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Feestelijke Doe-middag  
Begane grond Bibliotheek Centrum | 12.00 - 16.00 uur  
De hele middag is er van alles te doen voor opa’s, oma’s en hun kleinkinderen 
* Laat een mooi portret van jullie maken 
* Leer mooie bloembakken vullen van de leerlingen van AOC Oost 
* Schilder zelf bloembakjes 

* Proef Italiaanse hapjes en ijs naar grootmoeders recept 
* Alle oma’s en opa’s krijgen een roos van onze bijzondere oma 

De Gele Verhalenbus  
Op de Brink voor de Bibliotheek Centrum | 12.00 - 15.00 uur  
Tijdens de Opa en Oma Dag leest een heel bijzondere oma drie uur lang verhalen 
voor. Ze gebruikt daarvoor boeken van vroeger en nu. De deuren van de oude, 
gele Citroën HY uit 1973 staan vandaag dus helemaal open voor iedereen, hoe 
jong of oud ook.  
 

Roze Opa’s en Oma’s  
Annie M.G. Schmidtzaal | 12.00 uur  
Eveline van de Putte is de schrijfster van Stormachtig Stil. In het boek vertellen 
oudere homoseksuele, biseksuele en transgender mannen en vrouwen openhartig 
over hun stormachtige (liefdes)leven en vaker nog over hun stilzwijgen en angst 
om nog altijd niet geaccepteerd te worden.  

Prijsuitreiking verhalenwedstrijd  
Annie M.G. Schmidtzaal | 13.30 uur  
Honderden leerlingen hebben een speciaal opa en omaboek gelezen en zijn crea-
tief aan de slag gegaan met het thema. Vandaag maken we bekend wie het mooi-
ste verhaal, foto, recept of collage heeft gemaakt en de hoofdprijs wint; met opa 
en oma naar Italië!! 

De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween (7+) 
door Eric Borrias | Annie M.G. Schmidtzaal | 14.30 uur  
Familievoorstelling over Allan Karlsson die op zijn 100e verjaardag uit het raam 
van het bejaardentehuis stapt en verdwijnt. Wonderlijke avonturen volgen. Crimi-
nelen zoeken de koffer gestolen geld die Allan heeft, de politie zoekt de crimine-
len, het bejaardentehuis zoekt Allan en dan is er nog iets met een olifant.  

Marjan Berk brengt humoristische verhalen over generaties  
Annie M.G. Schmidtzaal | 16.00 uur  
In opdracht van de Leescoalitie schreef Marjan Berk het Nationale Voorleeslunch-
verhaal voor de Dag van de Ouderen. Vandaag leest ze het verhaal waarvoor ze 
inspiratie haalde uit een overvloed aan grappige anekdotes en gedenkwaardige 
herinneringen. In Berks columns gaat het vaker over ouderdom. 

 

Kijk op de Facebookpagina Grootouderdag en doe mee aan de fotowedstrijd! 

Ernie Enkelaar 

Eveline v/d Putte 

Stichting Wesselings -  

van Breemen Deventer 


