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U vindt ons op de volgende locaties:

Gedicht

Ik trok vandaag de zon aan
als een deken om mij heen
als een jas, een mooie gele

en ik straalde en ik scheen

ik toverde een lach tevoorschijn
mijn wangen werden rozerood
ik trok vandaag de zon aan

en er verscheen een lach zo groot
 

De zon verdreef de boze buien
ze joeg weg de wolkenbui

Ik kon de wereld aan vandaag
want ik droeg de zon in mijn trui

Bron: WOORDkunsten

Vanaf 1 juli 2022:
Wilhelminastraat 5 
Centrum Oldenzaal

De huiskamers van Oldenzaal

Een verbouwing of een verhuizing brengt veel teweeg. 
Twee verbouwingen en twee verhuizingen: u zult 
begrijpen dat we er bij Impuls best druk mee zijn! Gelukkig 
wordt het allemaal prachtig en hebben we hele goede 

mensen om ons heen die ons helpen. 

Zo vordert de verbouwing van 
Boerderij Stakenboer gestaag. De 
uitbouw is bijna gereed er is een nieu-
we keuken geplaatst. Als u deze nieuwsbrief ontvangt, is de 
‘huiskamer van Zuid-Berghuizen’ klaar voor bezoek! 

Ook de verbouwing van het pand aan de Wilhelminastraat 
ligt op schema. Alles is erop gericht om de Oldenzaler hier 
straks een warm welkom te kunnen geven! 

Eind juni / begin juli staat de verhuizing 
naar het pand gepland en vertrekken 
we uit ons vertrouwde Michgoriushuis. 
Binnenkort maken we de nieuwe 
naam van het pand bekend. 

Uiteraard bent u straks van harte wel-
kom op onze (ver)nieuw(d)e locaties! 

Wilt u de nieuwsbrief ‘Onder Ons’ niet meer ontvangen? Mail dan naar info@impuls-oldenzaal.nl of bel ons op 0541-571414.

Wordt u ook zo vrolijk van de zomer? Wij ook! 
De zomer nodigt uit om naar buiten te gaan en actief te zijn. Om lekker op stap te gaan. 

Of iets nieuws te leren. Of anderen te ontmoeten. Of je kennis eens flink te testen. 
Of ‘gewoon’ lekker thee te drinken. Nou ja, gewoon… 

Bij Impuls kan het deze zomer allemaal. Kijk maar eens bij ons aanbod in deze nieuwsbrief. 
We vinden het heel leuk als u meedoet, u bent van harte welkom! 

Namens alle collega’s van Impuls wensen we iedereen een fijne zomer!



Jeu de Boules

We wanen ons in Frankrijk op vrijdag 8 juli van 

14.00 - 17.00 uur. We spelen een gezellig potje 

Jeu de Boules en sluiten de middag af met

soep en lekkere broodjes. Het spel is geschikt voor 

jong en (zeer) oud!

Waar:      Boerderij Stakenboer, Burg. Wallerstraat

Kosten:  Euro 10,- per persoon incl. koffie, thee, 

               soep en broodjes

High Tea  

Een gezellige en lekkere High Tea met muziek op donderdag 14 juli van 14.00 - 17.00 uurWaar:    Boerderij Stakenboer, Burg. WallerstraatKosten:  Euro 10,- per persoon voor de complete               
High Tea

  Sportieve beweegactiviteit

        
    Vier keer gratis meedoen met een beweegactiviteit in 

het Kalheupinkpark. Voor jong en oud! Na afloop 
  

staat de koffie klaar bij Tennisclub Ready.

Wanneer:  dinsdag 5, 12, 19 en 26 juli 10.15-11.00 uur

Locatie:     Kalheupinkpark / Engelse Tuin (Haerstraat)

Kosten:     Gratis, u betaalt alleen voor uw eigen koffie,
 

                                    
              thee of drankje. 

