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In augustus 2020 is gestart met de sloop van de Boerhoorn. Ruim een jaar
later staat er een mooi nieuw pand. Vanaf januari 2022 gaan de Impuls
activiteiten plaatsvinden vanuit het nieuwe pand. In deze nieuwsbrief leest u
hier meer over.

We starten weer
Na ruim een jaar van bouwen kunnen
we vanaf januari 2022 weer gebruik
maken van de Boerhoorn. De biljarters
en de volksdansers hadden in de
afgelopen twee jaar -tot ieders
tevredenheid- een mooi plekje in de
Balloohoeve. We danken de familie
Paasman voor hun gastvrijheid in de
afgelopen periode!
 
Gymnastiek, Tai Chi, koersbal, sjoelen
en kaarten hebben vanwege de
lockdown een tijdlang stil gelegen. Toen
het weer mocht konden ze in de
sporthal en in de noodunit bij Gienus
terecht. Mede vanwege Corona zijn de
kookbijeenkomsten tijdens de bouw-
periode gestopt. We gaan ze in januari
2022 weer oppakken. We hebben nog
ruimte voor enkele nieuwe deelnemers.
 
Jeugdsoos
Nieuw in de Boerhoorn zal de
jeugdsoos zijn. Samen met jongeren uit
Rolde is jongerenwerker Willem Hilberts
druk in de weer om een gezellige soos
te creeren voor de jeugd uit Rolde en
omgeving.

Meer informatie: 
Willem Hilberts, (06) 132 274 02,
w.hilberts@impulsaaenhunze.nl.

Biljarten......doet u mee?
Op alle dagen van de week
kan er gebiljart worden in de
Boerhoorn. Dit gebeurt nu in
kleine groepjes: 's morgens
van 10.00 tot 12.00 uur en 's
middags van 13.30 tot 15.30
uur en van 15.30 tot 17.30
uur. Er zijn nog enkele
dagdelen vrij. Heeft u zin om
mee te doen? Neem dan even
contact op met Grietje Paas.
U kunt zich zowel individueel
als met een groepje
aanmelden. Op meerdere
dagdelen biljarten behoort ook tot de mogelijkheden.
 
Biljart competitie
Voor de mensen die het leuk vinden om een wedstrijdje te
biljarten bieden wij de mogelijkheid om dat op een nader te
bepalen avond te doen. Aanmelden hiervoor kan ook bij
Grietje Paas. Bij voldoende aanmeldingen kan er gestart
worden met een onderlinge competitie.
 
U kunt het hele jaar door biljarten. De Boerhoorn is alleen in
de zomervakantie 6 weken gesloten. De deelnemersbijdrage
voor 2022 bedraagt € 35,00.
 
Meer informatie of aanmelden:
Grietje Paas, (06) 215 054 88 / g.paas@impulsaaenhunze.nl



Activiteiten
overzicht

Behalve dat we verschillende activiteiten aanbieden in de Boerhoorn gaan
wij ook weer starten met onze spreekuren.

Onderstaand treft u een overzicht aan van alle activiteiten die Impuls
organiseert in de Boerhoorn.
Uiteraard houden wij ons altijd aan de geldende RIVM richtlijnen.

Spreekuur Consulent
Mantelzorg
Carin de Jonge, Mantelzorg-
consulent van Impuls houdt
maandelijks inloop spreekuur in
de Boerhoorn. Elke eerste
donderdag van de maand is ze
daar van 10.00 - 11.00 uur
aanwezig. U kunt haar bereiken
via telefoonnummer (06) 115
170 36.

MAANDAG
Gymnastiek, heren
van 10.00 tot 11.00 uur
Een half uurtje spieroefeningen.
Daarna een half uurtje volleybal
met aangepaste spelregels.

Sjoelen
van 13.30 tot 15.30 uur
Toegankelijk voor iedereen.
Even gezellig bezig zijn.

Volksdansen 
1 keer per 2 weken van 20.00 tot
22.00 uur
 
WOENSDAG
Gymnastiek, gemengd
van 9.30 tot 10.30 uur
Veelal oefeningen op de stoel.
Iedereen kan mee doen.

Kaarten
van 13.30 tot 17.00 uur
Klaverjassen: gezelligheid en
hersengymnastiek tegelijk.

Koken
van 16.00 tot 18.30 uur
Eerst samen koken. Daarna

samen eten. Gezelligheid
staat voorop.

DONDERDAG
Gymnastiek, dames
van 9.00 tot 10.00 uur
Alle spieren komen aan bod
tijdens deze les.
 
Tai Chi 
van 14.15 tot 15.15 uur
Goed voor het evenwicht en goed
voor gezondheid van lichaam en
geest - en dat tot op hoge leeftijd.
 
VRIJDAG
Koersbal 
van 13.30 tot 16.00 uur
Ontspanning en gezelligheid staat
voorop.

Jeugdsoos
Zodra het weer mogelijk is starten
we op vrijdagavond met de
jeugdsoos. Voor info: Willem
Hilberts, jongerenwerker.
T. (06) 132 274 02.
 
Dagelijks:
biljarten (meer info op pagina 2)

  
Sportief wandelen
Op maandag en dinsdag van 13.30
tot 14.30 kunt u samen met een
ervaren docent wandelen in de
staatsbossen bij Eext/Gieten.
 
Meedoen met één of meer van
deze activiteiten?
Voor alle activiteiten geldt dat er
plaats is voor nieuwe deelnemers.
Meldt u zich wel van te voren aan
bij Grietje Paas? T. (06) 215 054 88.
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In deze nieuwsbrief staan de activiteiten genoemd
die wij vanaf januari 2022 aanbieden in de
Boerhoorn. We zijn druk bezig om te kijken welke
activiteiten we in de toekomst nog meer aan kunnen
bieden voor de inwoners van Rolde.
 
Wilt u meer informatie over de activiteiten van
Impuls of heeft u tips voor ons dan kunt u contact
opnemen met:
 
Grietje Paas, coordinator Meer Bewegen voor
Ouderen.
T. (06) 215 054 88
g.paas@impulsaaenhunze.nl
 
Carin de Jonge, Consulent Mantelzorg.
T. (06) 115 170 36
c.dejonge@impulsaaenhunze.nl
 
Willem Hilberts, jongerenwerker.
T. (06) 132 274 02
w.hilberts@impulsaaenhunze.nl
 
U kunt natuurlijk ook ons algemene nummer bellen:
(0592) 245 924. Vanaf januari 2022 zullen wij vaker
aanwezig zijn in de Boerhoorn.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Impuls wenst u fijne feestdagen en een
        voorspoedig en gezond 2022!

Onderdeel van Tintengroep

Impuls
Brink 10
9461 AS Gieten
Postbus 50
9460 AB Gieten
(0592) 245 924
www.impulsaaenhunze.nl
info@impulsaaenhunze.nl

Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy) verwijzen we naar de folder ‘Uw rechten, onze
plichten’ op de website onder het kopje Privacy Statement.


