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Beste vrijwilliger,

Voor u ligt de eerste editie ‘Nieuwsbrief voor vrijwilligers’ van 2023! Wij verheugen ons weer op 
een goede samenwerking met u, zodat we er ook dit jaar weer voor de inwoners van Oldenzaal 
kunnen zijn met activiteiten, informatie en zorg voor elkaar. Ik hoop voor u allen dat het jaar 2023 
in het teken staat van vrede, geduld en respect voor elkaar.

Ook dit jaar zullen er weer volop cursussen en workshops worden aangeboden. Een actueel 
aanbod vindt u op onze website. Heeft u nu een training of cursus in gedachten die nog niet 
wordt aangeboden, schroom niet om dit idee bij mij kenbaar te maken. Iedere maandagochtend 
zit ik in boerderij Stakenboer.  De deur staat altijd open om samen gezellig een kop koffie of thee 
te drinken!

Fenny Tolhuis
Coördinator Vrijwilligers Impuls
 

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

In deze nieuwsbrief:

•	 Terugblik uitreiking  
vrijwilligersprijs 2022

•	 Geldloket
•	 Impuls aan de Nijver-

heidsstraat
•	 Opening Dementheek  

op 18 januari
•	 Dinie en Roos, gast- 

vrouwen bij Boerderij 
Stakenboer

•	 En nog veel meer!

Vrijwilligersprijs 2022

In november zijn de vrijwilligersprijzen 2022 uitgereikt. Na een 
feestelijke avond in Stadstheater de Bond gingen Zonnebloem 
Oldenzaal, Metin Tomakin en Jos Elbersen met de prijs naar huis!

Problemen met rondkomen? 

Moeite om de eindjes aan
elkaar te knopen? Hoge(re)
lasten door stijgende
energiekosten? Of kent u 
iemand die wel wat hulp kan  
gebruiken met geldzaken?
Wacht niet te lang en voorkom 
erger! Bel Impuls tussen 9-11 uur, 
dan zitten er deskundige
medewerkers klaar. Samen kijken 
we wat er mogelijk is. Er is veel 
kennis van de bestaande rege-
lingen en toeslagen. Zij helpen 
graag om weer grip op geldzaken 
te krijgen.

Telefoon: 0541 571414 
(op werkdagen tussen 9-11 uur)
Mailen kan ook:  
armoede@impuls-oldenzaal.nl

Aarzel niet, bel of mail gerust! 
We gaan vertrouwelijk 
met gegevens om. 

Opening Dementheek 18 januari

Nieuw in Oldenzaal: de Dementheek! 

Bij de Dementheek kunnen boeken, 
spellen en materialen geleend worden 
die geschikt zijn voor mensen met  
geheugenproblemen of dementie. 
Denk aan (foto)boeken over vroeger, 
geheugenspellen en informatie. De 
Dementheek bevindt zich in de Biblio-
theek Oldenzaal. Materialen kunnen 
geleend worden op vertoon van een 
bibliotheekpasje. Meer informatie 
over de Dementheek vindt u op onze 
website.

Op woensdag 18 januari opent 
wethouder Murat Yildirim de 
Dementheek. U bent dan van harte 
welkom tussen 15.30 uur en 17.00 uur 
in de Bibliotheek Oldenzaal! 

Herkenbaarheid Impuls vrijwilliger

Een groot aantal vrijwilligers van Impuls 
staat regelmatig klaar voor inwoners. Bij 
een activiteit, als rijder, gastheer of gast-
vrouw of wat meer achter de schermen. 
Om herkenbaar te zijn, en om uzelf te 
kunnen identificeren, gaan we de komende 
periode badges met keycords uitgeven. 
Hierop staat uw naam en welke vrijwilligers-
functie u uitoefent. Zo kunt u altijd kenbaar 
maken wie u bent. En dat kan voor de  
inwoner een veilig gevoel zijn! 

