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Voorwoord

In Oldenzaal zijn tal van organisaties actief die een aanbod informele zorg hebben. Kenmerkend 
is dat zij hun aanbod uitvoeren met vrijwilligers.
De organisaties hebben zich verbonden in het Platform Informele Zorg Oldenzaal (PIZO). 
Deze uitgave dient als wegwijzer voor verwijzers en hulpvragers om de juiste instantie te vinden 
voor informele zorg. 

Informele zorg is het best te omschrijven als hulp die vrijwillig en onbetaald wordt gegeven. Het 
gaat om steun aan iemand die vanwege een bijzondere hulpbehoefte (als gevolg van ziekte of 
handicap) bepaalde activiteiten niet kan uitvoeren.

Inlichtingen:

Secretariaat PIZO
Grevinkhof 50
7573 DD  Oldenzaal 

Telefoon: 0541-571414
E-mail: p.wermers@vcoldenzaal.nl 
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Alzheimer Nederland 

De stuurgroep Alzheimer Nederland, 
regio Oldenzaal organiseert 10 keer per jaar het 

Alzheimer Café  Oldenzaal. 

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met 
dementie, hun partners, familieleden en vrienden. 
Ook hulpverleners en ander belangstellenden zijn 
van harte welkom. De gasten praten met elkaar over 
de dingen die ze meemaken, over dementie en over 
mogelijkheden voor hulp. 
Iedere keer staat een onderwerp centraal. De be-
zoekers krijgen ruim de gelegenheid om ervaringen 
uit te wisselen en vragen te stellen. En dat allemaal 
in een gemoedelijke sfeer. 
Het Alzheimer Café Oldenzaal is elke laatste don-
derdag van de maand (behalve in juli en december) 
van geopend in het Michgoriushuis, Marktstraat 10 
te Oldenzaal. Deze zaal is open vanaf 19.00 uur. De 
toegang is gratis.

Inlichtingen:

Michgoriushuis
Telefoon:  0541-585700 
E-mail:  info@swo-oldenzaal.nl 
 of naar info@alzheimer-nederland.nl.
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Algemene Nederlandse Bond Ouderen

ANBO is de grootste onafhankelijke belangen- en 
emancipatieorganisatie voor senioren in Nederland, 
ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwelijke, 
maatschappelijke of politieke opvatting. ANBO ver-
tegenwoordigt ruim 350.000 ANBO- en FNV- senioren 
en wil de zelfstandigheid van ouderen vergroten, on-
der meer op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, 
zorg en inkomen.

Van deze sterke organisatie is ANBO Oldenzaal een 
onderdeel. 
ANBO Oldenzaal geeft aan leden persoonlijk advies 
en informatie over Oldenzaalse zaken, biedt culture-
le, sportieve en recreatieve activiteiten aan en biedt 
hulp aan bij het invullen van de belastingpapieren. 
Daarnaast participeert ANBO in gemeentelijke ad-
viescommissies.

 

Inlichtingen:

ANBO Oldenzaal, 
G.Vogelsang-Roders,secretaris                                                               
Tel. 0541-513196
E-mail: vogelsang@versatel.nl
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Algemene Nederlandse 
Gehandicapten Organisatie

Wat kan de ANGO Oldenzaal & omstreken allemaal 
doen?
De ANGO helpt bij problemen met de sociale zeker-
heid, Wet werk en bijstand, Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, bezwaar en beroepszaken. 
Voor het aanvragen van een PGB (Persoon Gebon-
den Budget), aanvraag en begeleiding.
We geven voorlichting en informatie over de moge-
lijkheden tot reïntegratie naar aangepast werk.
Het adviseren in algemene zin, zoals bijvoorbeeld 
het invullen van formulieren, en het begeleiden naar 
instanties. Tevens bieden we belastingservice. 

Sociale contacten en maandelijkse bingo-avonden.

Inlichtingen:

Adviesspreekuren
Elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur 
in het Michgoriushuis, 
Marktstraat 10 
7571 ED   Oldenzaal.

Tel. 0541-585708 (alleen tijdens spreekuren).

Adviseurs: 
Ivonne Oude Rengerink (belastingservice)  
Ria Ossenvoort - Beijerink (sociale zekerheid en zorg)
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Cosbo Oldenzaal 

Cosbo Oldenzaal is een overkoepelend 
orgaan van drie Oldenzaalse senioren-
bonden, t.w. de ANBO, de PCOB en de 
SOM.

