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We kijken ernaar uit om iedereen dit jaar weer te mogen ontvangen. In plaats van het winterboek, valt er nu een
flyer op de mat. Alle aanvullende informatie die u gewend bent van ons te krijgen vindt u terug op de website
en we staan u graag te woord bij vragen. Stap binnen, zoek ons op, deel én beleef met ons. Informatie over het
vrijwilligerssteunpunt, de muziekschool en de kinderdagopvang vindt u eveneens op onze website.
We zien u graag bij één van onze activiteiten.
Informatie en aanmelden
Uitgebreidere informatie vindt u op onze website. Opgeven voor activiteiten kan via onze contactgegevens.
Kunnen we elkaar vinden?
Binnen het SCW hebben wij graag contacten met burgers en organisaties. Samen kijken wat we kunnen
betekenen voor de eilander gemeenschap. Niet het wiel voor de tweede keer uitvinden. Signalen met elkaar
opvangen en ontdekken waar de behoeften liggen en waar we de kracht bij elkaar kunnen zoeken. Een goede
samenwerking tussen vrijwilligers, organisaties en burgers maakt een sterke gemeenschap. Hiervoor hebben we
elkaar nodig en moeten we elkaar opzoeken. Er zijn veel verschillende organisaties en samen werken komt de
kwaliteit en efficiëntie van de activiteiten ten goede. Weten wat er te doen is op het eiland en mensen daarvan
op de hoogte brengen. Zo krijgen inwoners een positievere beleving over de leefbaarheid op Ameland. Alles
vraagt zijn tijd maar door elkaar op te zoeken komen we er zeker!

Scan de QR-code
voor meer informatie!

Winterprogramma
STICHTING SOCIAAL CULTUREEL WERK AMELAND

Ondersteuning in de digitale wereld
Wilt u les op maat in de digitale wereld? Vragen over uw telefoon, het werken op de ipad of laptop? Het maken
van een fotoboek? In samenwerking met de bibliotheek willen we kijken waar we u kunnen ondersteunen op
digitaal gebied. We willen in het nieuwe jaar trainingen op maat aanbieden
Bent u handig met de computer/telefoon, whatsApp, android etc. en zou u hierbij mensen willen ondersteunen
als vrijwilliger? Dan komen we graag in contact met u. Programma’s en begeleiding zijn beschikbaar voor u als
vrijwilliger.
Samen voor Ameland
Vrijwilligerswerk doen is leuk! Het levert contacten op, maakt andere
mensen blij en het houdt jezelf alert. Nog meer voordelen van het
vrijwilligerswerk? Kom eens langs en we kijken of er iets leuks te
doen is. Niet alleen binnen onze stichting maar ook daarbuiten, we
kijken er graag met u naar. Vooral binnen het maatjes project zijn
we op zoek naar mensen die iets willen betekenen voor een ander.
Heeft u een mooi idee om een nieuw initiatief op te starten, we
kijken en denken graag mee.
Vrijwilligerswerk op maat, we kijken er graag met je naar.
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“WAT FIJN DAT IK IETS VOOR JE KAN DOEN”

KINDER- EN JEUGDACTIVITEITEN
Wat
CREATIEF
Timmeren
vanaf groep 6
Timmeren
vanaf groep 5
Kleuterclub
groep 1 t/m 2
Kinderworkshops
groep 3 t/m 8

Docent

Startdatum

Tijd

Kosten/lessen

Locatie

Kringen

Reindert en Jan

Dinsdag
26 oktober
Dinsdag
26 oktober
Dinsdag
19 oktober
Woensdag
20 oktober

16.30 – 18.00 uur

€50,- wekelijks

Ons Hol

17.15 – 18.30 uur

€25,- 10x

De Toel

Scrapbookkring
Trekzakgroep
Leeskring

13.30 – 15.00 uur

€36

12x

De Toel

13.30 – 15.00 uur

€27,-

9x

Ons Hol

Donderdag
21 oktober
Agatha
Woensdag
20 oktober
Ben, Gert-Jan, Freek Johan Vrijdag
22 oktober

15.45 – 17.15 uur

€30,-

10x

De Toel

Vanaf 13.30 uur

€40,-

19.00 – 21.00 uur

€30,- twee
wekelijks (excl. materiaal)

Pieter, Eddie, Lennart
Mariska, Nirmala, Judith
Hiekje, Hilda

Kinderworkshops
groep 3 t/m 8
Blokfluiten
vanaf groep 4
Modelbouw

Johanna, Liesbeth

SPORTIEF
Judo groep 1 t/m
voortgezet onderwijs
Danslessen

De Toel

*Of onze judolessen doorgaan was ten tijde van drukken nog niet bekend.
Voor nieuwe aanmeldingen neemt u contact op met ons

