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

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Mail dan naar info@impuls-oldenzaal.nl of bel 
ons op 0541-571414.

Onder Ons
voor 

mantelzorgers & senioren
in Oldenzaal

feesteditie december 2022 

U vindt ons op de volgende locaties:

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

Wat vliegt het jaar voorbij! We zijn alweer aangekomen bij de laatste editie van ‘Onder Ons’ van 2022. 
Het was een jaar waarin veel is gebeurd: het Sociaal Cultureel Centrum Oldenzaal ‘Willemien’ is 
geopend, Boerderij Stakenboer is prachtig verbouwd en we hebben weer veel mensen kunnen  

begeleiden naar een beter ‘welzijn’. 

‘Een punt zetten, maakt ruimte voor een nieuw begin’, luidt een bekend citaat. En dat betekent dat 
we in 2023 weer van start gaan met mooie en ook nieuwe activiteiten voor jong en oud. 

Onze mantelzorgconsulenten, ouderenadviseurs en de vrijwilligers zijn er weer klaar voor! 
Wij wensen u fijne feestdagen toe en een voorspoedig 2023!

 
Team mantelzorg & Senioren van Impuls Oldenzaal

Voortaan ontvangt u ‘Onder Ons’ 
vier keer per jaar als dubbeldik 
nummer, rond de feestdagen, in 
het voorjaar, zomer en herfst. We 
denken dat we u hiermee goed 
kunnen informeren over onze 
diensten en activiteiten! 
Vragen? Bel of mail gerust! 

HARTEWENS

Laten we ook dit jaar beloven
dat we in vrede blijven geloven
dat de wil niet zal wijken
naar elkaar met liefde te kijken.
Laten we ook dit jaar beloven
naar een aarde te blijven streven
waarop iedereen vrij kan leven.
Laten we ook dit jaar beloven
dat we in vrede blijven geloven.

                                    Maya Plas

Vier het Leven!

Wilt u graag een keer naar een voorstelling in de schouw-
burg in deze regio of naar de film, maar kunt of wilt u dit 
niet alleen? Neem dan contact op met ‘Vier het leven’.

U wordt thuis opgehaald door een vrijwilliger en samen met 
leeftijdsgenoten gaat u gezellig naar een theater, filmhuis, 
bioscoop of museum in de buurt. U geniet van een drankje 
tussendoor en wordt na afloop weer veilig thuisgebracht. 
Samen uit, samen genieten! Kijk op www.4hetleven.nl of 
bel Impuls!

De medewerkers van 

wensen u fijne 
feestdagen en een 
voorspoedig 2023!

Helaas, de landelijke ‘Deel je zorg community’ stopt binnenkort…

MantelzorgNL heeft ons laten weten dat zij gaan stoppen met de ‘Deel je zorg community’. Dit online plat-
form is opgericht tijdens corona. Het idee was om een online plek te creëren waar mantelzorgers elkaar 
konden ontmoeten. Toch is helaas gebleken dat het lastig is om een grote groep mantelzorgers naar een 
online community te trekken. Vandaar dat de community per 31 december stopt. Er is een aantal online 
groepen waar u zich bij aan kunt sluiten als alternatief, bijvoorbeeld: 

 - Hersenletsel lotgenotengroep (Facebook): www.facebook.com/groups/1727464057512416
 - Alzheimer forum: www.dementie.nl/ervaringen-delen/forum
 - Naastencentraal.nl
 - Depressieforum.nl 
 
 Bellen kan ook:
 - Sociaal plein Oldenzaal (iedere werkdag tussen 09.00-13.00 uur) 0541 588100
 - De landelijke Luisterlijn.nl, telefoon 088 0767 000

De medewerkers van 

wensen u fijne 
feestdagen en een 
voorspoedig 2023!

Geschiedenis van de Midwinterhoorn

Een midwinterhoorn is een houten blaasinstrument dat van oudsher veel bespeeld wordt in Oost-
Nederland en delen van Duitsland. Over het ontstaan zijn de meningen verdeeld. Men denkt dat de 
traditie is begonnen uit verlangen naar de lente en om de boze, duistere demonen te verjagen van de 
winter. Hier is echter geen bewijs voor gevonden. Het is in ieder geval zeker dat  de midwinterhoorn 
al in de late Middeleeuwen bespeeld werd.