Het Cosbo stelt zich ten doel om de belangen van 
de senioren in Oldenzaal optimaal te behartigen en 
ook de financiële positie van de senioren verdient 
de aandacht.
Het Cosbo is vertegenwoordigd in de volgende com-
missies:
 
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
HUBA (Hulp bij belastingaangifte)
S.A.O. (Sociale Adviesraad)
P.S.O (Platform Senioren Oldenzaal)
Klankbordgroep Hospice Holos
Klankborggroep Oldenzaal Centraal
Klankborggroep Begraafplaatsen
Klankborgroep Mobiliteitsplan
P.B.O. (Programma Bepalend Orgaan RTV Olden-
zaal))
Het Cosbo heeft een vertegenwoordiging in de Raad 
van toezicht van de Zorgfederatie.
 

Inlichtingen:

Voorzitter 
de heer A.J. Bijl
Erve Hams 14, 
7577 NK  Oldenzaal
Telefoon: 0541-750888
marbijl@ziggo.nl
 
Secretaris 
Mevr. G. Heuvels-Postma
H. Corwinstraat 12, 
7576 ZD  Oldenzaal
Telefoon: 0541-517200
g.heuvels@home.nl
 
Penningmeester
De heer J. van der Vegte
Telefoon 0049-5923-993205
vegte@t-online.de

mei 2012
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De Steenpoort

De Steenpoort is een laagdrempelige inloop met 
dagactiviteiten. Voor iedereen staat een kop kof-
fie klaar en is er gelegenheid voor een gesprek van 
mens tot mens.

Voor wie?
Mensen in een sociaal isolement, met een versla-
vingsachtergrond en/of mensen die een dagritme 
willen opbouwen om door te groeien naar bijvoor-
beeld vrijwilligerswerk, scholing en arbeid.

De Steenpoort is een initiatief van Humanitas On-
der Dak, RIBW Twente en Tactus Verslavingszorg 
waarin de organisaties met eigen specifieke kennis/
ervaring nauw samenwerken.

Inlichtingen:

Bezoekadres:
De Steenpoort 
Tulpstraat 159 
7571 AB Oldenzaal 
T. 0541 53 45 18
www.desteenpoort.nl

Openingstijden 
maandag, woensdag en vrijdag: 10.00 uur - 16.00 uur. 
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Fatih Moskee 

Fatih Moskee Oldenzaal, opgericht in 1985 en sinds-
dien verbonden aan het landelijke overkoepelende 
orgaan Islamitische Stichting Nederland. Het cen-
trum van het Islamitische gemeenschapsleven. 
Vrijwilligersorganisatie actief op het gebied van 
maatschappelijke, sociale, culturele en onderwijs-
kundige activiteiten, zoals:

•	 het bemiddelen binnen relaties
•	 het bieden van geestelijke verzorging bij 
 ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
•	 het fungeren als ontmoetingscentrum voor jong 

en oud, 24 uur en 7 dagen per week
•	 het verstrekken van informatie bij 
 maatschappelijke problemen
•	 inbreng bij en samenwerking met verschillende 

organisaties
•	 uitleg, rondleidingen en informatie aan scholen, 

groepen, individuen
•	 het verzorgen van Islamitische 
 uitvaartceremonies.
 

Inlichtingen:

Islamitische Stichting Nederland, 
Fatih Moskee Oldenzaal
Berkstraat 97
7572 CA Oldenzaal

Contactpersoon: Murat Yildirim
E-mail: m.yildirim@live.com
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Hilal Moskee

Hilal Moskee Oldenzaal is aangesloten bij de over-
koepelende organisatie Milli Görüş  Noord Neder-
land. Het beleid van Milli Görüş  Nederland is ge-
richt op de integratie, emancipatie, participatie en 
prestatie van haar leden in de Nederlandse samen-
leving. Zij doet dat vanuit een op de islam geïnspi-
reerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die 
op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. 

De voornaamste functie van een moskee is het zijn 
van een religieus centrum, maar ook als sociaal, cul-
tureel ontmoetingsplek organiseren we allerlei acti-
viteiten en bijeenkomsten. De belangrijkste dienst 
in de moskee is het vrijdaggebed. Mensen kunnen 
daarnaast dagelijks terecht in de moskee. Iedere 
moslim moet 5 keer per dag bidden. In de moskee 
leidt de imam, de voorganger, het gebed.

Inlichtingen:

Milli Görüş   Hilal Moskee
Scholtenhoeklaan 2
7573 BH  Oldenzaal

Contactpersoon: Mustafa Odabas
Telefoon: 06-18209376
E-mail:hilalcamii@hotmail.com
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HUBA 
Hulp bij belastingaangifte

Een project van de 
Oldenzaalse  Seniorenbonden
K.B.O. - A.N.B.O. - P.C.O.B. - S.O.M.