                  

                
            

       
   Trekpaarden tocht

  

Vanaf Hoeve Springendal vertrek
ken we met 

een boerenkar en twee Belgische trek
paarden 

voor een tocht door de prachtige omgeving van 

het Springendal (Hezingen/Ootmarsum)

Wanneer: dinsdag 19 juli van 10.30-15.00 uur

         
        U

 wordt thuis opgehaald en ook weer 

         
        

         
         

terug gebracht.

Kosten:     Euro 10,- per persoon inclusief vervoer

         
         

soep en broodjes na afloop.

Pubquiz
  

Test uw kennis bij deze pubquiz, gepresenteerd door 
Henk Winkelhuis. Iedereen is welkom, de quiz is 
geschikt voor jong en oud. Het draait vooral om de 
gezelligheid!

wanneer:  donderdag 18 augustus van 19.00-21.30 uur
Waar:       Boerderij Stakenboer, Burg. Wallerstraat 115 
Kosten:    Euro 10,- per persoon inclusief koffie met lekkers, 
                hapjes en een drankje.

Actieve Ontmoeting
- maandag -  

Anderen ontmoeten, een activiteit doen of een kop 
koffie drinken: dat kan bij de Actieve Ontmoeting!
Schuif gerust eens vrijblijvend aan op maandag 
18 juli, 25 juli, 15 augustus of 22 augustus van
09.30 uur tot 13.00 uur. 

Waar:      Paal 12, Vondellaan 12

Kosten:   Euro 2,50 per persoon inclusief koffie,   
                 thee en lekkere lunch

Dag van de Mantelzorg
  

    Op woensdag 22 juni vieren we in   
Oldenzaal de Dag van de Mantelzorg.
We organiseren dan een lekkere lunch of een gezellig buffet. Bent u mantelzorger en heeft

 u zich nog niet aangemeld? Neem dan gauw 
contact met ons op! 

Kegelen
  

Op en top Hollands: we gaan kegelen op 

donderdag 4 augustus van 14.00 - 17.00 uur

Waar:   de Groote Sociëteit, Marktstraat 15

Kosten: Euro 10,- per persoon, inclusief koffie                    

               
              

met iets lekkers, hapjes en een drankje

Actieve Ontmoeting- donderdag -

  

Anderen ontmoeten, een activiteit doen of gewoon 

koffie drinken: dat kan bij de Actieve Ontmoeting! 
 

Schuif vrijblijvend aan op donderdag 21 juli, 

18 augustus of 25 augustus van 9.45 - 12.00 uur 

Waar:      Boerderij Stakenboer, Burg. Wallerstraat 115

Kosten:   Gratis, euro 1,- voor koffie of thee 

Nostalgische Oogstdag
  
Op dinsdag 26 juli wordt op nostalgische wijze de 
oogst binnengehaald. U kunt bij het Openluchtmuseum 
in Ootmarsum de aankomst van de volgeladen kar zien en 
er zijn verschillende demonstraties. U kunt ook het Openlucht
museum bekijken.

wanneer:  dinsdag 26 juli van 13.00-16.00 uur
Waar:       Openluchtmuseum Ootmarsum

                 U wordt thuis opgehaald en ook weer terugebracht.
Kosten:    Euro 10,- per persoon inclusief vervoer, koffie met  
                 lekkers, een hapje en een drankje.

Zin om er op uit te gaan deze zomer? Anderen ontmoeten en genieten van sport, spel of een mooie 
omgeving? Speciaal voor u organiseren we deze zomer verschillende activiteiten. Doet u mee? 

U kunt zich aanmelden via mail: aanmelden@impuls-oldenzaal.nl of telefonisch: 0541 571414 
(op werkdagen tussen 08.30-13.00 uur. Meer informatie: bel ons of kijk op www.impuls-oldenzaal.nl.

Vervoer nodig naar de activiteiten? 

Denk dan eens aan Automaatje.
Vrijwilligers halen en brengen u graag. 
De vergoeding hiervoor bedraagt 
Euro 0,35 per kilometer.

Reserveren? Bel op werkdagen 
tussen 10.00-12.00 uur 
met Automaatje 
Oldenzaal: 0541 
571410.



Dance55+, lekker je hoofd leeg op muziek!

