Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland			
Ons Hol, Oranjeweg 30, 9161 CC Hollum tel. 0519-554351
de Toel, Kardinaal de Jongweg 31, 9163 HZ Nes tel. 0519-542365

Scan de QR-code
voor meer informatie!

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

We kijken ernaar uit om u dit jaar weer te mogen ontvangen. Hierbij ontvangt u de winterflyer
met alle activiteiten van Sociaal Cultureel Werk. Wij 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.
Vrijwilligers gezocht
Voor de Doe-ochtend van “Ons Hol” en De Toel zoeken wij nog naar een aantal vrijwilligers die per toerbeurt
willen meehelpen. De ochtenden starten om 9.30 met koffie gevolgd door een activiteit. Dat kan een spel zijn of
creatief. We gaan er ook op uit om dingen te bezoeken.
Ook bij de creatieve activiteiten zijn vrijwilligers van harte welkom. Lijkt het je leuk om eens iets met kinderen of
volwassenen te doen, alleen of samen met iemand, dan denken we graag met je mee. Stap eens binnen bij Hilda
Mollema of Claudia Brouwer.
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Waar ben jij goed in?
Wat zou je kunnen betekenen voor iemand anders?
Je kunt in iemands leven al een groot verschil maken, gewoon door er te zijn of door
even iemand ergens naar toe te brengen. Voor activiteiten over het hele eiland, en van
verschillende organisaties, zijn we op zoek naar mensen die graag eens iets doen voor
een ander.Iemand naar een activiteit brengen, een keer een uitleg geven over de mobiele
telefoon, eens bij iemand op de koffie gaan of met iemand naar het strand. Gewoon voor één
keer, of misschien met een vast ritme. Doe ook mee en maak het verschil voor een ander.
Meld je aan zodat we over het gehele eiland mensen kunnen ondersteunen die eens iets
nodig hebben. Of kom eens langs om in een gesprek te kijken wat jij kan betekenen.
Contactpersoon is Claudia Brouwer e-mail: vsa@scw-ameland.nl
Onze activiteiten voor 60+ staan ook in de Dag!enDoen! app van Ameland.
Via deze app heeft u de activiteiten van het hele eiland overzichtelijk bij elkaar.
Steeds meer organisaties sluiten zich aan, zodat u op één oogopslag kunt bekijken
wat er voor u te doen is. Heeft u hulp nodig bij het downloaden van de app neem
dan contact met ons op, we helpen u graag.
www.dagendoen-ameland.nl
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KINDER- EN JEUGDACTIVITEITEN
Wat

Docent

Startdatum

ACTIVITEITEN VOLWASSENEN VERVOLG
Tijd

Kosten/lessen

Locatie

CREATIEF

Wat

Docent

Startdatum

Tijd

Kosten/lessen

Locatie

Maandag 17 oktober

19.30 uur

€3,- per keer

De Toel
Ons Hol

Ons Hol
De Toel
Ons Hol
Ons Hol
De Toel

ACTIVITEITEN EN WORKSHOPS

Timmeren vanaf
groep 6
Timmeren vanaf
groep 5
Kleuterclub
groep 1 t/m 2
Kinderworkshops
groep 3 t/m 8

Reindert en Jan

Dinsdag 18 oktober

15.30 – 17.00 uur

€50,- wekelijks

Ons Hol

Klaverjassen

Dag nog onbekend

17.15 – 18.30 uur

€25,- 10x

De Toel

Modelbouw

Ben en Gert-Jan

Vrijdag 21 oktober

19.00 uur

13.15 – 14.30 uur

€ 21,- 7x

De Toel

€30,-

10 x

Ons Hol

Maandag 31 oktober
Woensdag 14 december
Woensdag 5 april

13.30 -15.30 uur

13.30 – 15.00 uur

Liesbeth en Claudia

Donderdag 20 oktober

15.30 – 17.00 uur

€30,-

10 x

De Toel

Gerda Sijbring

Agatha

Woensdag 19 oktober

Vanaf 13.30 uur

€40,-

Ben en Gert-Jan

Vrijdag 21 oktober

19.00 – 21.00 uur

€30,- twee wekelijks
(excl. Materiaal)

