ACTIVITEITENOVERZICHT ZUID-WEST
Maart 2018 (Windmolenbroek)
Ontmoetingsplein55plus brengt 55-plussers met elkaar in contact. Wij zijn benieuwd wie u
bent. Heeft u een vraag? Wilt u iets voor iemand doen? Heeft u een idee om samen iets te
ondernemen? Kunt u anderen ergens mee helpen? Of heeft u zelf iets waar u hulp bij zoekt?
Bij wie kunt u terecht?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze contactpersonen: Rosetta Accardi,
tel. 06-23929035 of r.accardi@scoopwelzijn.nl. Via de mail:
info@ontmoetingsplein55plus.nl of kijk op www.ontmoetingsplein55plus.nl
Hoe kunt u ons vinden?
Iedere tweede woensdag van de maand is Ontmoetingsplein55plus aanwezig
in wijkcentrum De Möll’nwiek. U bent van 10.00 tot 11.30 uur van harte welkom om ons en
elkaar te ontmoeten. Kom gerust langs. U bent tot niets verplicht, wij hopen u te
ontmoeten. Om 10.15 uur is een gezamenlijk moment. Koffie of thee €1,30.
Hoe werkt Ontmoetingsplein55plus?
We brengen mensen samen en ondersteunen initiatieven.
We verwijzen voor (nieuwe) activiteiten of contacten in eerste instantie naar bestaande
organisaties, verenigingen en contacten.
We slaan daarmee een brug tussen de vragen en behoeften van 55-plussers en het aanbod
dat organisaties bieden.
We bemiddelen en stimuleren contacten. Deelname aan activiteiten of het aangaan en
voortzetten van contacten is voor eigen risico. We gaan zorgvuldig om met uw gegevens.
Doet u mee?!
Wilt u meehelpen om ons team in de Windmolenbroek te versterken? Wij zoeken nog
enthousiaste vrijwilligers die mensen met elkaar in contact willen brengen, de
ontmoetingsochtenden willen verzorgen en/of ondersteuning bieden bij nieuwe
initiatieven. Voor informatie: : Rosetta Accardi, tel. 06-23929035 of
r.accardi@scoopwelzijn.nl.

Agenda maart/april 2018
Ontmoetingsplein55plus geeft bekendheid aan activiteiten en ondersteunt nieuwe
initiatieven. Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Deelname is voor eigen verantwoordelijkheid.
16 maart | vrijdag – start De Lentefitgames voor senioren 60,70,80 en 90+. De Klup – Berlagelaan 2
Gamen en koffie met een lekkere traktatie. Kosten: 10 euro voor 4 x.
Het is een kennismakingsproject van 4 bijeenkomsten in het Fun-ie-fit. Max. 2x 16 personen. Tijden:
09.45-10.45 en 11.00-12.00 uur. Informatie en opgave: Monique Schuchart
email: monique.gem1@gmail.com. Telefoon 06 41 35 91 70. Bgg 06 15 16 45 76
20 maart | dinsdag Inloopspreekuur Reizen met OV - 10.00-11.30 uur Bibliotheek Almelo.
Heb je vragen over het OV of over de website van de NS? Advies op maat door bevlogen OVambassadeurs.
23 maart | Event voor ouderen van 13.30 uur tot 19.00 uur Theater Hof 88 Elisabethhof 4 Almelo
t.g.v. het 5-jarig bestaan van de OVA (Ouderen Vereniging Almelo). Aanmelden: voor 15 maart as bij
Almelo Sociaal, Grotestraat 174 te Almelo. Tel.: 0546-456909. Kosten: € 7,50 p.p. incl. koffie, taart,
consumpties en een koud- en warm buffet voor niet-leden. Leden OVA gratis. Meer info:
http://www.ontmoetingsplein55plus.nl/agenda
6 april | vrijdag 14.00 – 16.00 uur Filmhuis Almelo – film Three Billboards - In dit donker en
komisch drama ontpopt een Amerikaanse plattelandsvrouw zich tot een wraak-engel als de politie
de moord op haar dochter niet oplost. Winnaar van vier Golden Globes. €8,00 of €5,00 met filmpas.
Zie ook www.hof88.nl
19 april | Rondleiding/excursie waterschap Vechtstromen. Gezamenlijk met andere afdelingen
van Ontmoetingsplein55plus. Eerst met de auto naar Enschede voor een docu-film, daarna naar
Hengelo, bezoek Kristalbad. Deelname is gratis, wel bijdrage in bezinekosten. Informatie en opgave
bij Siebrich: siebrichsiemens@gmail.com/ 06-573 20 589
20 april | vrijdag 14.00 – 16.00 uur Filmhuis Almelo – film Darkest Hour - Meeslepende biopic over
de tumultueuze eerste ambtsmaand van Winston Churchill. De onverzettelijke premier staat voor
een moeilijke keuze: onderhandelen met Hitler of vechten voor de vrijheid van het Verenigd
Koninkrijk.
€8,00 of €5,00 met filmpas. Zie ook www.hof88.nl

Vaste activiteit
Elke dinsdag en donderdagochtend in juli | Huiskamer Karekiet
In Wooncentrum Windmolenbroek is iedere dinsdag en donderdagochtend een huiskamer
voor senioren. U kunt elkaar ontmoeten voor een kop koffie, een gesprek en activiteiten.
De huiskamer is van 10.00 tot 12.30 uur. Kosten € 3,- per keer. Info Scoop, Rosetta Accardi:
tel 06 – 23 92 90 35. In augustus is de huiskamer gesloten.
Wandelgroep, iedere maandag om 11.30 en donderdag om 14.00
Onder begeleiding van de fysio, vertrek vanuit de Zeearend 2, aanmelding is niet nodig en
deelname is gratis
Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur handwerkgroep De Zeven Bosjes.
Het doel is onder het genot van een kop koffie/thee en een koekje gezellig met elkaar te
haken/breien/borduren/naaien. De opbrengst is voor de straatkinderen in Peru (Pan de Vida)
en deels voor u zelf.
Locatie: De Zeearend 2, kantine Medisch Centrum Almelo (naast het ziekenhuis)
Kosten: € 1,00 per deelname. Info: bepverhoef@caiway.nl of 06-50481941/
0546-817142

Kijk voor meer activiteiten op de agenda onze website www.ontmoetingsplein55plus.nl
U vindt ons ook op Facebook.

