ACTIVITEITENOVERZICHT maart 2020
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?
Voor nieuwkomers: er is een apart blaadje met algemene informatie. Vraag hiernaar.

Agenda maart 2020
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. Mocht je zelf een leuk idee hebben: zet het op de SamenUit app.
Zo kunnen ook anderen zich bij je aansluiten.
Mededelingen:
1. We hebben de agenda losgekoppeld van het voorblad. Hierop staat informatie die de meeste vaste
bezoekers inmiddels wel weten. Het voorblad is los verkrijgbaar voor nieuwe bezoekers van het
Ontmoetingsplein55+.
2. Ontbijt in de wijk: vanaf november elke 3e woensdag van de maand; volgende keer:18 maart.
3. Vanaf 3 maart staat het Wijkteam Schelfhorst/Sluytersveld voor je klaar. Je kunt hier terecht met alle
soorten vragen waar je zelf niet uitkomt. Je loopt zonder afspraak even binnen in wijkcentrum De Trefhoek,
Ootmarsumsestraat 249. Ma-do van 09.00 – 16.00 uur, vrij van 9.00 – 12.00 uur.
Aankondigingen:
1. Rondleiding Stadhuis op donderdag 12 maart is volgeboekt. Je kunt je niet meer opgeven.
2. Dagje Löwik Vriezenveen| dinsdag 17 maart 10.00 – 15.00 uur inclusief koffie/thee/lunch. Samen met de
Vrouwen van Nu. Min.20 personen, max. 60 personen. Er zijn geen kosten aan verbonden (behalve
benzinevergoeding voor de chauffeur), maar een vrijwillige bijdrage van €2,50 voor de fooienpot lijkt ons
redelijk. Opgeven bij Siebrich siebrichsiemens@gmail.com of bij Lia van der Aa (Vrouwen van Nu).
3. Bijwonen zitting Rechtbank – datum nog niet bekend, opgave bij Jannie de Maat
Vragen:
1. Is er belangstelling om samen te gaan wokken? Opgave bij Lia van der Aa.
2. Is er belangstelling voor een rondleiding bij FoodConnect (najaar)? Opgave bij: Anneke
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3. Is er belangstelling voor een middagje Kennismaken-met-Bridge? Opgave bij Siebrich

