
Gezond Natuur Wandelen

Wist u dat er iedere vrijdagochtend om  
10 uur een groepje wandelaars op pad gaat? 
Onder leiding van een vrijwilliger, die onder-
weg van alles kan vertellen over de natuur, 
wordt een wandeling gemaakt door de 
groene omgeving van Oldenzaal. We lopen 
een uurtje in een rustig tempo. 

We beginnen en eindigen bij Boerderij 
Stakenboer in Zuid-Berghuizen. De wande-
ling gaat altijd door, weer of geen weer. Dus 
zin om samen te wandelen en u na afloop 
lekker fit te voelen? Loop dan een keer mee. 
Het is gratis en 
aanmelden is 
niet nodig. 

Voor wie het 
leuk vindt 
staat na afloop 
de koffie klaar 
bij Stakenboer 
(voor eigen 
rekening).
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Beste vrijwilliger,

Een nieuwe naam onder deze column! Mijn naam is Fenny Tolhuis en vanaf 1 september ben ik 
coördinator vrijwilligers bij Impuls. Deze mooie taak heb ik overgenomen van Linda Rijssemus 
die een andere baan heeft. 

Eerst maar eens iets over mijzelf. Ik werk ruim 23 jaar bij Impuls en ik weet als geen ander hoe 
belangrijk de enthousiaste inzet van vrijwilligers is voor Impuls en voor de inwoner. Ik heb zelf 
jaren als vrijwilligster op het veld gestaan om lessen gedrag en gehoorzaamheid te geven aan 
eigenaren van honden. Weer of geen weer, er moest worden getraind! Sinds geruime tijd ben ik 
penningmeester van de ‘Belgische Herder Club Nederland’. Voor mij is het belangrijk om iets te 
kunnen betekenen voor anderen, te leren van de ander en nieuwe contacten te leggen. In mijn 
geval delen we onze passie voor Belgische herders. Mijn honden zijn mijn grootste hobby!

De komende tijd voer ik gesprekken met een aantal vrijwilligers om te horen 
wat u doet en welke vragen, wensen, ervaringen en verbeterpunten u heeft. 
Ik ga mijn best doen om aan deze punten gehoor te geven. En vanzelfspre-
kend houd ik u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Ik sta altijd open 
voor een gesprek. Mocht u eens van gedachten met mij wilt wisselen of 
vragen hebben, dan neem gerust contact op voor een afspraak. U kunt mij 
bereiken via het mailadres f.tolhuis@impuls-oldenzaal.nl. 

Groet en hopelijk tot ziens!
Fenny Tolhuis

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Impuls. Heeft u vragen of wilt u zich 
afmelden voor deze nieuwsbrief, 
neem dan contact op met Impuls 
per mail: info@impuls-oldenzaal.nl of 
telefonisch: 0541 571414.
www.impuls-oldenzaal.nl
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Vrijwilligersprijs 2022 Oldenzaal

Het belooft een hele feestelijke avond te worden: 
de uitreiking van de Vrijwilligersprijs 2022! Op 
maandag 28 november a.s. reiken we weer de 
bokaal uit aan ‘Meest Bijzondere Vrijwilliger 2022’ 
en ‘Vrijwilligersorganisatie 2022’. Ook kan, net 
zoals vorig jaar, gestemd worden op de Publieks-
prijs 2022. Op onze website kunt u een vrijwilliger 
of organisatie nomineren. En natuurlijk bent u 
28 november van harte welkom bij Stadstheater 
de Bond voor de uitreiking!

Grenzen aangeven 

Grenzen aangeven betekent 
dat je het durft te zeggen als 
iemand te veel van je vraagt of 
dat je nee zegt tegen dingen 
die je niet wilt. Dit klinkt simpel 
maar valt niet altijd mee. Als 
vrijwilliger wil je meestal graag 
iemand helpen. Het is belangrijk 
dat je tóch duidelijk bent over 
wat je wel of niet wilt. 

Wij hebben een aantal tips een 
rij gezet hoe u dit kunt doen. 
U vindt ze op onze website 
impuls-oldenzaal.nl onder het 
kopje ‘vrijwilligers’. 

Nieuwe huisstijl Impuls

Het is u vast opgevallen dat deze nieuwsbrief er iets anders uitziet dan u gewend bent. We 
hebben namelijk een nieuw, fris logo én een nieuwe website! U vindt er een agenda met onze 
activiteiten, meer informatie over wat wij voor de Oldenzaler kunnen betekenen en het laatste 
nieuws. 

