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VOORWOORD

Beste lezer,
In uw hand het programmaboekje van
Stichting Sociaal Cultureel Centrum‘de
Schoof’. Hierin staan de activiteiten
beschreven die in het seizoen 2014-2015
in ‘de Schoof’ te vinden zijn.
Als Stichting zijn wij actief voor alle
lagen van de bevolking in Wervershoof
en omgeving. Veelal zelf organiserend
met
activiteiten
en
cursussen,
anderzijds ondersteunend voor clubs en
verenigingen die in het Cultureel Centrum
hun plek hebben. Alle activiteiten
en cursussen worden professioneel
ondersteund door ons enthousiaste team
en vakkrachten.
Naast dit team staat een grote groep
vrijwilligers voor u klaar, om met hun
enthousiasme en grote inzet, iedere
activiteit of uitvoering te doen slagen.
Ook is het mogelijk in het Cultureel
Centrum een zaal of unit te huren voor
eigen doeleinden. Kom naar de Schoof
en vraag naar de mogelijkheden.
Door de jaren heen is ons Cultureel
Centrum niet meer weg te denken in onze
gemeenschap. Dit komt vooral door de
inzet van een grote groep vrijwilligers die
samen met ons team klaarstaan om van
iedere activiteit een succes te maken.

Vrijwilligers zijn door hun inzet ook niet
meer weg te denken in ons Cultureel
Centrum en bepalen mede de invulling
van de activiteiten.
Het oude Cutureel Centrum is gesloopt
en daarvoor in de plaats is er een prachtig
nieuw gebouw aan het Kerkelaantje
gerealiseerd, om uw nog beter van dienst
te kunnen zijn. We verwelkomen dan ook
graag huurders en mensen die samen
met ons nieuwe activiteiten willen gaan
ontplooien. We zijn dan ook heel blij dat
we de bibliotheek in ons nieuwe gebouw
onderdak kunnen geven.
Heeft u als lezer nog vragen of wilt u een
activiteit opstarten, een cursus volgen of
daadwerkelijk in een groep meedraaien,
neem dan contact op met het Cultureel
Centrum en wellicht zien wij u in ‘de
Schoof’.
Wij van ‘de Schoof’
staan voor u klaar
om er een mooi
seizoen van te maken.
Namens het bestuur
van de Stichting,
Met vriendelijke
groet,

Voorzitter Henry van Ophem
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bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: Henry van Ophem
: Bianca Koopman
: Jan Laan en Peter Schouten

Overige bestuursleden

:
:
:
:

Berry Moen
Tonia Boon
Nico de Graaf
Micheal Laan

:
:
:
:

Rebecca de Jong
Rebecca de Jong
Linda van Velzen
Koos Blauw

staf
Volwassen- en Ouderenwerk
Jeugd- en Jongerenwerk
Interieurverzorging
Beheerder

contact
Adres

: Kerkelaantje 1
1693 EH Wervershoof

Telefoonnummer
Website
Email adres

: 0228-581876
: www.deschoof.net
: info@deschoof.net
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JEUGD- EN JONGERENWERK

Het jeugd- en jongerenwerk organiseert
activiteiten en cursussen voor kinderen,
tieners en jongeren. Alle activiteiten zijn
in de Schoof, tenzij anders vermeld.
Als je als kind, tiener, jongere of
misschien ouder een idee hebt voor
een bepaalde nieuwe activiteit of club,
neem dan contact op met de jeugd- en
jongerenwerkster.

Ringklingclub

Een leuke creatieve club voor kinderen uit
de groepen 3 t/m 8. De ene week voor de
praatjesmakertjes, dit zijn kinderen uit de
groepen 3 t/m 5, en de andere week voor
kinderen uit de groepen 6 t/m 8 die zich
de NewKids noemen. Het programma
verschijnt t.z.t. in de Week in Week uit,
opgeven is niet nodig.
Voor wie: kinderen uit de groepen 3 t/m 8
Dag & tijd: vrijdag van 19.00 tot 20.15 uur
Locatie: Dorpshuis “Onderdijk”
Start: 12 september 2014
Kosten: € 1,- per keer

Kinderkookclub Kokkies

Een leuke club voor kinderen die wat
bij willen leren in de keuken. Er worden
verschillende dingen gemaakt, van een
stamppot tot het maken van bonbons.
De kinderen komen 10 keer bij elkaar
om wat lekkers te maken. Opgeven kan
tot 10 september bij de Schoof.
Voor wie: kinderen uit de groepen 3 t/m 8
van de basisschool
Dag & tijd: woensdag 14.30 tot 16.00 uur
Start: 17 september 2014
Kosten: € 30,- voor 10 keer

