ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN
Kringen, cursussen, en workshops
Brei en haak café
Breien en haken is weer helemaal in de mode. Overal in het land ontstaan weer
breigroepjes. Wij gaan natuurlijk mee met deze trend.
Startdatum
Lestijd:
Kosten:
Plaats:

maandag 15 oktober
13.30 – 15.30 uur
€ 22,50,- (om de twee weken)
Ons Hol, Hollum

Patchwork/quilten
Quiltkring “Pak de draad weer op” is op de dinsdagmiddag bezig met patchwork en quilten in
‘de Toel ‘. De ene week gaan we voor ons zelf bezig en de andere keer gaan we aan de slag
met quilten voor het goede doel (voor een aantal personen is dit elke dinsdag).
De bestaande groep is al begonnen, maar er kunnen altijd deelnemers bij.
Tijd:

iedere dinsdag van 13.30 - 17.00 uur

Aantal:

onbeperkt

Plaats:

De Toel, Nes

Teken en schilderkring
Ook dit jaar is er weer wekelijks een tekenkring. Vaak komt het er thuis niet van om in je
eentje te gaan schilderen of te tekenen. Op deze kring stimuleer en inspireer je elkaar.
Iedereen die van schilderen houdt, is welkom!
Startdatum
Tijd:
Kosten:
Plaats:

dinsdag 23 oktober
20.00 – 22.00 uur
€ 65,De Toel, Nes

Amelander geschiedeniskring.
Op dit moment is er geen plaats meer op de kring. Voor de volledigheid van het
programmaboekje vermelden we het wel. Mocht u belangstelling hebben, mogelijk zijn er
plaatsen vrijgekomen dan kunt zich bij ons aanmelden en zullen wij dat doorgeven.
Startdatum:
Tijd:
Kosten:
Plaats:

Dinsdag 9 oktober
13.30 – 15.30 uur
€ 15,Ons Hol, Hollum

Creatief met klei
Iedere woensdagavond gaat er een enthousiast groepje mensen creatief met klei aan de
slag. De groep inspireert en ondersteunt elkaar. Er is ruimte voor nieuwe deelnemers, kennis
van het werken met klei is niet noodzakelijk, ervaringen worden onderling uitgewisseld.

Startdatum
Lestijd:
Kosten:
Plaats:

woensdag 17 oktober
20.00 – 22.00 uur
€ 80,- (exclusief klei en gemiddeld twee keer stoken per persoon)
De Toel, Nes

Scrabbookkring
Tweewekelijks kom je bij elkaar om gezellig te scrappen. Zowel beginnende als gevorderde
scrappers kunnen mee doen aan deze avond.
Datum:
woensdag 10 oktober
Aanvang:
19.30 – 22.00 uur
Aantal keren: 10
Kosten:
30,Plaats:
Ons Hol, Hollum
Timmer- en hobbygroep (senioren)
Zowel in Hollum al in Nes is een groep senioren actief aan het timmeren. De gemaakte
spullen verkopen zij op de tentoonstelling in april in onze centra.
Datum:
Tijd:
Kosten:
Plaats:

donderdag 11 oktober
9.00 – 12.00 uur
€ 22,50
De Toel, Nes

Datum:
Tijd:
Kosten:
Plaats:

donderdag 11 oktober
13.30 – 16.00 uur
€ 22,50
Ons Hol, Hollum

Week van Zorg en Welzijn
Net zoals dit jaar doen we volgend jaar weer mee met de week van zorg en welzijn van
12 tot 16 maart. We willen dit jaar ook weer iets extra’s doen.

Doe-ochtend voor ouderen de Toel
Datum: iedere donderdag vanaf 30 augustus
Tijd:
9.30 - 11.30 uur
Kosten:
€ 50,- per jaar (augustus tot juli)
Plaats:
de Toel, Nes

Doe-ochtend voor ouderen Ons Hol
Datum: iedere dinsdag vanaf 28 augustus
Tijd:
9.30 - 11.30 uur
Kosten:
€ 50, per jaar (augustus tot juli)
Plaats:
Ons Hol, Hollum
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Aanmelden kan bij Ons Hol of de Toel

Klaverjassen
Iedere week is er een enthousiast groepje aan het klaverjassen. We nodigen graag nieuwe

deelnemers uit. Graag van tevoren aanmelden.
Datum:
maandag 16 oktober (wekelijks)
Aanvang:
19.30 uur
Kosten:
€ 2,50 per keer
Plaats:
de Toel
Aanmelden kan in de Toel bij Hans Spoelstra.
Naailes beginners
In deze lessen leer je hoe de naaimachine werkt, een aantal steken, zoomen, patroon lezen
en uitknippen, knoopsgat maken en eventueel een rits inzetten. Er zijn lapjes stof aanwezig,
tegen kleine vergoeding. Lijkt het je leuk om zelf wat te maken, dan ben je van harte welkom!
Datum:
donderdag 1 november
Aanvang:
19.30 – 21.30 uur
Begeleiding:
Marian Werkman
Kosten: € 55,- inclusief startpakketje 10 lessen.
Zelf naaimachine meenemen. Stof tegen kleine vergoeding.
Maximaal 5 deelnemers.
Plaats:
Ons Hol, Hollum
Modelbouw voor jong en oud!
Vind je het leuk om zelf een model te bouwen en eventueel ook op afstand te besturen?
Tijdens deze avond ga je aan de slag met je eigen model of mogelijk maak je later als
groep eens een project. Heb je interesse of wil je meer weten over modelbouw dan ben je
van harte welkom.
Startdatum:
Aanvang:
Kosten:
Begeleiding:
Plaats:
Leeftijd:

vrijdag 26 oktober (om de week)
20.00 – 22.00 uur
€ 30,Ben de Jong
Ons Hol, Hollum
vanaf 10 jaar.