Agenda:
5 maart | Bijeenkomst Fietsersbond – donderdag 20.00 uur – Bibliotheek Almelo. In 2021 gaat de nieuwe
omgevingswet in. Die wet verplicht alle gemeenten een visie te ontwikkelen voor de toekomst van de stad: de
Omgevingsvisie. Hierin komt te staan hoe Almelo zich in de toekomst wil ontwikkelen om daar prettig te wonen,
te werken en de vrije tijd door te brengen. Om die visie te kunnen opstellen, vraagt de gemeente aan inwoners,
ondernemers en andere betrokkenen mee te denken. De Fietsersbond heeft de fietsvisie 2040 opgesteld en wil
daarover in het kader van de Omgevingsvisie met fietsers praten in leescafé Feijn. Iedereen is welkom, entree en
koffie/thee gratis. Meer info: 06-54680400, of joopisrael141@gmail.com of www.almelo.fietsersbond.nl
7 maart | Start Leesclub Nederlandse Litaratuur – zaterdag 10.30 uur - Bibliotheek Almelo – Informatiebijeenkomst over een leesclub Nederlandse literatuur op initiatief van de landelijke organisatie Senia. Senia richt
in heel Nederland leesclubs op en brengt zo mensen die graag lezen bij elkaar. Leidraad voor de groepen is een
lijst van moderne literatuur die is opgesteld door deskundigen. Daaruit worden 6 à 7 boeken per jaar gelezen en
besproken aan de hand van leeswijzers met vragen die het gesprek structuur geven. Aanmelden is niet verplicht,
maar wordt op prijs gesteld via diana.kiesenberg@senia.nl .
17 maart | start Elke Stap Telt – Het Sportpark – dinsdagmiddag 13.00 uur en donderdagavond 19.00 uur. Er
zijn nog meer startplekken. Zie voor meer info: https://www.sportbedrijfalmelo.nl/elkestaptelt/ Elke Stap Telt is
een laagdrempelig wandelprogramma van 12 weken voor volwassenen die gericht aan hun conditie willen
werken. Het programma richt zich vooral op niet-actieve en minder actieve volwassenen, maar dankzij de
verschillende instapniveaus en de persoonlijke opbouwplannen is het programma ook geschikt voor
sportievelingen. Opgave vóór 15 maart: Kim de Wild 06-31065455 of 0546-711913. Kosten €25,oo, dit is inclusief
boekje, hulp bij installatie stappen-app en 12x2 koffie/thee.
18 maart | Ontbijt in de wijk – (elke 3e) woensdag 09.30 – 11.30 uur. Wijkcentrum De Schelf. We beginnen ’s
ochtends met een gezond ontbijt. Hier krijgt u de gelegenheid om in contact te komen met andere mensen. Na
het ontbijt zullen we een korte wandeling maken met elkaar. Bij slecht weer wordt de wandeling vervangen door
een leerzame spelletjesmiddag in het wijkcentrum. Kosten: €2,00. Aanmelden en informatie bij:
Wijkondersteuner Handan Ekizkuyu, Tel: 06-23213310 / email: h.ekizkuyu@avedan.nl
22 maart | Vocaal Ensemble Cordier – zondag 15.30 uur – Grote Kerk. Studenten van het ArtEZ
Conservatorium Enschede. Hun repertoire omvat alle stijlperioden. Vrije gift bij de uitgang. Meer info hierover:
https://www.uitinalmelo.nl/agenda-item/85486/Vocaal-Ensemble-Cordier/
23 maart | Start expositie Canadese Militaria – Bibliotheek Almelo, 4e verdieping. De Almeloër Hermann
Hinsenveld is al zijn hele leven geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Hij verzamelt alles over de oorlog
rondom de Canadese Militaria & Almelo. Op 4 en 5 april is het 75 jaar geleden dan Almelo werd bevrijd en
exposeert Hinsenveld een groot deel van zijn verzameling. De expositie duurt tot 10 mei.
29 maart | Concert Hagenkoor – zondag 14.30– Kapel Hof88 Hofkampstraat. Onder de titel
"Voorjaarsconcert" zal een gevarieerd programma ten gehore worden gebracht met bekende en minder
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bekende, maar altijd prettig in het gehoor liggende nummers. Onderbroken door een pauze zullen 16
meerstemmige liederen gezongen worden. Gratis toegankelijk.