Bizzykidzz

Een gezellige club speciaal voor alle
kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van de
basisscholen. We hebben alweer heel
veel leuke en gekke activiteiten op het
programma staan, zie de site.
Je kan zo naar binnenstappen want
opgeven is niet nodig.
Voor wie: kinderen uit de groepen 3 t/m 8
van de basisschool
Dag & tijd: vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur
Start: 19 september 2014
Kosten: € 1,- per keer
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Al meer dan 45 jaar worden de
Kindervakantiespelen
Wervershoof
georganiseerd.
Tijdens deze week worden er
verschillende spelen en activiteiten
gedaan en ook wordt er geslapen in
grote legertenten.
Er is ook ieder jaar een speciale dag
voor de peuters en kleuters. Er is die
dag een minikermis, clown en er worden
pannenkoeken en ijsjes gegeten.
Volgend jaar zijn de Kindervakantiespelen van maandag 6 juli t/m 9 juli
en/of 13 t/m 16 juli en is de peuter- en
kleuterdag op vrijdag 10 of 17 juli.

Springbreak

Tijdens de Voorjaarsvakantie (week 9)
worden er verschillende leuke activteiten
en uitstapjes georganiseerd voor
verschillende leeftijden.
Opgeven is noodzakelijk, dus hou de
site vanaf begin 2015 goed in de gaten!

Nationale Buitenspeeldag

Ieder jaar sluiten wij ons aan bij de
Nationale Buitenspeeldag. De straat
wordt dan afgezet zodat er leuke spellen
kunnen worden gedaan op straat.
Het is op een woensdag in juni en is
helemaal gratis!

De exacte data kunt op onze site vinden
en op www.dekindervakantiespelen.nl.

JEUGD- EN JONGERENWERK

Kindervakantiespelen

Tienerparty
Vakantie Activiteiten

Een paar keer in het jaar worden er
tijdens de vakanties grote activiteiten
georganiseerd. Dit kan bijvoorbeeld
een dagje weg of pyjamaparty zijn.
Hou de Binding en onze site goed in de
gaten voor het laatste nieuws.

Eén keer in de twee maanden wordt er
een tienerfeest georganiseerd.
Heerlijk dansen op geweldige muziek.
We starten het seizoen met een
schuimparty!
Voor wie: tieners vanaf 12 jaar
Dag & tijd: zaterdag van 20.00 tot 23.00 uur
Data: 4 oktober 2014
Kosten: gratis
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JEUGD- EN JONGERENWERK

Schaakclub ‘Revanche’ jeugd

Eén keer in de week organiseren wij
schaaktrainingen voor de jeugd.
Er wordt gebruik gemaakt van het
officiële opleidingsmateriaal van de
Schaakbond. Het laatste gedeelte van
de les wordt het geleerde direct in
praktijk gebracht door het spelen van
onderlinge partijtjes.

Jongereninloop SUB

Iedere week kunnen jongeren binnen
lopen om muziek te luisteren en draaien,
te poolen, gamen en noem maar op.

Voor wie: jongeren vanaf 12 jaar
Dag & tijd: vrijdag van 19.00 tot 00.00 uur
Data: 5 september 2014
Kosten: gratis

Voor wie: Jeugd van groep 5 t/m 8
Dag & tijd: Woensdag van 19.15 tot
20.15 uur
Wanneer: Vanaf woensdag 1 oktober
t/m maart (m.u.v. de schoolvakanties)
Kosten: € 1.- per avond
Voor verdere informatie kijk op de site
van schaakclub: http://revanche.eddict.nl
Opgeven kan bij Harrie van Dijk:
0228-583431 / revanche@outlook.com

Chill In

Eén keer in de twee maanden wordt er
iets leuks georganiseerd voor tieners in
Dorpshuis De Onderdijk. Opgeven van
te voren is niet nodig.
Voor wie: tieners vanaf 12 jaar
Dag & tijd: zaterdag van 20.00 tot 22.00 uur
Data: hou de week in week uit in de
gaten voor de data.
Kosten: € 1,50
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Culturele Commissie

De Culturele Commissie organiseert
verschillende activiteiten voor (jong)
volwassenen en ouderen. De activiteiten
die georganiseerd worden zijn allen
verschillend van aard, zodat voor ieders
interesse wel iets bij is. Gepland staan in
elk geval (alles onder voorbehoud): Op 19
oktober een hobbybeurs, in november
een paranormale beurs en in 2015 een
kindertheater, cabaret en muziek. Voor
alle details verwijzen wij u naar onze site.