De HUBA Oldenzaal is behulpzaam bij het invullen
van de belastingaangiftes voor leden van de senio-
renbonden van Oldenzaal, of lid willen worden van
één van deze bonden. Dat het verzorgen van deze
belastingservice resultaat heeft blijkt uit het vol-
gende.
 
Voor het jaar 2010 hebben we met 15 invullers 565
aangiftes verzorgd.

Het totale bedrag dat de Huba heeft kunnen terug-
vorderen van de belastingdienst is ca. € 160.000 met 
een gemiddelde teruggave van € 284,-. 

Indien u van deze serviceverlening van de senio-
renbonden gebruik wilt maken dan kunt u contact 
opnemen met de HUBA. 

Inlichtingen:

HUBA  
Bij u thuis na tel afspraak met mevr. Ine Spit
 
Telefoon:  mevr. Ine Spit. (Tel. 0541-521696)
E-mail: cecspit@hetnet.nl
Internet: via Ouderenbonden
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Humanitas

Thuisadministratie
Mensen worden ondersteund bij het op orde brengen en 
houden van hun financiële thuisadministratie.

Jan Plas 06-34325110 thuisadministratie-twente@home.nl 

Begeleide Omgangsregeling (BOR) Humanitas 
Gescheiden ouders worden begeleid in het tot stand brengen 
van een goede omgangsregeling met hun kinderen

Michel Krijnsen  (06-22508852)  | m.krijnsen@humanitas.nl 
Edith de Graaf  (06-13343320)   | e.degraaf@humanitas.nl 
Sandra Eijsink   | s.eijsink@humanitas.nl

Humanitas Tandem
Breed maatjesproject gericht op voorkomen en/of doorbreken 
van sociaal isolement. 
(inclusief een aanbod voor tienermoeders)

Thouraya Chaabane (06-22332440) t.chaabane@humanitas.nl 
Judith Koerhuis (06-53214849) j.koerhuis@humanitas.nl 

Inlichtingen:

Oude Bornseweg 85
7556 GW Hengelo
Telefoon 074-2437733
www.humanitastandem.nl

Coördinator Oldenzaal Judith Koerhuis
Telefoon 06-53214849
E-mail. j.koerhuis@humanitas.nl
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Katholieke Heilige Plechelmusparochie

De Heilige Plechelmusparochie bestaat uit de 9 
geloofsgemeenschappen in Weerselo, Oldenzaal, 
Rossum, Deurningen en Saasveld.

Hier zijn bezoekers- en pastoraatsgroepen actief 
die parochianen bezoeken, welke te maken hebben 
met ouderdom, ziekte en/of overlijden. De zieken én 
mantelzorgers kunnen een beroep doen op de leden 
van deze groepen. Zij hebben een luisterend oor en 
willen graag wat voor u betekenen. Neem gerust 
contact op met de geloofsgemeenschap (zie paro-
chieblad). Voor gesprekken met pastores kan het 
secretariaat benaderd worden.

Voor dringende pastorale zaken is pastor B. Reerink 
pr elke morgen om 8.00 uur bereikbaar op telefoon-
nr 0541 – 53 02 91. Bij geen gehoor kunnen de ande-
re leden van het pastorale team benaderd worden.

Inlichtingen:

Parochie H. Plechelmus
Centraal Secretariaat
Adres: Spoorstraat 4a, 
7572 CZ Oldenzaal
Telefoon: 0541-530485
I: www.plechelmusparochie.nl 
E: secretariaat@plechelmus.nl 

Openingstijden: 
ma t/m vr  8:30-12:00 uur
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KBO Oldenzaal

KBO Oldenzaal: met ruim 1250 leden de grootste 
seniorenbond in Oldenzaal.

Activiteiten cultureel: een ruim aanbod van thema-
middagen, fietsen, wandelen, Kerstviering, Kruisweg- 
viering in de Vastentijd, bezoek aan Kevelaer en de 
Passiespelen in Tegelen tot meerdaagse reizen als-
mede een maandelijks inloopcafé voor senioren.

Activiteiten Sociaal/Maatschappelijk: bezoekers-
groep, Hulp bij belasting voor alle senioren van 
Oldenzaal,keuring rijbewijs, zitting in gemeentelijke 
adviesgroepen, commissie Openbaar Vervoer, Hos-
pice Holos.

Websiteadres: www.uniekbo.nl, 
doorklikken naar Overijssel en Oldenzaal.