Filmvoorstellingen Hof88
6 maart | vrijdag 14.00 – 16. 00 uur Filmhuis Almelo – Film 1917 van Sam Mendes en Krysty Wilson-Cairns. 1917
is genomineerd voor 10 Oscars, waaronder voor Beste Film, Beste Regie (Sam Mendes) en Beste Cinematografie.
‘Als je faalt, sneuvelen er 1600 soldaten, waaronder je broer.’ Met die mededeling gaat Blake vergezeld door zijn
collega Schofield op pad om persoonlijk een boodschap af te leveren bij een regiment Britse soldaten.
Telefonische communicatie is niet mogelijk. Schofield en Blake verlaten de loopgraven en beginnen aan hun
helletocht. Een nagelbijtende actiethriller en race tegen de klok. Niet geschikt voor gevoelige zielen.
20 en 27 maart | vrijdag 14.00 – 16.00 uur Filmhuis Almelo – Film De Beentjes van Sint Hildegard van Johan
Nijenhuis met Herman Finkers in een van de hoofdrollen. Een relatiekomedie over verstikkende liefde. Over de
vraag in hoeverre je in je relatie alles wilt delen en in hoeverre je ruimte laat. Deze film over het losbreken uit
vastgeroeste patronen is nagenoeg geheel in het Twents gesproken en Nederlands ondertiteld.
3 april | vrijdag 14.00 – 16.00 uur - Filmhuis Almelo – Film Two Popes van Fernando Meirelles. Een van de
meest onverwachte gebeurtenissen in de kerkgeschiedenis was het aftreden van paus Benedictus XVI in 2013, op
het moment dat de woede over het seksueel misbruik in de kerk in alle hevigheid losbarstte. De huidige paus,
toen aartsbisschop in Brazilië, nam het vliegtuig naar Rome om zijn ontslag in te dienen, uit onvrede met het
beleid van de kerk. De regisseur kwam op het idee om de gesprekken tussen hen in te vullen, hoewel niemand
precies weet wat daar is voorgevallen. Formidabele acteerprestaties. The Two Popes is genomineerd voor 3
Oscars, waaronder voor Beste Mannelijke Hoofdrol (Jonathan Price) en Beste Mannelijke Bijrol (Anthony
Hopkins). Voor katholieken echt een aanrader (Siebrich)
Entree €9,00 of €6,00 met filmpas (€15,00). Zie ook www.hof88.nl
Gratis Computercursussen
11 of 17 maart | Workshop E-book lenen - wo 11 maart, 14.00-15.30 uur; di 17 maart, 19.00-20.30 uur –
Bibliotheek Almelo. Bibliotheekleden kunnen kiezen uit meer dan 25.000 e-books (romans, thrillers, kinder- en
jeugdboeken, non-fictie en poëzie). Voor tablet en smartphone, maar ook voor de e-reader. U krijgt bij deze
workshop informatie over de werkwijze en een demonstratie. Daarna helpen wij u bij het aanmaken van een
gratis account. Neem uw bibliotheekpas en het bibliotheekwachtwoord en uw laptop ,e-reader of tablet mee.
Graag wel aanmelden via cursussen@bibliotheekalmelo.nl o.v.v. dag en datum.
5-12-19-26 maart | Cursus Digisterker – donderdag 09.30 – 11.30 uur – Bibliotheek Almelo. In deze cursus leer
je in een rustig tempo werken met uw DigiD en maak je kennis met overheidswebsites. Je leert bijvoorbeeld hoe
de Berichtenbox van de website Overheid.nl werkt en hoe je op de website van de SVB (sociale
verzekeringsbank) uw AOW kunt inzien. Ook wordt ingelogd bij het Donorregister. Aanmelden / meer
informatie: cursussen@bibliotheekalmelo.nl of 0546 - 822005.
Laptopcursus van de Bibliotheek samen met Sportbedrijf Almelo. In de huidige tijd wordt het beheersen van
digitale vaardigheden steeds belangrijker. Steeds meer zaken worden digitaal geregeld. Met deze cursus word je
handiger op je eigen laptop, tablet of smartphone.
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Cursus 1 bij PH: donderdagen 26 mrt., 2-9-16-23 april van 14.00 – 16.00 uur.
Cursus 2 bij PH: maandagen 11-18-25 mei en 8-15 juni van 14.00 – 16. 00 uur.
Min. 5, max. 10 deelnemers. Geef je op bij Filomena Mijnders van de Bieb: 0546-822 005

Vaste activiteiten Ontmoetingsplein55+/Avedan
Wijkkamers 10-17-24-31 maart | dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur. Inclusief lunch na afloop. Informatie en
opgave bij Anneke Löwik tel. 47 37 47. Donderdag 5 – 12 – 17 december van 12.15 – 15.00. Inclusief lunch
vooraf. 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 4-11-18-25 maart | woensdag vanaf 10.30 uur in Schelfhorstpark;
Jeu de boules op de vrijdag vanaf 10.30 uur is wegens te weinig belangstelling voorlopig gecancelled. Informatie
bij Andrea Postmus, tel. 06 1159 7663 of apostmus1953@gmail.com .
Handwerkcafé 12 maart | 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.
Let op: Handwerkbeurs in februari in Zwolle.
Fietsgroep | vaak op zondagmiddag, afhankelijk van het weer, zeker in de herfst/winterperiode. Overleg via de
fiets what’s app. Wil je (een keer) mee? Meld je dan aan bij Hetty Reuver, tel. 866 336.
Gespreksgroep 1x per maand op donderdag bij deelnemers thuis. Diverse onderwerpen. Op dit moment ligt deze groep
stil, in afwachting van een nieuwe gespreksleider. Meer info en opgave: Anneke Löwik tel. 47 37 47.