Interieur workshop
Eens iets anders met Kerst! Avond 1 de maak van een moodboard, avond 2 de styling op
tafel. Voorbeeld materiaal aanwezig, maar neem vooral je eigen servies en/of deco mee.
Datum:
woensdag 14 en 21 november
Aanvang:
20.00 – 22.00 uur
Locatie:
Ons Hol, Hollum
Kosten:
€ 25,Begeleiding:
Louise Nagtegaal
Maximaal 8 deelnemers
Workshops baby naaiwerk
In deze les is het mogelijk om iets leuks te maken voor een baby of peuter, je kan dan zelf
kiezen uit een van de onderstaande mogelijkheden.
Welke stof en materialen je nodig hebt krijg je van mij voor aanvang workshop te horen.
Er is een mogelijkheid dat ik stof en materiaal voor je bestel maar je kunt ’t ook zelf

aanschaffen. LET OP!! Enige ervaring op de naaimachine is wel gewenst!
Aanvang:
Begeleiding:
Locatie:
Baby nestje
Baby deken
Baby broekje
Luiertasje

19.30 – 21.30 uur
Marian Werkman
Ons Hol, Hollum
11 en 18 februari € 55
18 februari ( 2 maten) wieg € 17,50 of ledikant € 20
4 maart € 12,50
11 maart € 12,50

Trekzakgroep
Met elkaar zelfstandig, een hobby uitoefenen in een ongedwongen sfeer.
Aanvang:
Plaats:

In overleg
Ons Hol, Hollum

Workshop Schermen vanaf 16 Jaar!
Een spannende workshop en ziet er moeilijk uit. Een flitsende sabel, een paar snelle
bewegingen stap vooruit, stap achteruit en daar wordt iemand geraakt. Het heeft ook iets
mysterieus, de gezichten van de schermers zijn verborgen achter een masker.
Tijdens de workshop leer je er alles over; de geschiedenis, uitrusting en de verschillende
vormen van schermen. Een oud professional of ervaren instructeur begeleidt de workshop.
En garde!!
Datum:
Tijd:
Kosten:
Begeleiding:
Plaats:
Bijzonderheden:

zaterdag 26 januari 2019
11.00 – 12.30 uur.
€ 45
ervaren instructeur of oud professional
Ons Hol, Hollum
vanaf 16 jaar, minimaal 20 deelnemers

Kleintje creatief
Om de kosten van deze workshops te beperken, moet u voor de bloemschik workshops
even door uw tuin voor groenmateriaal. Als u zich opgeeft voor deze workshops, krijgt u op
de cursusmarkt een folder met de benodigde materialen uitgereikt.
Herfststuk:
maandag 5 november
€ 25,Kerststuk:
maandag 17 december
€ 25,Paasstuk:
maandag 15 april
€ 25,Aanvang:
13.30-15.30 uur
Begeleiding:
Wybe Jansma
Plaats:
Ons Hol, Hollum
Bijzonderheden: neem zelf een snoeischaartje of mesje mee
Extra!!
Op verzoek en op herhaling: Eiland bloemstuk met schelpen en roosjes.
Maandag 12 november € 13,50

Kleikring
In Hollum zijn er enkele mensen zeer enthousiast bezig met klei.
Helaas zit deze groep vol. Voor de volledigheid staat deze groep in het winterboek.

Kaarten maken
Donderdag: 25 oktober, 15 november, 13 december, 10 januari, 7 februari, 7 maart,
28 maart
Aanvang:
Kosten:
Begeleiding:
Plaats:

13.30 – 16.00 uur.
€ 8,50 per keer.
Ida van der Geest
De Toel, Nes.

Bloemschikken
Kerstdecoratie
Boomstam
Krans met minipotjes
Aanvang:
Begeleiding:
Plaats:

donderdag 13 december
donderdag 31 januari
donderdag 14 maart

€
€
€

35,30,30,-

19.30 - 22.00 uur
Aukje Brouwer
De Toel, Nes

Presentatie natuurfotografie Anja Brouwer
Anja Brouwer gaat vertellen over haar hobby en passie natuurfotografie. Tijdens de
presentatie zal ze je visueel mee op reis nemen, door foto’s te laten zien van Ameland en
Afrika en vertellen over het verhaal achter de foto.
Datum: maandag 11 februari 2019
Aanvang: 20.00 -21.30 uur
Kosten: € 5,Plaats: de Toel, Nes

Mindfulness
Mindfulness is aandacht gericht zijn, het bevordert een betere concentratie. Daardoor ervaar
je meer energie in het dagelijks functioneren. Op de cursusmarkt kun je terecht voor meer
uitleg.
Lesdata: blok 1: maandag 5, 12 en 19 november € 18,Blok 2: maandag 14, 21, 28 januari en 4 februari 2019 € 24,Aanvang:
13.30-14.30 uur
Begeleiding:
Gertie van der Korst
Plaats:
Ons Hol, Hollum
Minimaal 6 deelnemers

