ACTIVITEITENOVERZICHT mei 2019
NOORD-OOST (Schelfhorst)
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:
Anneke Löwik tel. 47 37 47 of Hetty Reuver tel. 866 336. Via de officiële mail van de website:
info@ontmoetingsplein55plus.nl of kijk op www.ontmoetingsplein55plus.nl ;
Ons nieuwe emailadres (van de hele groep) is: ontmoet55a@gmail.com
Hoe kunt u ons vinden en waar hoort u meer over de activiteiten?
Iedere eerste woensdag van de maand is Ontmoetingsplein55plus aanwezig in wijkcentrum de
Schelf. U bent tussen 9.30 en 11.00 uur van harte welkom voor een kopje koffie of thee (€1,40). Kom
gerust (samen met een vriend of vriendin) langs. We hopen u te ontmoeten. Om 10.00 uur is een
gezamenlijk moment.
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. Wel verwachten we van u dat u aanwezig bent indien u zich ergens
voor opgegeven heeft en u zich afmeldt indien er iets tussen komt.
We gaan zorgvuldig om met uw gegevens.
We ontvangen ondersteuning vanuit Avedan.
We vragen u de koffie of thee te voldoen (als het mandje rondgaat - € 1,40)

Wij willen benadrukken dat het Ontmoetingsplein55+ er niet alleen is voor groepsactiviteiten, maar
àdat ze ook activiteiten tussen twee personen stimuleert. Heeft u een voorstel of een wens en
zoekt u gezelschap hiervoor, óók (vooral) op zondag, breng het in op de inloopochtend en kijk of u
iemand kunt vinden die hierin mee wil gaan. Denk bijvoorbeeld aan:
o
o
o
o
o
o

