
Telefoon: 0541 571414
E-mail: info@impuls-oldenzaal.nl 
Internet: www.impuls-oldenzaal.nl

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door Impuls welzijn Oldenzaal. 
Wilt u deze niet meer ontvangen? Geef dat dan door via mail naar 
info@impuls-oldenzaal.nl of telefonisch via nummer 0541 571414. 

Onder Ons
het maandblaadje van 

Impuls voor 
mantelzorgers & senioren

in Oldenzaal

editie september 2022 

De vakantieperiode zit er voor de meeste mensen weer op. September is ook de periode die ‘nazomer’ wordt genoemd. Officieel is het een 
periode van warm weer tussen half september en eind oktober. Als de wind in deze periode uit het zuiden komt, kan het nog lang warm en 

zonnig zijn. Dat komt omdat de warmte in Zuid-Europa in de bodem, meren en zeeën zit. Heel langzaam geeft het land die warmte af en met 
de zuidenwind komt het onze kant op. We hebben dan nazomerweer, en dit is vaak lekker weer om er op uit te gaan! 

Voor u ligt weer een nieuwe versie van Onder Ons, vol tips om op stap te gaan en anderen te ontmoeten. 
Wij wensen u een fijne nazomer en veel leesplezier! 

U vindt ons op de volgende locaties:

Willemien       Boerderij Stakenboer
Wilhelminastraat 5     Burg. Wallerstraat 115
7571 CE  Oldenzaal     7574 ZM  Oldenzaal

Een middag om niet te vergeten

Zo’n 280.000 mensen in Nederland hebben dementie. 
Dit aantal zal de komende jaren verdubbelen en een 
oplossing is er helaas (nog) niet. 

Om aandacht te vragen voor deze ziekte, en om je te 
informeren wat er allemaal nog wel kan met dementie 
vindt op zondag 9 oktober a.s. de bijeenkomst ‘Een 
middag om niet te vergeten’ plaats. Want hoe kun je 
waardevol leven met dementie? En wat is er allemaal 
nog mogelijk als je de diagnose krijgt? Naast informatie 
kun je ook genieten van optredens en voordrachten van 
o.a. Buutreedner Karel van de Kate, Geert Christenhusz 
en Kaliber Kunstenschool. Ook is er een panel aan wie 
je vragen kunt stellen.

De middag begint om 14.00 uur tot 17.00 uur in de 
Hofkerk aan de Hofmeijerstraat 1 in Oldenzaal. Je kunt 
zo binnenlopen, de toegang is gratis en aanmelden is 
niet nodig. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen 
die met dementie te maken heeft.

De organisatie is in handen 
van de werkgroep Dementie 
Vriendelijk Oldenzaal (Zorggroep 
Sint Maarten, Zorgfederatie 
Oldenzaal, Carintreggeland, 
Impuls en Dementie Twente) 
in samenwerking met muziek- 
theaterbureau Mélange.

De paden op, de lanen in!

Houdt u van wandelen? Loop dan eens mee met ‘Gezond Natuur Wandelen’. 
Iedere vrijdag om 10.00 uur vertrekken we vanaf Boerderij Stakenboer voor een 
wandeling van een uur door de mooie 
omgeving van Oldenzaal. Onderweg 
vertelt een vrijwilliger meer over de 
natuur en wat er onderweg te zien is. 
We lopen in een rustig tempo. 

Na afloop is er de mogelijkheid samen 
om een kopje koffie te drinken. De 
wandeling gaat altijd door, weer of 
geen weer. 

Loopt u een keer mee? 

Nieuwe huisstijl Impuls

Het is u vast opgevallen dat deze nieuwsbrief in een nieuw jasje is 
gestoken. 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 u 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?
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Gezond Natuur 
wandelen

Open huis
Impuls en Kaliber 

Actieve Ontmoeting 

Biljart inloopochtend

Koersbal

Alzheimercafé

Deel je Zorgcafé   

Walking Football 55+
 
Dance 55+

Yoga voor (werkende) 
mantelzorgers  

Formulierenservice

Iedere vrijdag 10.00-11.00 uur

Zaterdag 19 november open huis 
bij ‘Willemien’

Maan-, dins-, woens- en donderdag

Donderdag en vrijdag inloop

Maandag- en woensdagochtend

Iedere laatste donderdag van de 
maand

Iedere tweede maandag van de 
maand

Maandag en woensdag

Donderdag en vrijdag

Maandag 20.00 uur

Donderdagmiddag 
en vrijdagochtend

Op DE AGENDA BIj Impuls

Fietslessen

Door te fietsen blijft u langer gezond, zelfstandig en blij. Maar wat 
als het fietsen niet meer soepel gaat? Meld u dan aan voor de 
Fietsinformatiedag, Fietstraining of kom vrijblijvend langs op het 
fietsspreekuur. 

