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Het voorjaarsprogramma 2020
van de 

OuderenVereniging AlmeloWebsite:  www.ouderenverenigingalmelo.nl
Facebook: OVA of ouderenverenigingalmelo
Word lid van de OVA! 
Bel 0546-451590 of mail henk.kloosterhof@ouderenverenigingalmelo.nl

24 april 2020
Bevrijding, zingen!
een OVA-morgen die in het te-
ken staat van (bevrijdings) lied-
jes die tijdens of na de oorlog ge-
zongen werden. Johan Bijkerk, 
een zanger en zangeres zorgen 
voor de invulling. Er wordt tekst 
uitgedeeld zodat mensen mee 
kunnen zingen. Hun optreden 
wordt omlijst met beelden van 
bevrijdingsfeesten in 1945.
Aanmelden bij Hilly van Stui-
venberg: hilly.vanstuivenberg@
ouderenverenigingalmelo.nl

22 mei 2020
Fietsen
Via een mooie route fietsen we 
naar Nijverdal. Verzamelen om 
13.30 uur bij het Zwembad Al-
melo.
Natuurlijk kijken we even rond 
in Nijverdal en daarna strijken 
we neer op een mooi terras om 
een kopje koffie of thee te drin-
ken. We verwachten rond 16.30 
uur terug te zijn in Almelo.
Leden van ouderenbonden be-
talen € 4,00 en niet-leden beta-
len € 6,00.
Aanmelding bij Ans Ardesch: 
ans.ardesch@ouderenvereni-
gingalmelo.nl T 0681010294

12 juni 2020
Stadswandeling in Zwolle
We gaan met de trein om 9.50 
uur richting Zwolle (eigen kos-
ten). In Zwolle maken we een 
stadswandeling om het centrum 
van de hoofdstad van Overijs-
sel te verkennen. Tussendoor 
wordt een kopje koffie gedron-
ken, met mooi weer hopelijk op 
een terras. Na de wandeling lun-
chen we bij een gezellig restau-
rant (eigen rekening) en daarna 
is het alweer tijd om de trein 
naar Almelo te pakken. Voor de-
genen die nog zin hebben in een 
museumbezoek is er natuurlijk 
de Fundatie. Zij kunnen op eigen 
gelegenheid later terugreizen. 
Leden van ouderenbonden be-
talen € 4,00 en niet-leden beta-
len € 6,00.
Aanmelding bij 
louisepaerel01@gmail.com 
T 0614969110

Raadpleeg onze website voor de 
meest actuele gegevens



14 februari 2020
Canadese begraafplaats
Achter elk van de 1394 graven schuilt een indrukwekkend ver-
haal. Ontdek hoe Noordoost-Nederland bevrijd werd en kom 
meer te weten over de gesneuvelde militairen en hoe het ereveld 
tot stand is gekomen. Het informatiecentrum is voor iedereen gra-
tis toegankelijk en goed bereikbaar voor minder validen. We gaan 
met eigen vervoer. Graag om 13.30 uur aanwezig zijn. Adres: Eek-
hoornweg 10 in Holten. Mocht u zelf niet met trein of auto kunnen, 
meldt u dat dan even. Leden van ouderenbonden betalen € 4,00 
en niet-leden € 6,00.
Aanmelding bij louisepaerel01@gmail.com T 06-14969110

28 februari 2020
Geweldloos communiceren
Marita Klein geeft een workshop “Geweldloos Communiceren” in 
het Huis van Katoen en Nu. Zij zal de grondslagen en herkomst 
van geweldloze communicatie vertellen en oefenen. Het vereist 
een open houding en de bereidheid om echt en rustig te luisteren 
en een oordeel voorlopig achterwege te laten. Geweldloze com-
municatie helpt bij meningsverschillen in het groot en in het klein. 
We beginnen om 10.00 uur en sluiten om 12.00 uur af met een 
eenvoudige lunch.