een ochtend bij elkaar koffiedrinken of bij mooi weer een terrasje pakken,
samen naar de markt, een streekmarkt, een evenement of (theater-) voorstelling gaan,
samen een wandeling of een fietstochtje maken,
een gezelschapsspel doen,
helpen bij een (verhuis-)klusje (geen zware dingen, geen dagtaak),
op ziekenbezoek gaan (lief en leed vrijwilligers).
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Agenda mei 2019
Na de inloopochtend is dit overzicht ook te lezen op de website www.Ontmoetingsplein55plus.nl .
Ontmoetingsplein55plus geeft bekendheid aan activiteiten (ook van buiten het
Ontmoetingsplein55+) en ondersteunt nieuwe initiatieven. Aan onderstaande informatie kunnen
geen rechten worden ontleend. Deelname is voor eigen verantwoordelijkheid.
LET OP: Feestavond Ontmoetingsplein55+ i.v.m. het 5-jarig bestaan.
donderdag 16 mei vanaf 19.30 – 22.30 uur – vandaag opgavestrookje inleveren!
OPROEP: Wie lijkt het leuk bij toerbeurt leestafel-gastvrouw te zijn op de vrijdagochtend? Je wordt
opgenomen in een rooster, dus dan ben je misschien 1x per 4-5 weken aan de beurt. Je taak is:
mensen ontvangen, gezellig kletsen, en eventueel helpen bij het uitzoeken of terugbrengen van
boeken, kortom er een leuke ochtend van te maken waar mensen graag naar toe komen. We willen
deze vrijdagochtend in het najaar weer nieuw leven inblazen.
5 mei | Freedom Ride – zondag 11.15 – 11.45 uur Start recreatieve tocht 35 km. Zie ook de eerder
gezonden mail hierover. €15,00 of €12,50 bij online aanmelding.
8 mei | Stadswandeling Almelo OVA - inloop vanaf 13.30 uur bij het Huis van Katoen en Nu.
Vertrek om 14.00 uur onder begeleiding van Almelokenner Theo Vleerbos. We komen diverse
bezienswaardig-heden tegen, waar Theo interessante verhalen over kan vertellen. Aanmelding
graag per mail naar louisepaerel01@gmail.com , tel. 06-14 96 91 10. De koffie of thee staat voor u
klaar. Om 16.00 terug. € 4,00 voor leden van Almelose ouderenbonden, € 6,00 voor niet-leden
10-12 mei | Historisch Festival – vrijdag 10.00 – 11.45 uur – Schelfhorstpark . Vanaf 10.00 uur.
Hoogtepunt is de Slag om Ruigenrode waarbij re-enactors een veldslag naspelen in Napoleontische
stijl op zaterdag- en zondagmiddag.
11 mei | Groei en Bloei Lentefair – zaterdag 11.00 – 16.00 uur – Beeklustpark – Ledeboerslaan 2.
Entree gratis, voor meer info: https://almelo.groei.nl/index.php?id=72596
16 mei | Feestavond Ontmoetingsplein55+ - donderdagavond vanaf 19.30 uur. Entree vrij,
introducées €7,50, vooraf te voldoen – vandaag laatste mogelijkheid.
18 mei| Jubileum Concert Oostvaarders - zaterdag 13.30 - Koornmarkt Almelo. Er zijn ook andere
koren aanwezig, inclusief het zusterkoor de Romantic Sailors uit Iserlohn.
24-26 mei | Twentse Lente festival – vrijdag vanaf 16.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 09.00 uur.
Centrum van Almelo. Een festival voor talenten uit heel Nederland, waarbij ook nieuw en jong
talent uit Twente de kans krijgt van zich te laten horen. Van dans en muziek tot cabaret en poëzie en
nog veel meer! Meer info later op https://www.uitinalmelo.nl/agenda-item/74710/Twentse-Lente/
Op zondag 26 mei Kunst in het Park: De kraampjes staan opgesteld vanaf Schouwburgplein
(Theaterhotel) door Het Kolkje richting de Grote Kerk.
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30 mei | Jaarlijkse Boekenmarkt & Kunstmarkt - donderdag Hemelvaartsdag – bij Proeflokaal
België
30 mei | Fietstocht Nivon - donderdag Hemelvaartsdag 10.00 – 15.00 uur – bij Theaterhotel
verzamelen. Info en opgave: Robert Kramer, robertkramer59@gmail.com of 06-18783009
2 juni | Muziek en Sfeer Concert – zondag 15.30 uur - St. Georgiusbasiliek, Boddenstraat 76. gratis
entree, vrije gift. Kamerkoor La Colombe o.l.v. Iassen Raykov m.m.v. organist Henk Linker, celliste
Inja Botden en mezzosopraan Valeria Boermistrova. Uitgevoerd worden alle (4) dubbelkorige
motetten, een zangsolowerk en een orgelwerk van Johann Sebastian Bach.
Regelmatig starten er diverse (computer-)cursussen op | Bibliotheek Almelo - Haal de brochure
op bij de bieb of download hem via
https://www.bibliotheekalmelo.nl/images/10150_Bieb_Cursusboekje_VJ_2019_LR.pdf
Filmvoorstellingen Hof88 (laatste vrijdag van het seizoen)
10 mei | vrijdag 14.00 – 16.00 uur Filmhuis Almelo – Film Werk Ohne Autor van Florian Henckel
von Donnersmarck. Kurt (Tom Schilling) groeit op in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als
hij op de kunstacademie Elisabeth (Paula Beer) ontmoet, worden ze op slag verliefd. Elisabeths
vader, Professor Seeband (Sebastian Koch), is niet onder de indruk van Kurt en is hem liever kwijt
dan rijk. De twee mannen zijn verbonden door gebeurtenissen uit het verleden. De dubieuze rol die
Seeband tijdens de Tweede Wereld Oorlog speelde, achtervolgt hem als een schaduw. Als Kurt
zichzelf en de ware kunst ontdekt, heeft dit ook implicaties voor Seeband.
€9,00 of €6,00 met filmpas (€15,00). Zie ook www.hof88.nl
Theatervoorstellingen Hof88
Andere (theater)voorstellingen in Hof88, met €2,00 korting op vertoon van je biebpas: zie agenda
www.ontmoetingsplein55plus.nl voor meer info.