Sociaal cultureel Werk

Vrijdag 21 januari
Vrijdag 9 april

18.45 uur
18.45 uur

Docent

Vaste groep

ACTIVITEITEN EN WORKSHOPS
Klaverjassen
Hans
Modelbouw
Ben, Gert-Jan en
Freek Johan
Kleintje creatief**
Wybe Jansma
Herfststuk
Kerststuk
Paasstuk
Creatief met bloemen** Aukje Brouwer
Kerststuk
voorjaarsstuk
Paasstuk

€3,€3,-

Camminghahuus

Koersbal
Zhi Neng gevorderden

Startdatum

Tijd

Kosten/lessen

Locatie

Brei en haakcafé
Blokfluiten

Maandag 11 oktober
Maandag 18 oktober

13.30 – 15.30 uur
10.00 – 11.00 uur

€25,- tweewekelijks
Wekelijks

Ons Hol
De Toel

Quilten en
handwerken
Teken-en
schilderking
Amelander
geschiedeniskring

Dinsdag 12 oktober

13.30 – 17.00 uur

Dinsdag 19 oktober

20.00 – 22.00 uur

Creatief met klei

Woensdag 13 oktober

Creatief met klei

Donderdag 21 oktober
Deze groep zit vol

20.00 – 22.00 uur

Tijd

Kosten/lessen

Locatie

Woensdag 13 oktober
Dinsdag 12 oktober
Bij interesse horen we
graag van u

19.30 – 22.00 uur

€30,- tweewekelijks
€35,-

Ons Hol
Ons Hol

Maandag 18 oktober
Vrijdag 22 oktober

19.30 uur
19.00 uur

De Toel
Ons Hol

Maandag
1 november
Woensdag 15 december
Maandag 11 april

13.30 – 15.30 uur

€2,50 per keer
€30,- excl. materiaal
tweewekelijks
€25,-

Donderdag16 december
3 februari
14 april

19.30 uur

Ons Hol

De Toel

Maandag 18 oktober
Maandag 18 oktober

14.00 – 16.00 uur
9.30 – 10.30 uur

€25,€65,- (10x)

De Toel
Ons Hol

Zhi Neng gevorderden

Dinsdag 19 oktober

14.00 – 15.00 uur

€65,- (10x)

De Toel

Zhi Neng beginners

Kunnen instromen bij
huidige lessen en krijgen
v.t.v. extra instructie

Joke Mosterman

“BEN JIJ ER OOK BIJ?”

Dinsdag 12 oktober
deze kring zit vol

Startdatum

SPORTIEF

ACTIVITEITEN VOLWASSENEN
Kringen

Docent

** Wil je weten wat we gaan maken voor stukken? Hou dan facebook in de gaten of vraag ons om je ter info een mail te sturen.

helaas hebben we dit jaar geen docent voor de danslessen kunnen vinden

ACTIEF
Darttoernooien

“KOM GERUST EENS KIJKEN”

ACTIVITEITEN VOLWASSENEN VERVOLG

De Toel

ACTIVITEITEN OUDEREN
Kringen

De Toel

Timmer- en hobby groep

€65,- excl. materiaal

De Toel

€15,-

Ons Hol

€85,- excl. Klei

De Toel

Doe-ochtend
Koffie, spelletje, creatief
Samen Wandelen
Samen eten voor mensen
die veel alleen eten of
mantelzorger zijn

“EVEN SAMEN EEN BAKJE DOEN?”

Docent

Startdatum

Tijd

Kosten/lessen

Locatie

13.30 – 16.00 uur
9.00 –12.00 uur
9.30 – 11.30 uur
9.30 – 11.30 uur
14.00 – 15.00 uur
11.00 – 13.00 uur

€25,€25,€50,- (aug-juli)
€50,- (aug-juli)

Graag aanmelden
Tijdig aanmelden

Donderdag 14 oktober
Donderdag 14 oktober
Dinsdag 12 oktober
Donderdag 14 oktober
Dinsdag 12 oktober
Donderdag 14 oktober

Ons Hol
De Toel
Ons Hol
De Toel
De Toel
De Toel

Eigen bijdrage
tweewekelijks

Ons Hol

detoel@scw-ameland.nl / onshol@scw-ameland.nl / www.scw-ameland.nl