Mevrouw A. Janssen

Vrijwilliger 0541 571414

De badges worden                                            
de komende 
periode gemaakt, 
in eerste instantie 
voor vrijwilligers die 
bij mensen thuis 
komen. Vindt u een 
badge ook handig?                                           
Neem dan contact 
op met uw contact-
persoon bij Impuls.  
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Even voorstellen: 
Dinie en Roos

Bij Boerderij Stakenboer is er van alles te doen! Van Actieve Ontmoeting, 
bloemschikken, gezellige middagen, lezingen en, sinds eind vorig jaar, een 
wekelijke spelletjesavond. Gastvrouwen Dinie en Roos verwelkomen 
bezoekers met een kop kof fie of thee en zetten de spellen klaar. Of het 
nu kaarten is, rummycub, sjoelen of gewoon bijkletsen: alles is mogelijk. 
Keertje meedoen? Loop gerust binnen bij de spelletjesavond voor volwasse-
nen bij Boerderij Stakenboer, iedere dinsdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur!

Wist u dat.....

Impuls ook met een aantal diensten aan de Nijverheidsstraat te vinden is onder de noemer ‘Service in de Stad’? Denk aan:

- repaircafé
- huisraadbank / kraambank / kledingbank
-	fietsenwerkplaats
- creatieve werkplaats
- weggeefkast

Handige	vrijwilligers	en	andere	betrokkenen	zijn	hier	bijna	dagelijks	aanwezig	om	bijvoorbeeld	fietsen	te	repareren,	kasten	te	
pimpen of andere materialen te recyclen. Veel van deze goederen gaan naar Oldenzalers die niet veel te besteden hebben. 
  
        

 

Sociaal plein Oldenzaal

In december is het samen-
werkingsconvenant Sociaal 
plein ondertekend door de 
deelnemende organisaties. 
Impuls is ook een van de 
partners. Samen staan we 
klaar voor de Oldenzaler die 
vragen heeft over zorg,  
geldzaken welzijn, WMO-
meldingen, opvoeden en  
nog veel meer. 

Meer informatie: 
www.sociaalpleinoldenzaal.nl

Activiteiten en vervoer

Impuls organiseert ook in 2023 weer tal van (nieuwe) 
activiteiten voor jong en oud. Zoals de spelletjesavond 
in Boerderij Stakenboer, koersbal in de Walgaarden of, 
speciaal voor mensen met dementie ‘dansen met 
herinneringen’ in sociaal cultureel centrum Willemien. 

Om iedereen in de gelegenheid te stellen om mee te  
doen, is het goed om te weten dat Automaatje mensen  
kan halen en brengen. Tegen betaling van een kilometer-
vergoeding word je thuis opgehaald en op het afgesproken 
tijdstip weer teruggereden. Dit kan ook voor een  
bezoekje aan een tuincentrum zijn, het ziekenhuis 
of visite. Altijd handig om te weten! 

Bel ze gerust voor een 
afspraak op 0541 571410 op 
werkdagen tussen 10-12 uur.

Daarom	is	het	fijn	dat	in	hetzelfde	pand	ook	de	stichting	
Leergeld, Vincentius en de Voedselbank zitten.  
Zo houden we de lijntjes kort! 

Het repaircafé is iedere woensdagmiddag voor iedereen 
geopend van 13.30-15.30 uur. 

Voor de overige onderdelen kan een afspraak voor een 
intake gemaakt worden via het Sociaal plein Oldenzaal 
of via het armoedepreventieloket van Impuls.

Kent u het Bijdragefonds van de Gemeente 
Oldenzaal al? Dit fonds is bedoeld voor mensen die een inkomen 

hebben op, of rond het minimum. Men kan een bijdrage 
aanvragen voor bijvoorbeeld lidmaatschap bij de bibliotheek, 
een sportvereniging of een krant. De voorwaarden vindt u op  

www.oldenzaal.nl/bijdragefonds.

Deskundigheidsbevordering

Wilt u uw kennis verbreden? Meer weten over werken met een tablet of handiger worden met  
Excel	of	telefoon?	Of	altijd	al	iets	met	fotografie	willen	doen?	Doe	dan	mee	met	de	workshops	en	 
trainingen die we aanbieden aan onze vrijwilligers. Het volledige overzicht vindt u op onze website.  
Eind januari gaan de eerste cursussen en workshops al van start! We werken hierbij samen met  
de bibliotheek Oldenzaal en vele andere partijen. Zie www.impuls-oldenzaal.nl/diensten/scholing.
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