Kaarten maken

Ook dit seizoen kunnen er in ‘de Schoof’
kaarten gemaakt worden. Ervaring in het
maken van kaarten is niet noodzakelijk,
maar mag wel.
Voor wie: iedereen
Dag & tijd: donderdag van 10.00 tot
11.30 uur
Start: 18 september 2014
Kosten: € 3,00 per keer

Inloopsoos

Op deze middagen kan er gekaart
en gebiljart worden. Ontmoeting,
ontspanning maar ook competitie, in
een ontspannen sfeer, staan centraal.
Eén keer in de maand worden er
prijsklaverjasmiddagen georganiseerd
(zie hiernaast). Opgeven is niet nodig.
Voor wie: volwassenen en ouderen
Dag & tijd: dinsdag en vrijdag van 13.30
tot 17.00 uur
Start: 2 september 2014
Kosten: € 1,50 per keer

Sjoelclub ‘De Korenaar’

De sjoelclub bestaat uit 30 enthousiaste
50 plussers. Er wordt gesjoeld in
competitieverband waarbij de onderlinge
sociale contacten zeker een belangrijke
rol spelen. In december wordt er een
kerstmiddag georganiseerd. Aan het einde
van het seizoen is er een afsluiting met
een zelf georganiseerd buffet. Opgeven
voor deze club is noodzakelijk, eerst even
komen kijken mag uiteraard ook.

ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN

Voor volwassenen zijn er wekelijks en
maandelijks diverse activiteiten die door
‘de Schoof’ worden georganiseerd. Alles
vindt plaats in ‘de Schoof’ tenzij anders
vermeld. Van bepaalde clubs dient u lid
te worden. Er wordt voor elke club een
minimale bijdrage gevraagd.

Voor wie: 50 plussers
Dag & tijd: woensdag van 14.00 tot
16.30 uur
Start: 3 september 2014
Kosten: € 25,- per 3 maanden
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ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN

Prijsklaverjassen

Eén keer per maand wordt er een
prijsklaverjasmiddag
georganiseerd,
met soms ook prijssjoelen erbij.
Opgeven is niet nodig.
Voor wie: volwassenen en ouderen
Dag & tijd: meestal op dinsdag vanaf
13.30 uur
Kosten: € 3,- per keer, inclusief koffie of
thee, een hapje en misschien een prijsje
Data: dinsdag 30 september, 28 oktober
en 25 november 2014. De data van 2015
kunt u later op onze website vinden.

Schaakclub ‘Revanche’

Iedere dinsdagavond vanaf
20.00
uur wordt er in De Schoof geschaakt
.Er kan worden gespeeld in zowel de
interne als de externe competitie. Verder
worden er diverse snelschaakavonden
gehouden en wordt er in de winter een
snerttoernooi georganiseerd.
Wie: Iedereen die van schaken houdt
Wanneer: 26 augustus wordt gestart
met de jaarvergadering
2 sept: Open Snelschaakkampioenschap van Wervershoof
9-16-23-30 sept: Open Kampioenschap
van Medemblik
7 okt: start interne competitie

De vereniging verzorgt daarnaast
schaaktrainingen voor de jeugd en voor
volwassenen. Zie tevens de site van De
Schoof.
Voor verdere informatie kijk op de site
van schaakclub: http://revanche.eddict.nl

Schaaktraining

Vanaf 7 oktober organiseert Schaakclub
Revanche 8 schaaktrainingen voor
volwassenen. Bedoeld voor iedereen
die de grondbeginselen van het schaken
onder de knie wil krijgen of die zijn
schaakniveau wil verhogen.
Wie: Beginnende of thuisschakers
Wanneer: vanaf dinsdag 7 oktober
Duur: 8 lesavonden
Tijdstip: dinsdag van 19.00 – 20.00 uur
Kosten: € 10.- voor de gehele cursus,
incl koffie/thee
Voor degenen die dat wensen is er ook
de mogelijkheid om vanaf 20.00 uur deel
te nemen aan de reguliere competitie.
Er wordt dan steeds gespeeld tegen
personen van gelijk niveau.
Opgeven kan bij Harrie van Dijk,
tel. 0228-583431 / revanche@outlook.com
Voor verdere informatie kijk op de site
van schaakclub: http://revanche.eddict.nl
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Op dinsdagmiddag kunt u in een
ontspannen sfeer een aantal potjes
tafeltennissen. Centraal staat de
ontspanning, maar ook competitie
speelt een belangrijke rol. Ook
wordt er regelmatig een sportief uitje
georganiseerd. Er is nog plaats voor
meedere leden, dus geef je snel op.
Voor wie: 45 plussers
Dag & tijd: dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur
Start: 2 september 2014