Coördinator sociale activiteiten: 
milly.horsthuis@home.nl
Coördinator algemene activiteiten: 
twentsevs@home.nl

Inlichtingen:

KBO afdeling Oldenzaal 

Voorzitter: 
Th. Hampsink
Telefoon: 0541-516604  
E-mail: t.hampsink@home.nl  
Internet: www.uniekbo.nl 

Secretaris:
H. Snippers
Telefoon :  0541-514166 
E-mail: hermansnippers@home.nl
Internet www.uniekbo.nl 
 

K.B.O. afd. OLDENZAAL
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PCOB

Belangenorganisatie voor 55 plussers. De PCOB is 
een grote, landelijke belangenorganisatie voor men-
sen vanaf 55 jaar en ouder, met veel landelijke afde-
lingen, waaronder Oldenzaal.

De PCOB is een protestants christelijke organisatie 
en is in Oldenzaal aangesloten bij het COSBO.

De PCOB geeft informatie aan haar leden over spe-
cifieke onderwerpen die te maken hebben met het 
ouder worden, zoals AOW informatie, maar ook in-
formatie over val-preventie, wat zijn je rechten in 
de zorg, hulp bij het invullen van de belasting, en 
lezingen waarbij een luchtig onderwerp ter sprake 
komt. Daarnaast kent de PCOB de Paasmaaltijd en 
Kerstbijeenkomst.
De PCOB heeft een eigen (maand)blad: Perspectief.

Inlichtingen 

PCOB afd. Oldenzaal
Secr.: H. Warnaar 
Hunenborglaan 136
7576 XH Oldenzaal
Tel: 0541-520652

oldenzaal@pcob50plus.nl
www.pcob.nl
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Protestantse kerk “De Hofkerk”

Vanuit de Hofkerk worden gemeenteleden bezocht 
die daar prijs op stellen. Mocht u ook behoefte heb-
ben aan een gesprek dan kunt u contact opnemen 
met ds. Jan Bos (tel. 516456). Daarnaast biedt de 
Hofkerk ook financiële hulp aan mensen. 

Elke zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst in 
onze kerk aan de Hofmeijerstraat, waar iedereen 
van harte welkom is. Na afloop is er altijd koffiedrin-
ken. Daarnaast hebben wij samen met de rooms-
katholieke kerk een aanbod van gespreksavonden 
en gespreksgroepen. 

Zie daarvoor onze site  www.hofkerk-oldenzaal.nl. 
Neem gerust contact met pastoraal werker Joke 
Flokstra (tel. 515473) of dominee Jan Bos (tel. 516456)  

Inlichtingen:

Hofkerk
Ganzenmarkt 9
7571 CD Oldenzaal

Telefoon: ds. Jan Bos: 0541-516456
E-mail:  janbos40@hetnet.nl
Internet:  www.hofkerk-oldenzaal.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE OLDENZAAL
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Rode Kruis 
afdeling Dinkelland - Oldenzaal

Het Rode Kruis kent een aantal taakvelden. Voor deze 
brochure is taakveld 2, Sociale Hulp, van belang. 
Onze afdeling onderscheidt hierin een aantal basis-
taken.

	 •	 Zorg	voor	elkaar
  - sociaal huisbezoek
  - recreatieve activiteiten
  - oppashulp
  - tafeltje dekje
  - voedselbank
	 •	 Aangepaste	vakanties
	 •	 Sociaal	vervoer
	 •	 Zwemproject
	 •	 Opstart	nieuwe	projecten

De activiteiten die het Rode Kruis aanbiedt hebben 
dus betrekking op mensen die ondersteuning of hulp 
nodig hebben bij dagelijkse activiteiten. Doel van dit 
alles te voorkomen dat mensen in een isolement ge-
raken.

Inlichtingen:

Rode Kruis Dinkelland - Oldenzaal
Nordhornsestraat 64
7591 BH Denekamp

Telefoon: 0541 - 351043
E-mail: mistrate.haarhuis@online.nl
Internet: www.rodekruis.nl
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Reumapatiëntenvereniging

Doelstelling is de belangen van de reumapa-
tiënt te behartigen.

Hiertoe organiseren we voorlichtingbijeenkom-
sten over nieuwe behandeltechnieken, medicij-
nen, etc.. Ook ergotherapie en integratie in het 
werkproces staan op ons programma. Daar-
naast proberen we de mondigheid van de leden 
te bevorderen.

Verder bieden we beweegactiviteiten aan: 2 
groepen voor alle vormen van reuma en een 
groep voor specifiek Bechterew.

Daarnaast is er veel onderling contact via ont-
spanning en bezoek van contactpersonen aan 
de leden.

De RPV is lid van de Chronisch Zieken Gehandi-
captenraad en Zorgbelang Overijssel.