Vooruitblik juni
12 juni | Kleurrijk koken/Syrisch – woensdag om 17.30 uur. De Driehoek, Jan Tooropstraat 27
Almelo. 3 gangen menu €7,50. Voor jou om kennis te maken met eten uit andere landen, voor de
gastvrouwen om de Nederlandse taal te oefenen. Opgave bij Handan Ekizkuyu tel. 06-2321 3310 of
h.ekizkuyu@avedan.nl ;
20 juni | Trap niet in Babbeltrucs – donderdag 14.00 uur – Raadszaal Stadhuis Almelo.
De gemeente Almelo en de politie Almelo organiseren een bijeenkomst over babbeltrucs.
Bij een babbeltruc gebruikt iemand een smoes om binnen te komen en geld of waardevolle spullen
te stelen. Vooral senioren worden slachtoffer van babbeltrucs. Tijdens de bijeenkomst krijgt u meer
informatie over babbeltrucs en tips over wat u kunt doen als het u overkomt.
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Vaste activiteiten Ontmoetingsplein55+/Avedan
Wijkkamers 7-14-21-28 mei| dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur. Aansluitend (gratis) lunch. Deze
groep is vol. Informatie over deze groep bij Anneke Löwik tel. 47 37 47.
Bij de groep op donderdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur is nog ruimte. (Gratis) lunch vooraf van
12.45 – 13.30 uur. Informatie en opgave bij Jacco Vinke tel. 06-10 01 33 61.
Locatie beide wijkkamers: Wijkcentrum De Schelf. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Jeu de Boules 1-8-15-22-29 mei | woensdag vanaf 10.30 uur in Schelfhorstpark;
8-15-22-29 maart| vrijdag vanaf 10.30 uur. Informatie bij Andrea Postmus, tel. 75 46 00 of
apostmus1953@gmail.com .
Handwerkcafé 9 mei | elke 2e donderdag van 9.30 tot 12.00 uur in De Schelf
Kosten € 3,00. Informatie: Anneke Löwik tel. 47 37 47 of Joke Warringa tel. 86 64 46. Meer dames
zijn van harte welkom! Gezellig kletsen en tegelijk werken aan je naai-, haak-, brei- of borduurwerk.
Fietsgroep 11 mei | elke 2e zaterdag (of vaker, overleg via de fiets what’s app)
Wil je (een keer) mee? Meld je dan aan bij Hetty Reuver, tel. 866 336. Samen overleggen hoe we nu
verder gaan. Wie wil/kan enkele handgeschreven routes van Frits overtypen?
Gespreksgroep 1x per maand op donderdag bij deelnemers thuis. Diverse onderwerpen. Opgave:
Anneke Löwik tel. 47 37 47 of Jan te Riele 56 43 86.
Museumgroep – zoveel mogelijk elke 3e donderdag van de maand – in en rond Twente. Meestal
per auto, we delen dan de benzinekosten. Wil je verder weg, bijv. Amsterdam, Utrecht, Den Haag,
Rotterdam, Leeuwarden, Groningen? Graag onderling regelen.
23 mei – beeldentuin Witharen? afh.van het weer

21 juni - Vijvertuinen van Ada Hofman Loozen, afh.
van het weer.