Stijldansen

Deze avonden worden georganiseerd
voor volwassenen die graag eens een
hele avond willen (stijl)dansen. Zowel
alleengaanden als gehuwden zijn
welkom.
De stijldansavonden worden één keer
per maand gehouden en is op een
zaterdagavond vanaf 20.00 uur.
De entree bedraagt € 3,- inclusief een
kopje koffie en koekje.
DML Sound komt draaien op 27
september, 25 oktober en 29 november
2014. In 2015: 31 januari, 28 februari en
28 maart.

Koersbalclub ‘Op Koers’

De koersbalclub is een enthousiaste
groep van 50 plussers. Centraal staat de
ontmoeting, maar ook competitie speelt
een belangrijke rol. In december wordt
er een kerstmiddag georganiseerd.
Aan het einde van het seizoen is er een
zelf georganiseerd buffet.
Opgeven is noodzakelijk, eerst even
komen kijken kan ook.
Voor wie: 50 plussers
Dag & tijd: vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur
Start: 5 september 2014

Repair Café

Een Repair Café is een repareerbijeenkomst, georganiseerd voor en
door buurtbewoners. We ontmoeten
elkaar in de Schoof waar gereedschap
aanwezig is en waar u uw meegebrachte
kapotte spullen kunt (laten) repareren,
met hulp van handige vrijwilligers. U
kunt dan denken aan bijvoorbeeld
kapotte huishoudelijke apparaten of een
kledingstuk wat stuk is.

ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN

Tafeltennis ‘Toid Verdroif’

Voor wie: iedereen
Dag & tijd: iedere laatste woensdag de
maand van 09.30 tot 11.30 uur
Start: 27 augustus 2014
Kosten: vrijwillige eigen bijdrage is gewenst
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CURSUSSEN

Er worden ook dit jaar weer diverse
cursussen georganiseerd. Hier een
overzicht van een deel van de cursussen
van dit seizoen. Voor alle cursussen
geldt: ze gaan alleen door bij voldoende
deelname en vol is vol. Vanaf januari
zullen veel van onderstaande cursussen
nog een keer starten. Ook zullen er
nieuwe cursussen bij komen. Als u mee
wilt doen dan kunt u zich uiterlijk de
week voor de startdatum opgeven.

Cursus Country Line Dance

Voor jong en oud lekker dansen op
Countrymuziek. De deskundige leiding
leert u de basis dansvormen en de (half)
gevorderden kunnen heerlijk hun kennis
verbreden.
Data: 1 september t/m 15 december 2014
Dag & tijd: maandag van 20.15 tot 22.15 uur
Aantal: 16 keer
Kosten: € 30,00

Cursus Hiphop/Breakdance

(voor kinderen en jongeren)
Dans is passie, energie en beleving. Hip
hop is meer dan dansen en bewegen
alleen, dit is een echte levensstijl.
Vlugge en hippe bewegingen op vlotte,
hedendaagse R&B en hiphop muziek.
Wat hiphop zo speciaal en populair
maakt, is dat er geen standaard regels
of technieken zijn. Zin om deze dansstijl
te leren? Dat kan bij ons onder leiding
van een enthousiaste hiphopspecialist.
Data: 23 september tot en met 11
november 2014
Dag & tijd: dinsdag van 16.00 tot 18.00 uur
Leeftijd: 16.00-17.00 uur 8 tot 12 jaar,
17.00 tot 18.00 uur 13 tot 18 jaar
Aantal: 8 keer
Kosten: € 27,50

