentiële 

vrijwilligers voeren. Steeds meer organisaties en verenigingen 
weten ons dan ook te vinden om een vacature te plaatsen. 
 

Ook vind je op onze website de laatste nieuwtjes wat betreft 
(lokaal) vrijwilligerswerk. Mochten jullie nieuws hebben wat 

betreft jullie vrijwilligers of het vrijwilligerswerk? Wij plaatsen 

het graag op onze website! Dan is het voor iedereen te zien. 
 

Daarnaast stellen een aantal organisaties zich voor op onze 
website en 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! En wil je als organisatie een vrijwilliger 

https://www.viavorsa.nl/
https://www.facebook.com/ViaVorsa
https://www.instagram.com/viavorsa
mailto:info@viavorsa.nl


uitlichten, dan kan dat ook. Ook hiervoor kun je contact met 

ons opnemen. We horen graag van jullie! 

Kerstvakantie 

 

Onze kantoren (ViaVie Welzijn) in Rijssen en Holten zijn 

gesloten tussen Kerst en Oud & Nieuw. Via Vorsa is vanaf 
maandag 2 januari tot en met donderdag 5 januari 2022 weer 

(beperkt) bereikbaar. 
 
Vanaf maandag 9 januari 2022 zijn beide kantoren weer 

geopend volgens normale openingstijden. 
Wij wensen je fijne Kerstdagen 

en een 

goed en gezond 2023! 

Meer weten? We staan klaar! 

 



Heb je vragen of wil je meer weten over de website of onze 

vacaturebank? Neem dan gerust contact met ons op via 
onderstaande gegevens. We denken graag met jullie mee. 

 
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.nl 
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