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Voorwoord
Beste vrijwilliger,
Allereerst hoop ik van harte dat u en de uwen in goede gezondheid verkeren. We
kennen inmiddels allemaal wel iemand in onze omgeving waar het coronavirus van
heel dichtbij aanwezig is. Dat is best moeilijk om te combineren met de werkzaamheden die we graag samen uit willen voeren. Impuls is gelukkig wel open en bereikbaar, met de nodige voorzorgsmaatregelen. Als u vragen heeft over uw vrijwilligerswerk, neemt u dan alstublieft contact op met uw contactpersoon.
In de maand oktober wordt het masterplan sociaal domein door de gemeenteraad
van Oldenzaal besproken (5 oktober en 26 oktober). Dit is van groot belang voor
Impuls, vanwege aangekondigde bezuinigingen. In de begrotingsvergadering van
9 november wordt uiteindelijk duidelijk hoeveel er bezuinigd gaat worden. U kunt
de vergaderingen van de gemeenteraad volgen via de website van de gemeente
Oldenzaal als u dat interessant vindt: https://www.oldenzaal.nl/raadonline
Let een beetje op elkaar en laten we er samen het beste van maken.
Alice ten Dam
directeur

Impuls Jaarverslag 2019
Voor de vakantieperiode hebben we het jaarverslag
2019 afgerond. We zijn trots op de prestatie die we in
het dynamische jaar hebben neergezet. We hebben
veel kunnen betekenen voor vele Oldenzalers. Wilt
u weten wat wij hebben bereikt? Kijk dan op onze
website:
https://www.impuls-oldenzaal.nl/nieuws/jaarverslag

Checklist vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk en het Coronavirus, hoe
gaat u daar mee om?
Uiteraard nemen wij bij onze afspraken en
activiteiten de richtlijnen van het RIVM in
acht. Dit vragen wij ook van u, als vrijwilliger. Bent u weer begonnen met uw
vrijwilligerswerk en komt u weer bij mensen thuis? En vindt u het soms nog lastig
om rekening te houden met alle maatregelen? Gebruik dan de checklist die
wij hebben gemaakt. Deze helpt u om,
voordat u weer op bezoek gaat, goed
af te stemmen hoe uw bezoek er uit zal
gaan zien. U kunt de checklist opvragen
bij uw
contactpersoon of
afhalen bij het
Michgoriushuis
of Breedwijs.

Informatiepunt digitale overheid bij
Bibliotheek Oldenzaal
Bijna alle overheidsorganisaties werken
via het internet. Dit kan best ingewikkeld
zijn. Vanaf nu is er voor iedereen die
hier ondersteuning bij nodig heeft een
informatiepunt digitale overheid in de
bibliotheek. Op maandag en vrijdag tussen 13:00 en 15:00 zit er in de bibliotheek
Oldenzaal iemand voor klaar die kan
helpen. Kent u iemand die hulp nodig
heeft bij het invullen van digitale formulieren? Dan is het fijn om hem of haar
naar het informatiepunt te verwijzen.
Iedereen is welkom zonder afspraak en
men hoeft geen lid te zijn van de
Bibliotheek. De hulp is gratis.

Onlangs zijn de de
maatregelen i.v.m. het
Coronavirus weer aangescherpt. Ook op onze
verschilllende locaties
houden we ons hieraan,
zodat we het zo veilig
mogelijk houden voor
onze medewerkers,
deelnemers én vrijwilligers.
De activiteiten die
plaatsvinden, kunnen in
principe doorgaan (als
de deelnemers hier ook
mee in stemmen). We
nemen daarbij de volgende richtlijnen in acht:
- de bezoeker meldt zich
aan
- we dragen een mondkapje als we lopen
- we beperken de tijd
waar mogelijk
- we houden ons aan de
hygiënemaatregelen
- we komen niet te vroeg
en gaan weer weg als
de activiteit is afgelopen
Iedere bezoeker van
het Michgoriushuis,
Breedwijs en Stakenboer
moet zich registreren
middels het registratieformulier die op de locaties te vinden is. Dit geldt
ook voor de deelnemers
Colofon

Gewijzigde openingstijden
Het secretariaat heeft vanaf 5 oktober
gewijzigde openingstijden. Zij zijn op
werkdagen bereikbaar van 08.30 uur
tot 13.00 uur via telefoonnummer 0541571414.Buiten openingstijden kunt u
mailen naar info@impuls-oldenzaal.nl.

Update coronamaatregelen bij Impuls

De dames van de bridge lakken de
6-hoekige tafels af die ze zelf hebben
gemaakt. Zo kan er op gepaste afstand
gebridged worden!
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