CREATIEVE ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN SEIZOEN 2016-2017
Kringen
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 maandag 17 oktober
Lestijd:
13.30 – 15.30 uur
Kosten:
€ 20,- ( om de twee weken)
Plaats: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:
Aantal:
Plaats:

iedere dinsdag van 13.30 - 17.00 uur
Onbeperkt
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.
Startdatum dinsdag 18 oktober
Lestijd:
20.00 – 22.00 uur
Kosten:
€ 75,Plaats:De Toel, Nes
Naaikring
Samen ‘tackel’ je de problemen die je tegenkomt.
Data:
Aanvang:
Kosten:
Plaats:

dinsdag 25 oktober( andere data in overleg)
19.30 uur
30,- (10x)
Ons Hol, Hollum

Amelander geschiedeniskring.
Op dit moment is er geen plaats meer op de kring. Voor de volledigheid van het
programmaboekje vermelden we het wel.
Kosten:

€ 15,-

Plaats:

Ons Hol, Hollum

Creatief met klei
Iedere woensdagavond gaat er een enthousiast groepje mensen creatief met
klei aan de slag. Eigen ideeën of werkstukken uit boeken worden prachtig
geboetseerd. 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 woensdag 19 oktober
Lestijd:
20.00 – 22.00 uur
Kosten:
€ 80,- (exclusief klei en gemiddeld twee keer stoken per persoon)
Plaats:De Toel, Nes
Scrabbookkring
Tweewekelijks kom j bij elkaar om gezellig te scrappen. Zowel beginnende als
gevorderde scrappers kunnen mee doen aan deze avond.
Datum:
woensdag 19 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:
donderdag 20 oktober
oktober
Tijd:
9.00 – 12.00 uur
uur
Kosten:
€ 20,Plaats: De Toel, Nes

Datum:

donderdag 20

Tijd:

13.30 – 16.00

Kosten:
€ 20,Plaats:
Ons Hol, Hollum

Museumbezoek kring
Soms wil je wel naar een leuke tentoonstelling, maar dan komt het er niet van.
Het is de bedoeling van deze kring dat je je opgeeft als je interesse hebt en dat
we gezamenlijk leuke tentoonstellingen bezoeken die de groep aangeeft. Een
voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld om met de bus naar Leeuwarden te gaan en
dan de AlmaTadema expositie te bezoeken in het Fries Museum. Kosten zijn
voor eigen rekening en moeten er auto’s mee over, dan worden de kosten
gedeeld.
Bij voldoende opgave organiseren we een opstartavond voor deze kring.

Kunstgeschiedeniskring
Wilt u een iets meer weten over een kunstenaar, bijvoorbeeld Matisse, Gaugain,
de zijderoute of stromingen in de moderne kunst, dan is deze kring net iets voor
u. Het is de bedoeling om een aantal keren kunsthistorica Karin Braamhorst
voor een lezing te vragen. Zij heeft vele onderwerpen waarover zij een lezing
kan geven.
Bij voldoende opgave organiseren we een opstartavond voor deze kring en
zoeken we lezingen uit. Kijk voor meer informatie op www.karinbraamhorst.com