In 1953 kwam er een groepje Twentenaren, Toon Borghuis, Hendrik Racer Palthe en Jan Jans, bij het 
open vuur van havezate Het Everloo bij Rossum bijeen met het voornemen om de aloude traditie weer 
nieuw leven in te blazen. Er werd hard geoefend en op tweede kerstdag 1953 werd bij ‘Het Everloo’ het 
eerste concert gegeven. Deze midwinterhoorns waren, op één na, nog van blik. Daarna groeide het 
aantal Twentenaren dat zelf midwinterhoorns bouwde en erop leerde spelen. 

De basis van de midwinterhoorn is een natuurlijk gekromde stam van ongeveer 15 centimeter dik en 
ongeveer 1,5 meter lang. Om uiteindelijk een mooie zware klank te krijgen, werd het instrument vroeger 
in de waterput bij de boerderij bewaard. Als een boer wilde blazen 
werd de zware hoorn uit de put gehesen, op de rand van de put ge-
legd en kon men erop blazen. Overigens is dit blazen slechts toege-
staan tot 6 januari, de datum van Driekoningen. Daarna moeten de 
houten hoorns weer tot de volgende 
adventsperiode worden opgeborgen.

Zelf leren spelen of een midwinterhoorn maken? Kijk eens op de 
website www.midwinterhoornoldenzaal.nl, zij geven regelmatig 
workshops!
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Gezond Natuur wandelen

Actieve Ontmoeting 

Biljart inloopochtend

Koersbal

Alzheimercafé

Deel je Zorgcafé   

Walking Football 55+

Opening Dementheek

Wandeling 9 km voor 
Mantelzorgers

Yoga voor (werkende) 
mantelzorgers  

Formulierenservice

Koffie inloop Stakenboer

Iedere vrijdag 10.00-11.00 uur

Maan-, dins-, woens- en donderdag

Maandag, donderdag en vrijdag 

Maandag- en woensdagochtend

Iedere laatste donderdag van de maand

Iedere tweede maandag van de maand 

Maandag, woensdag, vrijdag

Woensdag 18 januari Bibliotheek 

Woensdag 1 februari 10.00 uur vertrek 
Hulsbeek P5

Maandag 20.00 uur

Donderdagmiddag 
en vrijdagochtend

iedere werkdag 10.00-12.00 uur

Op De AGeNDA bij impulS

Lekker eten: ‘humkessoep’ 

Nodig: 
- 350 g runderpoulet
- 2 runderbouillontabletten
- 300 g snijbonen, in stukjes 
- 3 middelgrote aardappels, geschild en in blokjes
- 1 kleine selderijknol, in dobbelsteentjes
- 1 tl zout
- 250 g gare witte bonen, mag (afgespoeld) uit blik
- 3 takjes bladselderij, fijngehakt
- 3 takjes peterselie, fijngehakt
- beetje maggi of worcestersaus, peper en zout (naar wens)

Bereiden:
Breng 1½ liter water met de runderpoulet en de bouillonblokjes 
aan de kook en trek er op het laagste sudderpitje in anderhalf 
uur een bouillon van. Zet het vuur hoger en voeg de snijbonen, 
de aardappelblokjes, de selderijdobbelsteentjes en het zout toe. 
Breng aan de kook. Laat de soep zo’n 25 minuten op laag vuur 
pruttelen. Roer er de witte bonen, de bladselderij en de peterse-
lie door en breng de soep verder op smaak met zout en peper en 
eventueel maggi of worcestersaus.

Tip: Als je de soep de volgende dag opwarmt, is hij nóg lekkerder! 
 
Bron: landleven.nl

Kijk op www.impuls-oldenzaal voor meer activiteiten, de 
data en tijden of bel ons: 0541 571414!

Tweede Kerstdag 2022 in Oldenzaal

Nog even en dan staan de feestdagen alweer 
voor de deur. Veel gezelligheid, maar voor velen ook 
een lastige tijd. Zeker wanneer je tijdens deze dagen 
veel alleen bent. 