Neem gerust eens een kijkje: 
www.impuls-oldenzaal.nl
Wij zijn er heel blij mee, wat vindt u er van?

tot hier en 

niet verder!
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Even voorstellen: 
Jan Olde Kalter

Mijn naam is Jan Olde Kalter. Mijn roots liggen in Zuid Lutte, onderaan de Koppelboer. Daar begonnen mijn grootouders 
met een boerderij annex café.  Hier heb ik tot mijn 20e met veel plezier gewoond, midden in de natuur. In 1959 zijn we 
verhuisd naar Berghuizen, de Burg. Wallerstraat naast de Mariakerk. Na mijn huwelijk zijn we gaan wonen in de Richters-
maatstraat.

Mijn liefde voor de historie van met name Zuid-Berghuizen en Zuid Lutte heeft vooral na mijn pensionering in 2004 een 
grote vlucht genomen. Samen met mijn vriend Bertus Huttenhuis hebben we een boek uitgegeven over de historie van 
Berghuizen. Een boek waarin alle families in het Zuid-Berghuizen van 1955 beschreven staan. Ik ging me interesseren voor 
stamboomonderzoek en kwam zo in aanraking met de historische vereniging De Dree Marken, Berghuizen, Beuningen en 
de Lutte. Voor die vereniging zit ik in verschillende werkgroepen. 

Vooral in de werkgroep ‘boerderijonderzoek’ kan ik me uitleven in mijn hobby. 
‘Woar bin ik der een van, en woar ston miene hoesstie?’ zijn vragen die door onze 
werkgroep na gedegen onderzoek worden beantwoord. Ook heb ik me bezig 
gehouden met het behoud van de boerderij Stakenboer. Toen de gemeente 
Oldenzaal het plan opperde om de boerderij te slopen, is de Stichting Park 
Stakenkamp opgericht, die samen met de WBO de renovatie van de boerderij 
ter hand heeft genomen. Mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers is een 
prachtig resultaat bereikt. Overleg met Winkelcentrum Zuid-Berghuizen en 
Impuls heeft geleid tot een prachtige ‘hoeskamer’ van Zuid-Berghuizen.

Ik ben er best trots op dat ik mijn steentje heb mogen bijdragen tot het behoud 
en renovatie van Boerderij Stakenboer, een boerderij waar vanaf 1799 tot 1924 
mijn voorouders Olde Kalter hebben gewoond en gewerkt. Ik wil graag mijn 
liefde voor de historie van Zuid-Berghuizen uitdragen en doorvertellen. Heel 
fijn dat ik als vrijwilliger bij Impuls lezingen mag verzorgen over dit onderwerp!

Nieuwe workshops voor vrijwilligers

Zin om iets nieuws te leren? Of 
om uw kennis te verbreden? 
Maak dan gebruik van ons gratis 
scholingsaanbod. Van Foto-
cursussen en Gezond Slapen tot 
Digisterker en Klik&Tik, er is voor 
elk wat wils. 

Kijk op www.impuls-oldenzaal.nl 
voor het volledige aanbod!

Kom jij ook?

Zaterdag 19 november a.s. 

Officiële opening van het 
Sociaal Cultureel Centrum Oldenzaal

Week tegen Eenzaamheid

Van 29 september tot en met 6 oktober is het de Nationale Week tegen Eenzaamheid. En uiteraard be-
steden we hier in Oldenzaal aandacht aan met een leuke actie: ‘Oldenzalers, kom erbij’.  

Op verschillende plekken in Oldenzaal kun je in deze week aanschuiven voor een kop koffie met een plak 
Twentse krentenwegge. Want krentenwegge is hét symbool van Twentse gezelligheid. Je eet het niet 
alleen, maar je deelt het. Daarom krijgt iedere bezoeker twee plakken krentenwegge mee om weg te 

geven aan een kennis, buurman of iemand anders die niet 
veel contacten heeft. 

Wellicht heb je in je omgeving, of als vrijwilliger, iemand die 
niet zoveel sociale contacten heeft. Denk dan eens aan deze 
actie. Je komt onder de mensen én je krijgt krentenwegge 
mee om te delen. Uiteraard ben je zelf ook van harte welkom. 

Op onze website vind je een overzicht met alle dagen, 
locaties en tijden waarop er koffie met krentenwegge klaar 
staat.

nadere informatie volgt!

https://www.impuls-oldenzaal.nl/diensten/workshops-en-cursussen-najaar-2022/