Meer informatie? 
Zie contactgegevens hiernaast. 
  

Inlichtingen:

Secretariaat:
Kremersweg 4
7582 CL Losser
Tel: 053 5382488
E-mail: tbonte@planet.nl
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Ruilkring Oord
(Onderlinge Oldenzaalse Ruil-Diensten, organisatie 
voor onderlinge noaberhulp)

Oord wil de onderlinge noaberhulp tussen de leden 
bevorderen: vrijwillige diensten-ruil, met gesloten 
beurs. 

Iedere deelnemer krijgt een lijst met clubleden, plus 
een overzicht van gevraagde en geboden diensten.
Voorbeeld: ‘Henk biedt aanhanger of ladder te leen.” 
“Regina vermaakt kleding.”
Je werk wordt betaald in club-punten, waarvoor je 
weer -binnen de groep- een andere dienst kunt vra-
gen.

Op deze wijze proberen we een sociaal verband te 
vormen, en het milieu plus onze huishoudbeurs te 
sparen!

Clubleden moeten bereid en in staat zijn om regel-
matig een karweitje voor anderen uit te voeren.
In verband met privacy maak je eerst kennis met de 
bestuursleden.

Inlichtingen:

Secretariaat Oord
Margriet 32
7577 HJ  Oldenzaal.
                                           
Voorzitter: 
Richtersmaatstraat 2
7574 XB  Oldenzaal

Telefoon: 0541-513664 / 0541-512443
E-mail:    picobellopet@gmail.com
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Service in de stad

Service in de stad is een Oldenzaals initiatief 
van lokale organisaties en de gemeente om 
mensen die slecht ter been zijn, van een mini-
muminkomen rondkomen en/of een klein soci-
aal netwerk hebben, te ondersteunen met aller-
lei laagdrempelige diensten. 

Een eerste project van Service in de Stad is 
Boeskoolhulp. Een dienst die tegen een kleine 
vergoeding eenvoudige klussen in en rond de 
woning uitvoert. 

Te denken valt aan een gordijn ophangen, het 
gazon maaien, een keer boodschappen halen, 
of apparatuur instellen. Boeskoolhulp zoekt 
voor elke aanvraag een vrijwilliger of organisa-
tie die de klus kan uitvoeren.

  

Inlichtingen:

Naam organisatie: Service in de Stad
Telefoon:  06-42739833
Adres:   Herman Bodestraat 6
Email:   thofmeijer@gmail.com
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steunpuntmantelzorg Oldenzaal

Steunpunt Mantelzorg Oldenzaal

Het Steunpunt Mantelzorg is actief op het gebied 
van mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuis-
hulp onder het motto “Zorgen doe je niet alleen” . 
Het Steunpunt Mantelzorg kan op meerdere manie-
ren iets voor de mantelzorger betekenen; zoals bijv. 
het bieden van individuele en emotionele ondersteu-
ning, het geven van informatie en advies, praktische 
hulp thuis d.m.v. inzet vrijwilliger, lotgenotencontac-
ten en respijtzorg: even de zorg uit handen kunnen 
geven en op adem kunnen komen. Het Steunpunt 
Mantelzorg wil graag hulp bieden in die situaties 
waarin mensen extra steun best kunnen gebruiken. 
Deze hulp kan niet zonder vrijwilligers. Wilt u graag 
weten wat u kunt betekenen als vrijwilliger voor het 
Steunpunt Mantelzorg Oldenzaal of wat het Steun-
punt voor u als mantelzorger kan betekenen? Kom 
dan even langs of neem contact op met de mantel-
zorgconsulent Mariët Arts.

Inlichtingen:
                 
Steunpunt Mantelzorg Oldenzaal

Bezoekadres:                           
’t Michgoriushuis,  
Marktstaat 10-12,
7571 ED Oldenzaal

Telefoon: 0541-585706
E-mail: oldenzaal@siztwente.nl
Internet: www.siztwente.nl
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Inlichtingen:
                 
Steunpunt Mantelzorg Oldenzaal

Bezoekadres:                           
’t Michgoriushuis,  
Marktstaat 10-12,
7571 ED Oldenzaal

Telefoon: 0541-585706
E-mail: oldenzaal@siztwente.nl
Internet: www.siztwente.nl

Stichting Leendert Vriel 
Noord Oost Twente 

Speciaal opgeleide vrijwilligers bieden aanvullende 
hulp in de palliatief-terminale fase om de cliënt en 
diens naasten ondersteuning te bieden. De onder-
steuning kan zowel overdag als ’s nachts geboden 
worden, zodat cliënten de mogelijkheid krijgen thuis 
te sterven. Ook bieden wij ondersteuning in het hos-
pice Holos en in verzorgings- en verpleeghuizen.