Bij Dance55+ leert docent Jeffrey u verschillende dans- 
moves op fijne muziek. De lessen zijn bedoeld voor 
volwassenen (ca. 55+) die het leuk vinden om te dansen. 
En in 6 lessen leert u al een top dans! Durft u de uitdaging 
aan en dans u zichzelf fit? Geeft u zich dan op! De lessen 
vinden plaats op: 

• donderdag van 9.00-9.45 uur bij boerderij Stakenboer 
• vrijdag van 09.00-09.45 uur bij boerderij Stakenboer 

Inloop vanaf 8.45 uur. De kosten bedragen € 10,50 per 
maand. Meer informatie of een keer meedoen? Bel of 
mail Anky Loohuis van Impuls!

Sociaal Plein Oldenzaal

Vanaf 9 mei is het Sociaal Team 
Oldenzaal en het Maatschappelijk 
Plein samengevoegd onder 
de naam Sociaal Plein Oldenzaal.

Oldenzalers kunnen er terecht 
met vragen over zorg, welzijn, 
opvoeden, WMO-meldingen, 
financiën, en nog veel meer. Het Sociaal plein Oldenzaal 
is iedere werkdag bereikbaar via telefoon 0541 588100 
(tussen 09.00-12.00 uur en op maandag van 17.00-19.00 
uur) of per e-mail: contact@sociaalpleinoldenzaal.nl. 

Binnenlopen kan ook, het Sociaal plein is te vinden in 
het stadhuis aan de Ganzenmarkt 1 in Oldenzaal. Meer 
informatie: www.sociaalpleinoldenzaal.nl.

Mannenpraatclub 70+

Mannen vanaf een jaar of zeventig zien vaak hun wereld 
kleiner worden. Het betaalde werk is voor de meeste 
senioren inmiddels verleden tijd. De kinderen zijn de deur uit. 
De dagen zijn soms ‘leger’ dan je vaak zelf prettig vindt. 

In de mannenpraatgroep gaan we met elkaar in gesprek 
over wat er in het leven allemaal voorbijkomt. We spreken 
over dagelijkse dingen zoals sport, hobby’s, fit blijven, 
vakanties nu en vroeger, muziek en plaatselijke historie. 
De leden van de groep geven zelf aan waar hun belang-
stelling naar uit gaat. Ook is het de bedoeling kleine uitstap-
jes te maken of een gezamenlijke activiteit te doen zoals 
klootschieten of een keer naar de bioscoop.

Kortom: er is van alles mogelijk! Het belangrijkste doel is dat 
je in verbinding blijft met elkaar. Door het uitwisselen van 
meningen en ervaringen verruim je ook blik op het leven 
en de wereld. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 13 sep-
tember van 14.00-16.00 uur bij Boerderij Stakenboer.
Gespreksleider van de bijeenkomsten is Louis Harmelink. 
Hij is leeftijdgenoot en ervaren in het begeleiden van 
seniorengroepen. 

Belangstelling? Bel of 
mail Impuls via info@
impuls-oldenzaal.nl of 
bel ons: 0541 571414.

Cursus: Levensboek maken

Hoe mooi is het om het verhaal van je leven op te 
schrijven, om een persoonlijk document voor je zelf te 
maken of om na te laten. Samen met Maya en Niek van 
‘de Blauwe Kom’ staan we stil bij de periodes van het 
leven, vanaf geboorte tot heden. We praten en schrij-
ven erover en ontdekken overeenkomsten en verschillen 
bij elkaar. Aan de hand van inspirerende voorbeelden 
geven we op een creatieve manier vorm aan herinnerin-
gen die belangrijk voor ons zijn.

De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten, de eerste bij-
eenkomst is op maandag 12 september om 14.00 uur 
bij Boerderij Stakenboer. De 
kosten bedragen € 50,- voor 12 
bijeenkomsten. Belangstelling 
of aanmelden? Mail dan naar 
deblauwekom@planet.nl of 
bel 0541 571414 of 06 24460304
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Als je de wind, de kou 
en de regen 

even wegdenkt,
is het vandaag echt 

een mooie zomerdag!