• Fietstrainingen, vrijdag 30 september, 7 en 14 oktober 2022 
Locatie: Paal 12, Vondellaan 12 in Oldenzaal 
Tijdstip: 09.30 – 11.30 uur 
Aanmelden kan via www.boescool55plus.nl 
Kosten: Euro 5,00 p.p. voor 3 lessen (incl. koffie, thee)

• Fietsspreekuur, iedere woensdag  
Locatie: Quick’20, Primulastraat in Oldenzaal 
Tijdstip: 12.30 uur 
Aanmelden: niet nodig en de adviezen zijn gratis. 
Contact: bel met 06 54 32 32 90 voor meer informatie.

‘Deel je zorg’ café

Kunt u als mantelzorger moeilijk bij familie of vrienden terecht voor 
emotionele steun? Of wilt u niet altijd een beroep doen op dezelfde 
mensen? Dan is het ‘Deel je zorg’ café misschien iets voor u. 

Het ‘Deel je zorg’ café zijn lunchbijeenkomsten voor mensen die 
mantelzorger zijn. U kunt er gezellig samen genieten van een goed 
verzorgde lunch en praten met mensen die in een vergelijkbare 
situatie zitten. Iedere tweede maandagmiddag van de maand bent 
u om 12.30 uur van harte welkom bij Boerderij Stakenboer. En uiter-
aard is diegene waar u voor zorgt ook van harte welkom! 

Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Voor de lunch 
vragen we een bijdrage van Euro 2,- per persoon. Het eerstvolgen-
de café staat gepland op 10 oktober 2022.

Vervoer nodig? 
 
Denk dan eens aan Automaatje! 
Bel gerust, iedere werkdag 
tussen 10.00 en 12.00 uur met 
0541 571410!

De boom 
in het bos 
liet in de herfst 
alles los
Alles 
liet hij gaan.
Hij fluisterde 
zacht: 
Loslaten is nodig 
om sterker 
in het leven 
te staan 

foto: Hoogbouw op de Hakenberg (Ria Heijdens)

Kom erbij, Oldenzalers!

Van donderdag 29 september tot donderdag 6 oktober is er de 
landelijke Week tegen Eenzaamheid. Het thema luidt: ‘Kom erbij!’.

In deze week nodigen wij Oldenzalers uit om samen koffie te 
drinken en een plak krentenwegge te eten. Want: krentenwegge 
is hét symbool van Twentse gezelligheid. Je eet het niet alleen, 
maar je deelt het.

Bezoekers mogen twee plakken Krentenwegge meenemen en 
delen met een ander. Iemand die een persoonlijke bezoekje op 
prijs stelt. 

We zijn te vinden op verschillende plekken in 
de stad. Kijk voor adressen en tijden op 
www.impuls-oldenzaal.nl of bel ons 
voor de folder!

Lekker eten: spruitjes met tamme kastanjes

Nodig: 
•	 500 g verse kastanjes of 250 g kastanjes uit blik
•	 1 kg spruitjes
•	 30 g boter
•	 versgeraspte nootmuskaat

Bereiden:
Maak inkepingen in de schil van de kastanjes en doe ze in een 
pan. Giet er koud water bij tot ze onderstaan en breng het op 
hoog vuur aan de kook. Draai het vuur laag en laat de kastanjes 
10 minuten zachtjes koken. Giet ze af en laat ze iets afkoelen. 
Pel ze. 

Maak de spuitjes schoon en kerf elk spruitje aan de onderkant 
kruiselings in. Breng een pan water aan de kook. Voeg de spruit-
tjes toe en laat ze 5-8 minuten zachtjes koken tot ze net zacht 
zijn.

Smelt de boter in een grote koekenpan en voeg de kastanjes toe. 
Bak ze tot ze bruin beginnen te kleuren. Voeg de spruitjes toe en 
schep ze om tot alles goed heet is. Breng het gerecht op smaak 
met	flink	wat	zout,	peper	en	nootmuskaat.	Eet	smakelijk!

bron: Okokorecepten.nl

Komt u ook een kijkje nemen?

zaterdag 19 november
De officiële opening van Willemien, 

het Sociaal Cultureel Centrum van Oldenzaal!

https://www.boescool55plus.nl/aanbod/fietsen