Iedereen kan de hulp bij ons aanvragen, bijv. huis-
arts, wijkverpleging, familie of de cliënt zelf. Hierna 
volgt een huisbezoek en wordt in overleg bepaald 
welke aanvullende hulp gewenst is en geboden kan 
worden.

Aan de hulpverlening zijn voor de gebruikers geen 
kosten verbonden.

Inlichtingen:

Stichting Leendert Vriel NO Twente
Marktstraat 10
7571 ED Oldenzaal

Telefoon:06-22572319
E-mail: oldenzaal@leendertvriel.nl
Internet: www.leendertvriel.nl
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Stichting Leergeld Oldenzaal

De doelstelling van Leergeld is: sociale uitslui-
ting van kinderen voorkomen.
Sociale uitsluiting is slecht voor de ontwikkeling 
van een kind. 

Leergeld financiert daarom deelname aan een 
sportclub of aan een sportkamp, zwemles of 
muziekles.

De maximale bijdrage is € 250,-- per kind, per 
jaar. Leergeld richt zich op kinderen in de leef-
tijd van 4 – 18 jaar. Leergeld is er voor kinderen 
uit een gezin waarvan het inkomen minder is 
dan 110% van de bijstandsnorm. 

Ouders moeten zelf een verzoek tot bijdrage in-
dienen bij Leergeld tel. 06 228 309 96.
De aanvrager wordt uitgenodigd voor een ge-
sprek en overlegt de financiële gegevens. De 
intermediair bekijkt of de voorliggende voorzie-
ningen zijn gebruikt en of het kind in aanmer-
king komt voor een bijdrage van Leergeld. 

Inlichtingen:

Stichting Leergeld Oldenzaal  
Postbus 100   
7570 AC Oldenzaal 
 
Telefoonnummer: 06 - 22830996  

O l d e n z a a lS t i c h t i n g
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Stichting Oudere Migranten Oldenzaal

De Stichting  Oudere Migranten Oldenzaal is 
opgericht in 2000, wij richten ons vooral op een 
doelgroep van allochtone ouderen boven de 50 
jaar. Ons doel is dat we belangen behartigen 
van onze ouderen, bijvoorbeeld: Tolkfuncties, 
mantelzorg, huisbezoeken en wegwijzen naar 
instellingen zoals, WBO en Thuiszorg  enz.  

We organiseren ook om de 3 maanden gezins-
middagen.  Hierbij is het ons doel de ouderen te 
informeren maar ook tegelijk te vermaken. 

We doen dit ook omdat we willen voorkomen 
dat onze ouderen in hun eigen huis geïsoleerd 
raken. 

We hebben binnen onze stichting een aantal 
intermediairs, die optreden als contactpersoon 
naar onze ouderen.    
 

Inlichtingen:

Som, Stichting  Oudere  Migranten
Secretariaat
Mobiel S.O.M.: 06-13154629

Birlik

Beraberlik

Meer samen

Samen meer
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Stichting Palet

Stichting Palet begeleidt vluchtelingen en mi-
granten bij de vestiging en integratie in de 
Twentse samenleving. Zelfredzaamheid en ei-
gen verantwoordelijkheid van de vluchteling 
c.q. migrant staan hierbij centraal.

Wanneer vluchtelingen een verblijfsvergunning 
hebben gekregen moeten ze het AZC, het asiel-
zoekerscentrum, verlaten en krijgen ze ergens 
in ons land een woning toegewezen. Stichting 
Palet begeleidt de vluchtelingen het eerste jaar, 
in samenwerking met de gemeenten Dinkel-
land, Oldenzaal en Losser, bij deze nieuwe fase 
in hun leven.

Dit geldt ook voor de zogenaamde uitgenodigde 
vluchtelingen die door de Nederlandse over-
heid worden uitgenodigd om in Nederland te 
komen wonen.

Daarnaast is Stichting Palet een laagdrempelig 
informatie- en adviespunt voor migranten en de 
bij hen betrokken organisaties en personen.

Tot slot geeft Stichting Palet presentaties bij  
scholen, kerkelijke organisaties, vrouwenorga-
nisaties of andere instellingen. We hopen door 
het geven van informatie die gebaseerd is op 
jarenlange ervaring meer begrip voor vluchte-
lingen te kweken.