27 maart 2020
Veteranen vertellen
Veteranen van het Veteranencafe Almelo vertellen op 27 maart in 
het Huis van Katoen en Nu hun verhaal. Aanvang 10.00 – 12.00 
uur. Aansluitend een eenvoudige maaltijd. Aanmelden bij Hilly van 
Stuivenberg: hilly.vanstuivenberg@ouderenverenigingalmelo.nl

7 april 2020
Synagoge Enschede
We gaan deze keer met de trein (eigen kosten). De trein vertrekt 
om 11.25 uur, dus graag 11.20 uur aanwezig op het perron in Al-
melo. In Enschede kan een eenvoudige Italiaanse lunch gebruikt 
worden (eigen rekening). We gaan via een mooie wandeling naar 
de Synagoge. Een gids vertelt over de bijzondere geschiedenis en 
wetenswaardigheden van het gebouw. Een kopje koffie/thee tot 
besluit en dan weer terug met de trein naar Almelo. Leden van ou-
derenbonden betalen € 4,00 en niet-leden € 6,00. Aanmelding bij 
Lokke de Haan: lokke.dehaan@ouderenverenigingalmelo.nl 
T. 0546-864734

17 januari 2020
Memory Vrijheidsmuseum
In de vaste expositie van het 
Memory Vrijheidsmuseum in 
Nijverdal beleven we de op-
komst van het Nationaalsoci-
alisme in Duitsland tot en met 
de bevrijding van Overijssel. 
Natuurlijk krijgt u van ons een 
kopje koffie/thee. We gaan met 
eigen vervoer. Graag om uiter-
lijk 14.00 uur aanwezig zijn. 
Mocht u zelf niet met trein of 
auto kunnen, meldt u dat dan 
even. 
Adres museum: Grotestraat 13,  
7443 BA Nijverdal
Leden van ouderenbonden be-
talen € 4,00 en niet-leden € 6,00.  
Aanmelding bij Lokke de Haan: 
lokke.dehaan@ouderenvereni-
gingalmelo.nl T. 0546-864734

31 januari 2020
Stolpersteine en dagboeken
In het Huis van Katoen en Nu 
vertelt Joop Israel over de Stol-
persteine en vertelt Gerard 
Vloedbeld het verhaal van zijn 
vader in de oorlog aan de hand 
van nagelaten dagboeken en 
geschriften.
We beginnen om 10.00 uur. 
Einde is om 12.00 uur met aan-
sluitend een eenvoudige maal-
tijd.
Aanmelden bij Hilly van Stui-
venberg: hilly.vanstuivenberg 
@ouderenverenigingalmelo.nl

Het voorjaarsprogramma van de OVA
Activiteiten bij het Huis van 
Katoen en Nu (tenzij anders 
vermeld):
Leden ouderenbonden beta-
len € 4,00,  niet-leden € 6,00 
pp incl. koffie of thee. Voor de 
lunch vragen we een (kleine) 
vrijwillige bijdrage. 
Graag aanmelden (onder ver-
melding van de activiteit) bij:  
Hilly van Stuivenberg: 
hilly.vanstuivenberg@oude-
renverenigingalmelo.nl 
T: 06-47132442
Cobi Noordhoff: 
cobinoordhoff@gmail.com
T: 0546-860948 

24 januari, 12 februari, 20 
maart, 8 april, 15 mei, 4 juni
Lunchen bij het ROC
De lunch kost € 7,50 (excl. 
drankjes) en bestaat uit een 
twee/driegangenmenu. Start 
12.00 uur. Maximaal 30 deel-
nemers. 
Aanmelden (en afmelden): 
louisepaerel01@gmail.com
T : 06-14969110

27 januari, 24 februari, 30 
maart, 27 april, 26 mei, 29 
juni
Toafelproat met Heracles 
Huis van Katoen en Nu
14.00 – 16.00 uur 
Gratis toegang.