Kleintje creatief
Herfststuk
Kerststuk
Paasstuk
Porselein schilderen
Timmer-en hobby
groep senioren
Doe-ochtend voor
ouderen
Koffie, spelletje, creatief

Wybe Jansma

Hiekje en Hilda

Dinsdag 11 oktober
(maandelijks)
Woensdag 19 oktober

€30,- excl.
tweewekelijks
€ 27,50

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

Maandag 7 november 1x
Donderdag 13 oktober
Donderdag 13 oktober
Dinsdag 11 oktober
Donderdag 13 oktober

19.30
9.00 – 12.00 uur
13.30- 16.00 uur
9.30-11.30 uur
9.30-11.30 uur

€ 17,50,- incl. materiaal
€ 30,€ 30,€55,- (aug – juli)
€55,- (aug – juli)

Samen Wandelen

Graag aanmelden

Dinsdag 11 oktober

14.00-15.00 uur

Tijdig aanmelden

Donderdag 14 oktober

11.00 – 13.00 uur

€5 - €7,50 tweewekelijks

De Toel

Maandag 17 oktober

14.00 – 16.00 uur

€25,- ( twee wekelijks)

De Toel

Mariska en Claudia

De Toel

ACTIVITEITEN VOLWASSENEN

Ons Hol

De Toel

Startdatum

Tijd

Kosten/lessen

Locatie

Samen eten
Voor mensen die
veel alleen eten of
mantelzorger zijn

Brei en haakcafé

Maandag 17 oktober

13.30 – 15.30 uur

€25,- tweewekelijks

Ons Hol

SPORTIEF

Quilten en
handwerken
Samen creatief *
Bij samen creatief
kun jezelf je activiteit
meenemen, maar
ook samen met de
groep iets creatiefs
bedenken.
Teken-en
schilderking
Amelander
geschiedeniskring
Creatief met klei
Creatief met klei

Dinsdag 11 oktober

13.30 – 17.00 uur

€ 30,-

De Toel

Koersbal

Dinsdag 11 oktober

13.30 – 17.00 uur

€30,-

De Toel

Zhi Neng gevorderden

Joke Mosterman

Maandag 17 oktober

9.30 – 10.30 uur

€65,- (10x)

Ons Hol

Zhi Neng gevorderden

Joke Mosterman

Dinsdag 18 oktober

14.00-15.00 uur

€65,- (10x)

De Toel

Aan de wandel en een
bakje koffie
Fietsgroepen

Dinsdag 11 oktober

14.00-15.00 uur

wekelijks

De Toel

Maandag (twee wekelijks) 14.00-15.00 uur

De Toel

Fietsgroepen

Donderdag
(twee wekelijks)

Ons Hol

Wat

Docent

KRINGEN

Scrapbookkring
Trekzakgroep
Blokfluit

Agatha

Dinsdag 18 oktober

20.00 – 22.00 uur

€65,- excl. materiaal

De Toel

Dinsdag 18 oktober
deze kring zit vol
Woensdag 12 oktober
Donderdag 20 oktober
deze groep zit vol
Woensdag 12 oktober
Dinsdag 11 oktober
Maandag 17 oktober

13.30 uur

€15,-

Ons Hol

20.00 – 22.00 uur

€85,- excl. Klei

De Toel
Ons Hol

19.30 – 22.00 uur
10.00-11.00 uur

€30,- tweewekelijks
€35,€40,-

14.00-15.00 uur

** 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.

Ons Hol
Ons Hol
De Toel
detoel@scw-ameland.nl / onshol@scw-ameland.nl / www.scw-ameland.nl