Inlichtingen:

Stichting Palet, platform voor vestiging en
integratie van migranten
Dr. Schaepmanstraat 3
7572 XT Oldenzaal

Telefoon: 0541-522827
E-mail: info@stichting-palet.nl
Internet: www.stichting-palet.nl
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Stichting Welzijn Ouderen Oldenzaal

De Stichting Welzijn ouderen Oldenzaal (SWO) is 
gevestigd in het Michgoriushuis.

De stichting organiseert allerlei activiteiten op het 
gebied van wonen, zorg en welzijn voor de senioren 
van deze gemeente.

U kunt bij de SWO terecht voor o.a.
- Maaltijden ( tafeltje dekje en diepvries)
- Alarmering
- Ouderenadvies
- Aanleunwoning/seniorenwoning
- Meldpunt eenzaamheid  65 plus
- Alzheimer café
- Geheugenspreekuur
- Hulp bij Thuisadministratie
- Diverse activiteiten zoals blijffit  en bijeenkomsten

Inlichtingen:

Stichting Welzijn Ouderen Oldenzaal
Marktstraat 10
7571 ED  Oldenzaal

Telefoon:  0541- 585700 (van 8.30 uur tot 12.30 uur)
E-mail:  info@swo-oldenzaal.nl
Internet:  www.swo-oldenzaal.nl
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Vereniging van Rugpatiënten Overijssel

De Vereniging voor Rugpatienten Overijssel 
(VVRO)  wil rugpatiënten met elkaar in contact 
brengen om problemen bespreekbaar te maken 
en een gevoel van isolement op te heffen. Lot-
genoten kunnen elkaar stimuleren en helpen de 
psychische druk te verminderen die soms door 
onbegrip van de omgeving is ontstaan. 

Onder deskundige leiding kan meegedaan wor-
den aan uiteenlopende activiteiten zoals: 
- Therapie zwemmen 
- Tai Chi 
- Fitness 
- Ontspannende activiteiten 
De vereniging organiseert meerdere keren per 
jaar ontspannende activiteiten als:
- Excursies 
- Bingo 
- Bloemschikken 
- Ontspanningsavonden 

De vereniging zet zich in voor mensen met al of 
niet chronische rugklachten of andere stoornis-
sen aan het bewegingsapparaat.

Inlichtingen:

Secretariaat VvRO,  Mia Nijhuis
Telefoon:  0541-511332 
Email:  info@rugpatientenoverijssel.nl
Internet : www.rugpatientenoverijssel.nl
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Vincentiusvereniging
Een organisatie van vrijwilligers die helpt de armoe-
de om de hoek te bestrijden. 
                                                                                                                                                                                                                                                            
Bij acute financiële  of materiële problemen bekijkt 
een commissie een  aanvraag en kan dan eenmalig 
directe financiële hulp verlenen van mens tot mens 
zonder ingewikkelde procedures. 

Vincentiusshop
Verkoop tweedekans- kleding en schoeisel.
Uw bijdrage is meer dan welkom, want de verkoop 
van uw kleding etc. is onze grootste geldelijke op-
brengst en gaat direct naar hen die het hard 
nodig hebben. 

Vakantie
Door een langdurig laag inkomen kan men niet in 
staat zijn om op vakantie te gaan. De Vincentiusver-
eniging kan op aanvraag tegen een gereduceerde 
prijs die mogelijkheid bieden.

Inlichtingen:

www.vincentiusoldenzaal.nl
info@vincentiusoldenzaal.nl
Noodtelefoon:   06-14189558  

Hengelosestraat 7
0541-530924

Openingstijden: 

maandag, dinsdag  en donderdag 14.00 – 17.00 uur
zaterdag 10.00 – 13.00  uur 



30

Voedselbank Oost Twente

De Voedselbank helpt mensen die zodanig in finan-
ciële problemen geraakt zijn, dat zij onvoldoende 
geld hebben om eten te kopen.

Wie voldoet aan de criteria kan wekelijks een voed-
selpakket ophalen.

Wij zijn afhankelijk van sponsoren voor alle kosten 
en van bedrijven en particulieren die ons levensmid-
delen schenken waarvan de houdbaarheidsdatum 
niet verstreken mag zijn. 

Veel enthousiaste vrijwilligers zorgen wekelijks voor 
zo’n 115 pakketten in Oldenzaal en Dinkelland.

Inlichtingen:

Stichting Voedselbank Oost Twente
Postbus 95
7570 AB Oldenzaal 

Telefoon: 06- 42 22 91 79
E-mail: info@voedselbankoosttwente.nl
Internet: www.voedselbankoosttwente.nl 
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Vriendendienst Hoor ‘ns

In onze samenleving bestaat een grote groep men-
sen die vanwege een psychiatrische handicap wei-
nig sociale contacten heeft. Hierdoor kan men zich 
eenzaam en buitengesloten voelen. 

