
LEVENSKUNST 55+

Het Zomerprogramma 2019
van de 

OuderenVereniging Almelo

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

natuurlijke materialen en mag mee naar huis. Leden oude-
renbonden betalen € 4,00; overigen betalen € 6,00.

29 juli 2019
Toafelproat met Heracles 
Huis van Katoen en Nu, 14.00 – 16.00 uur 
Gratis toegang.

2 augustus 2019  
Workshop fotoalbum maken 
Huis van Katoen en Nu, 10.00 – 12.00 uur 
We nemen onze laptop mee naar het Huis van Katoen en Nu 
waar we uitleg krijgen hoe we een eenvoudig digitaal foto-
album kunnen maken. Gratis toegang.

Voor meer informatie en opgaven (bij voorkeur per email en 
graag vermelden voor welke activiteit u zich opgeeft): 
Hilly van Stuivenberg: T: 06-47132442
hilly.vanstuivenberg@ouderenverenigingalmelo.nl 
Cobi Noordhoff: T: 0546-860948
cobinoordhoff@gmail.com 
Bekijk de agenda op onze website voor de meest actuele 
gegevens en voor andere activiteiten van de OVA.

De zomeractiviteiten van de OVA zijn mede mogelijk gemaakt door Het Oranjefonds, Stich-
ting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. Zij streven er naar dat niemand zich buitengeslo-
ten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. De bijdrage is toegekend om oude-
ren samen een leuke vakantieperiode te laten beleven en zo eenzaamheid onder ouderen in 

deze periode te verminderen.



24 juni 2019 
Toafelproat met Heracles 
Huis van Katoen en Nu, 14.00 – 16.00 uur 
Gratis toegang.

28 juni 2019
Met Twickel aan tafel, eetcultuur door de eeuwen heen.  
Huis van Katoen en Nu, vanaf 10.00 uur 
We krijgen een lezing over de moderne keuken van Twic-
kel door Marianne Bernelot-Moens en een lunch in het 
Huis van Katoen en Nu. Daarna bezoeken we de tuin van 
Twickel, er is een rondleiding en we drinken koffie of thee 
in de theeschenkerij. Bijdrage € 4,00 voor leden ouderen-
bonden; overigen betalen € 6,00.

5 juli 2019
Inloop met een ijsje
Huis van Katoen en Nu, 10.00 – 12.00 uur 
We organiseren een OVA-morgen waar mensen binnen 
kunnen lopen voor ontmoeting, een spelletje, kopje koffie 
of thee, een gesprekje. Als extraatje bieden we ijs aan uit 
de ijscokar. Gratis toegang.

26 juli 2019 
Insectenhotel maken 
Huis van Katoen en Nu, 10.00 – 12.00 uur 
Onder begeleiding maken we van een bouwpakket een 
insectenhotel. Omdat het vakantie is mogen (klein-) kin-
deren ook meekomen. Het insectenhotel maken we met 

Overigen € 25,00. Met in-
begrip van alles, uitgezon-
derd (extra) drankjes.
Leden van de Ouderenbon-
den genieten voorrang. 

20 juni 2019 
Ga toch fietsen… 
Fietsen met een lunch bij 
Zorgboerderij de Piet en 
een bezoek aan een mooie 
tuin. 
We verzamelen bij het 
zwembad Almelo en ver-
trekken om 11.00 uur op 
de fiets voor een fietstocht 
van ongeveer 30 km.  door 
het prachtige Twentse 
land. Einde is rond 16.00 
uur.
Leden ouderenbonden 
betalen € 4,00; overigen 
betalen € 6,00.

Het zomerprogramma van de OVA
27 mei 2019 
Toafelproat met Heracles 
Huis van Katoen en Nu
14.00 – 16.00 uur 
Gratis toegang.

13 juni 2019 
Busdagtocht naar het Han-
zestadje Doesburg
Programma: vertrek Hera-
cles stadion om 9.00 uur.
Aankomst in Doesburg 
om 10.30 uur: koffie met 
gebak in de Waag, daar-
na een stadswandeling 
door Doesburg, gevolgd 
door een lunch. ’s Middags 
keuze uit een bezoek aan 
Museum Lalique met o.a. 
de tentoonstelling “Edel-
stenen uit de Hemel” van 
Marc Chagall of een bezoek 
aan het Mosterdmuseum. 
Vertrek uit Doesburg 16.00 
uur. Om 17.30 uur zijn we 
weer terug in Almelo. 

Prijs voor leden van de 
Ouderenbonden € 15,00. 