Dit jaar wordt er op 2e kerstdag, maandag 26 december, 
een sfeervolle kerstmiddag georganiseerd door Impuls. 
Deze middag is speciaal bedoeld voor mensen vanaf 50 jaar 
die tijdens de kerstdagen (veel) alleen zijn. Vanaf 13.30 uur 
is er bij Boerderij Stakenboer een gevarieerd programma 
en aansluitend een feestelijke maaltijd. Naar verwachting 
zal de middag om 17.00 uur eindigen. De kosten voor 
deze middag bedragen 10 euro per persoon. 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact met ons 
opnemen via  0541-571414 (tussen 10.00 uur en 12.00 uur) 
of per mail: aanmelden@impuls-oldenzaal.nl

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

Oproepje: sokken breien

Drie scholieren van het Twents Carmel College in  
Oldenzaal willen voor het goede doel, de Wens  
Ambulance, sokken verkopen. Hiervoor zoeken zij  
breisters! Wilt u Maud, Stacey en Rozemijn helpen?  
Of heeft u nog wol liggen? Daar zijn de dames ook  
erg blij mee. 

Alle winst gaat rechtstreeks 
naar het goede doel de Wens 
Ambulance.

De leerlingen zijn bereikbaar 
via e-mail: HottiesSocks@
gmail.com

Week van de Ontmoeting
Dank je wel!

In het kader van de Week van de 
Ontmoeting werd op diverse plekken 

in Oldenzaal krentenwegge uitgedeeld. 
Velen van u reageerden enthousiast 
en hebben de Krentewegge gedeeld 

met iemand die veel alleen is en 
een bezoekje kan waarderen. 

Onze dank daarvoor!
  

Het oplossen van eenzaamheid kunnen 
wij, medewerkers van Impuls, niet 

alleen. Daarvoor hebben we de hulp 
van alle Oldenzalers nodig. Omkijken 

naar elkaar, aandacht voor elkaar, 
dat is wat nodig is om eenzaamheids-

gevoelens te verminderen. 
Vooral tijdens de feestdagen die nu  

weer voor de deur staan.

Kent u iemand die veel alleen is en 
die meer dan af en toe een bezoekje 
nodig heeft? Trek dan bij Impuls aan 
de bel. Wij kunnen proberen om met 
activiteiten of door bezoek van een 

vrijwilliger deze inwoner van 
Oldenzaal te ondersteunen. 

Alvast bedankt!

Nieuw in Willemien: het Zondagmiddag Podium!

Een programma met boeiende verhalen, wervelende livemuziek en telkens een ander thema:

29 januari:  sprookjes voor volwassen van Bomans 
26 februari:  de mooiste liefdes verhalen 
26 maart: wereldverteldag met vrolijke verhalen

Tijd:            14.30 tot 16.00 in de Willemien. Inloop vanaf 14.00. 
Entree:       € 5,- inclusief koffie/thee in de pauze. 
Vertellers:  De Blauwe Kom, Maya Plas en Niek van den Raad. 

Liever zelf schrijven? Doe dan mee met de cursus ‘levensboek maken’. Deze start maandagmiddag
6 februari. In 6 bijeenkomsten maakt u uw eigen levensverhaal. Kosten: Euro 25,-. 
Meer info? Bel Impuls of mail de Blauwe Kom: deblauwekom@planet.nl

’Ik vergat alles om me heen en zag voor me waarover jullie vertelden! Een heerlijk combinatie verhalen en muziek!

Oldenzaals Kerstconcert

Zondag 18 december is 
er om 15:00 uur 

een mooi kerstconcert 
in de Hofkerk. 

Het concert wordt 
verzorgd door De 

Twentse Politie Kapel en 
het Politiekoor Twente.
Als soliste is Meike Abels 

op viool aanwezig.

Het concert duurt 
ruim een uur

(zonder pauze).

De toegang is gratis. 
Tijdens het concert 

is er een collecte voor 
hospice Oldenzaal. 

Moeite om de eindjes aan 
elkaar te knopen? Hoge(re) 
lasten door stijgende 
energiekosten? Wacht niet 
te lang en voorkom erger!

Bel Impuls tussen 9-11 uur, 
dan zitten er deskundige 
medewerkers klaar en kijken 
we samen wat er mogelijk is! 

          Tel. 0541 571414
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