Museumgroep – zoveel mogelijk elke 3e donderdag van de maand – in en rond Twente. Meestal per auto, we
delen de benzinekosten. Soms per trein. Afhankelijk van het weer en de stemming maken we er nog een
wandeling van ong. 5 km achteraan. Wil je verder weg, bijv. Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam,
Leeuwarden, Groningen? Dan graag onderling regelen.
19/3 eerstvolgende keer. Meer info: siebrichsiemens@gmail.com/ 06-573 20 589
Wandelgroep | doorgaans elke eerste donderdag- of vrijdagochtend van de maand. Verzamelen 09.30 uur op
P Stins. De wandeling is ongeveer 5-7 kilometer en wordt van oudsher geleid door een gids, maar dit jaar maken
we een begin met het zelf uitzetten van een wandeling. Aan de hand van de wandelkaarten van Twente moet dat
lukken. Benzinekosten worden gedeeld, meestal €2,00. Aanmelden: Hetty Reuver tel. 866 336. Eerstvolgende
wandeling (bij goed weer) donderdag 5 maart. Meer info volgt via de mail. Er is een Natuurwandel What’s app
groep.
Recreatieve wandelgroep: wandelen door de wijk en langs het kanaal, op woensdagmiddag/-vooravond,
gewoon om te bewegen, afh. van het weer en de interesse. Er is een Recreatie-wandelgroep-app. Deelnemers
ontvangen geen mail. Meer info bij Hetty Reuver, tel. 866 336.

Activiteiten van andere organisaties – (voor-)aankondigingen:
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Wandelgroep De Bleek | 3e 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 17 maart – bij goed weer.
Wandelen met de Nivon: elke 2e zondag van de maand - 8 maart – verzamelen om 10.00 uur bij het
Theaterhotel. Vanaf daar gaan we met de fiets naar Bornerbroek en starten daar onze wandeling van ca. 9 km
met o.a. een mooi stuk langs de Doorbraak. De koffiepauze is in natuurvriendenhuis Krikkenhaar. Voor degenen
die wél willen wandelen, maar niet fietsen: bel even met Robert, hoe laat en waar de wandeling start. Na de
wandeling weer op de fiets naar Almelo. Mocht het weer té slecht zijn om te fietsen, maar nog goed genoeg om
te wandelen, dan zorgt Robert voor een alternatief. Meld je in ieder geval uiterlijk vrijdag 6 maart aan bij
Robert: Tel. 06-10687885 of robertkramer59@gmail.com
Meeten | samen eten bij De Hoofdzaak – Javatoren/Stationsstraat 11. Elke donderdag van 17.00 – 19.00 uur.
Voor iedereen die niet alleen wil eten is er vanaf nu: Meeten!
Gewoon aanschuiven. Lekker makkelijk én gezellig! Dus, met wie zit ik deze week aan tafel?? Prijs: €12,50.
Gardenista 2020 | wo 13 t/m zo 17 mei - nieuwe locatie: Historische Buitenplaats Den Alerdinck in
Zwolle/Laag-Zuthem. Voor tuinliefhebbers. Na het succes van de eerste editie van Gardenista in 2019,
organiseert Groei & Bloei in 2020 wederom dit unieke groene festival. Dit keer met nog meer activiteiten en
groenbeleving onder de noemer Leef in het groen. Entree: €18,50, leden groei en bloei 14,50. Meer info:
https://gardenista.nl/
22 mei | Fietsen met de OVA – zondag 13.30 uur -Verzamelen om 13.30 uur bij het Zwembad Almelo - Via een
mooie route fietsen we naar Nijverdal..Natuurlijk kijken we even rond in Nijverdal en daarna strijken we neer op
een mooi terras om een kopje koffie of thee te drinken. We verwachten rond 16.30 uur terug te zijn in Almelo.
Leden van ouderenbonden betalen € 4,00 en niet-leden € 6,00. Aanmelding bij Ans Ardesch:
ans.ardesch@ouderenverenigingalmelo.nl T 0681010294
24 mei | Museumbusreis NIVON regio Twente zondag 24 mei – Essen (D) Al enkele jaren kan de regio Twente
van Nivon zich verheugen op een min of meer vaste schare deelnemers aan de museumbusreis, georganiseerd
door regio-penningmeester Hans Kits. Maar er is meestal nog plaats voor een paar extra deelnemers. We
bezoeken het Folkwang Museum en het bijzondere operagebouw van het Aalto Theater. Meer info volgt later.
Neem alvast een kijkje op:
https://www.museum-folkwang.de/

en https://www.theater-essen.de/

Data ‘evenementen’ OP55+:
Museumgroep: donderdagen 19/3 – 16/4 – 14/5 – 18/6 (in juli en augustus stop)
Löwik: dinsdag 17 maart 10.00 – 15.00 uur (met VvN)
Synagoge Enschede: woensdag 22/4 (met VvN)
Rechtbank: waarschijnlijk in mei/juni
FoodConnect: najaar
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