Herkent u zich hierin? Dan kan Vriendendienst Hoor 
‘ns iets voor u betekenen door een bezoekcontact 
tot stand te brengen met een vrijwilliger. 

Het contact is gericht op aanwezigheid, gezelligheid 
en het gezamenlijk ondernemen van activiteiten.

Inlichtingen:

Mediant Vriendendienst Hoor ‘ns
Laan van Driene 101
7552 EN  Hengelo

Telefoon: 074-2563240
E-mail: preventie@mediant.nl
Internet: www.mediant.nl
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Vrijwilligerscentrale Oldenzaal
 
Oldenzaal telt ruim 320 organisaties die kunnen 
rekenen op de inzet van vrijwilligers. Bij de Vrij-
willigerscentrale kunt u zich vrijblijvend oriën-
teren op een functie die bij u past. Ook kunt u 
eens kijken op onze vrijwilligers vacaturebank. 
U treft hier ook de vacatures aan van de orga-
nisaties die informele zorg leveren in Oldenzaal. 
Onze medewerkers helpen u graag bij het vin-
den van de meest geschikte werkplek. 
Ook bieden we vrijwilligers trainingen, cursus-
sen en workshops aan. 

Wij bieden  een gevarieerd pakket van diensten 
en producten aan waar organisaties die met 
vrijwilligers werken meestal kosteloos gebruik 
van kunnen maken.

Openingstijden:
De Vrijwilligerscentrale is open op alle werkda-
gen van 10.00 tot 16.00 uur. 

Inlichtingen:

Vrijwilligerscentrale Oldenzaal
Grevinkhof 50
7573 DD  Oldenzaal

Telefoon: 0541 -  571414
Internet: www.vcoldenzaal.nl 
E-mail: info@vcoldenzaal.nl
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WMO Loket Gemeente Oldenzaal

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelf-
standig kan blijven wonen en kan meedoen in 
de samenleving. Lukt u dat niet zonder extra 
hulp? En kunt u die hulp niet krijgen van familie, 
vrienden of buren? Dan mag u ons inschake-
len. Wij zorgen dat er hulp is voor wie dat nodig 
heeft. Voorbeelden hiervan zijn huishoudelijke 
hulp, rolstoelen, woningaanpassingen, hulp bij 
het opvoeden van kinderen, hulp bij sociaal iso-
lement en armoede. 

Waarvoor kunt u bij het 
Wmo-loket terecht? 
Met al uw vragen over wonen, welzijn, zorg en 
armoede bent u bij het Wmo-loket aan het juis-
te adres. Bent u niet in staat om naar het stad-
huis te komen? Belt u dan voor een afspraak bij 
u thuis.

Inlichtingen:

Wmo-loket gemeente
Oldenzaal
Ganzenmarkt 1
7571 CD Oldenzaal

Openingstijden:
Dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.30 uur
Telefoon: 0541-58 81 11
E-mail: wmoloket@oldenzaal.nl
Internet: www.oldenzaal.nl
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De Zonnebloem afdeling Oldenzaal

Met 53 vrijwilligers is de Zonnebloem afdeling Ol-
denzaal een actieve organisatie.
We geven mensen met een fysieke beperking, voor 
wie eenzaamheid dreigt, mogelijkheden om contac-
ten te leggen en erop uit te trekken door huisbezoek, 
dagactiviteiten en vakanties.

De afdeling Oldenzaal zorgt al bijna 60 jaar voor bij-
zondere ontmoetingen tussen zieken, gehandicap-
ten en vrijwilligers. 
Het vrijwilligerswerk bij een Zonnebloemafdeling 
is heel divers. Je kunt je op allerlei gebieden inzet-
ten. Bijvoorbeeld door mensen met een lichamelijke 
beperking te bezoeken, dagjes uit te organiseren, 
vervoer, stagiairs te begeleiden. Ook bestuurswerk 
behoort zeker tot de mogelijkheden. 
Er zijn goede redenen om je handen binnen onze 
organisatie uit de mouwen te steken. Je haalt er 
voldoening uit om dichtbij iets voor anderen te be-
tekenen. Je kunt je passie, waardevolle kwaliteiten 
en kennis bij ons kwijt. Je vergroot jouw sociale 
contacten en voelt je bij ons thuis. Je kunt je verder 
ontwikkelen bij een professionele vrijwilligersorga-
nisatie. 
 

Inlichtingen:

De Zonnebloem
P. de Hooghstraat 13
7574VJ Oldenzaal

Telefoon: 0541-519194
E-mail: ahmpunte@hotmail.com 
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