Meer info: siebrichsiemens@gmail.com/ 06-573 20 589
Wandelgroep | elke eerste donderdag- of vrijdagochtend van de maand. Verzamelen 09.30 uur op
P Stins. De wandeling is ongeveer 5-7 kilometer en wordt geleid door een gids. Aanmelden: Hetty
Reuver tel. 866 336. Eerstvolgende wandeling deze keer vrijdag 10 of 17 mei. Meer info volgt via de
mail. Er is een Natuurwandel What’s app groep.
Recreatieve wandelgroep: wandelen in de omgeving, doorgaans op woensdagavond, gewoon om
te bewegen, afh. van het weer en de interesse. Er is een Recreatiewandelgroep-app. Deelnemers
ontvangen geen mail. Meer info bij Hetty Reuver, tel. 866 336 of Siebrich Siemen 06-573 20 589.
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Aanvullingen per 1 mei 2019
1. het Naoberfest Almelo-Tubbergen 29 + 30 juni; je kunt dan fietsen langs verschillende optredens in A en T.
De optredens duren steeds 25 minuten, dan fiets je verder. We vermelden dit nu al omdat je bij Hof88 een
passepartout moet bestellen van 30 euro voor beide dagen of een ticket voor 1 dag van 17,50. telefonisch via
0546 – 850 264 (wo t/m vr van 12:00 tot 17:00 uur) of via info@hof88.nl. Meer info op:
https://noaberfest.nl/ Vooral voor de fietsgroep een idee.
2. Enkele mensen zijn in december met TerBeek naar Munster gereisd (Kerstdagtocht). Modehuis Roetgerink
organiseert ook zo'n tocht, met een stamppot diner na afloop. Meestal moet je in juni al reserveren voor dit
evenement. Nu staat er nog niets op de website, maar we willen dit wel in de gaten houden. Wil je aangeven of
je interesse hebt voor deze dagtocht? Je kunt je opgeven via dit emailadres (ontmoet55a@gmail.com ) of op de
inloop van juni.
3. Aanstaande zondag 5 mei is er een lentewandeltocht in en om Zenderen. Je loopt dan van de Zwanenhof
naar de Zwanenhof terug langs allerlei klooster/kerkelijke bezienswaardigheden. Meer info op:
http://www.kloosterpadzenderen.nl/index.php?n=Themadag.Zomerarrangement
4. Op zondag 19 mei is het Open Kloosterdag, van 14-17 uur in het KarmelKlooster in Zenderen. Thema is: Wat
beweegt je, en je kunt dan praten met de broeders en zusters van de Karmelfamilie. Meer info op
https://katholiekenschede.nl/index.php/parochieel-dienstencentrum/binnengekomen-berichten/2221-openkloosterdag-2019 . (ter info: op die dag is er ook een fietstocht van onze eigen fietsgroep, en er is KunstKijken
in Tubbergen)
5. Er hebben zich 4 dames aangemeld om bij toerbeurt de wekelijkse leestafelkoffieclub te bemensen. Voor
een licht rooster (zodat je niet zo vaak ingezet wordt) zoeken we er nog een paar mensen bij. De
leestafelkoffieclub is van oktober tot half december. In september zitten we dan bij elkaar om te overleggen
hoe we dat willen gaan aanvliegen ('beleid' met een duur woord). Zo leren we elkaar iets beter kennen en weet
iedereen wat de bedoeling is. Eind december willen we dit project evalueren om te kijken of een voortzetting in
deze (of een andere) vorm haalbaar en wenselijk is. Voor deze koffieclub heeft de Bibliotheek 50 gratis kopjes
koffie aangeboden.
Dit was veel extra info die op de inloop van vanmorgen besproken is. Daarom deze aanvulling.
Mocht je met iets mee willen doen, probeer dan anderen te vinden om dit samen op te pakken.

Andere activiteiten
Wandelgroep De Bleek | Derde dinsdag ’s middags verzamelen 13 uur bij Bleekkerk. De wandeling
is ongeveer 10 kilometer. Aangepast tempo. Deelnemers wisselen elkaar af in het uitzetten van de
wandeling. Koffiepauze halverwege. Info en opgave: Ben Voortman: b.voortman@live.nl.
Eerstvolgende keer 21 mei – bij goed weer.
Wandelen met de Nivon: elke 2e zondag van de maand. Meer info op de website
http://www.natuurhusalmelo.nl/nivon . Je kunt ook bellen met: Hans Rijper 06-18783009 of Theo van
Dijk (0546-456933);

5