Fietsverlichtingscontrole

De donkere dagen komen er weer aan
en we sturen onze kinderen maar al te
vaak op weg naar school met defecte
verlichting.
Onder toezicht van André van Duin
hebben wij een ochtend ingepland
waarop handige vaders of moeders de
verlichting van de schoolfietsen kunnen
controleren en repareren.
Materialen zijn aanwezig maar het is
wel een aanrader als de ouders zelf
gereedschap mee kunnen nemen.
Datum: 20 september 2014
Dag & tijd: zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur
Kosten: € 5,00 exclusief materiaal
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Vaak zijn we net niet tevreden over onze
vakantiekiekjes. De kleur kan beter, het
contrast wat voller. Met deze cursus leer
je om van deze kiekjes echte foto’s te
maken. Daarnaast leer je onder meer het
omgaan met het maken van uitsnedes,
vergroten, verkleinen en het opslaan in
andere bestandsformaten.
Data: 17 september t/m 12 november 2014
Dag & tijd: woensdag van 13.00 tot 15.00 uur
Aantal: 8 keer
Locatie: Gerardus Majellaschool in Onderdijk
Kosten: € 35,00

Cursus Fotografie basis

Cursus Fotografie vervolg

Als je de smaak te pakken gekregen
in de Basiscursus dan is deze cursus
een logisch vervolg op de basiscursus.
Met thema’s als o.a. avond-, portret- en
detail-fotografie en het maken van een
reportage gaan we aan de slag.
Er wordt dieper ingegaan op de juiste
techniek, compositie en motiefkeuze. De
theorie en techniek van de basiscursus
wordt verder uitgebreid en verdiept.

CURSUSSEN

Fotobewerking voor beginners

Data: 17 september t/m 29 oktober 2014
Dag & tijd: woensdag van 19.30 tot 22.00 uur
Aantal: 6 keer
Kosten: € 55,00

Je bent niet tevreden over je foto’s of wilt
eindelijk wel eens weten waar toch al die
knopjes op je camera voor zijn. En wat
is sluitertijd, diafragma, ISO, witbalans,
scherptediepte? En waar/wanneer gebruik
je dat? Je leert goed belichten met de
verschillende lichtmeet-methodes. Je leert
het verschil tussen JPG, TIFF en RAW en
het instellen van de juiste hoeveelheid pixels.
Je krijgt opdrachten m.b.t. compositie,
waardoor je fotografisch leert kijken.

Assertiviteitstraining

Data: 15 september t/m 27 oktober 2014
Dag & tijd: maandag van 19.30 tot 22.00 uur
Aantal: 6 keer
Kosten: € 55,00

Data: 23 september t/m 7 oktober 2014
Dag & tijd: dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur
Aantal: 4 keer
Kosten: € 35,00

Laat u altijd over u heenlopen? Weet u
nooit iets adrem terug te zeggen? Kunt
u nooit nee zeggen?
Met deze training leert hoe u assertief
iemand tegemoet kunt treden zonder
direct agressief te zijn. Je leert eigen
mening uiten, je eigen wensen formuleren
en de ander in zijn waarde te laten zonder
zelf ondergesneeuwd te raken.
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CURSUSSEN

Cursus Tai Chi

A gentle way tot fight stress…Breng het
lichaam en geest in balans.
Tijdens deze cursus leer je mediteren
door beweging. Alle bewegingen worden
in een vaste volgorde uitgevoerd. Daarbij
is het behouden van het eigen evenwicht
van groot belang. Tai Chi is gebaseerd
op de filosofie van Yin en Yang.
Data: 19 september t/m 19 december 2014
Dag & tijd: vrijdag van 19.30 tot 21.00 uur
Aantal: 12 keer
Kosten: € 62,50

Cursus Mediteren

Meditatie is geestelijk ontwaken. Je
keert je aandacht naar binnen. Met
meditatie breng je je gedachtestroom
tot rust. Om even helemaal in het nu
aanwezig zijn. Je voelt je lichaam. Je let
op je ademhaling. Je geest wordt kalmer
en helderder. Je leert om gewoonten en
spanningen los te laten. Je komt tot rust
en bereikt innerlijke vrede.
Hierdoor wordt je doelmatiger en
wijzer. Je krijgt meer inspiratie. Talloze
wetenschappelijke onderzoeken tonen
aan dat mediteren het genezingsproces
bijzonder goed en effectief kan
ondersteunen. Wilt u dit alles ervaren?
Geef u dan op voor deze cursus.

Data: 22 september t/m 17 november 2014
Dag & tijd: maandag van 19.30 tot 21.00 uur
Aantal: 8 keer
Kosten: € 55,00

Cursus Voetreflexzonemassage

Voetreflexzonemassage is een massage
die gericht is op de zone op de voet,
organen, zenuwen en klieren krijgen
door massage een impuls zodat een
zwak orgaan versterkt.
Voetmassage kan verlichting brengen
bij onder andere hoofdpijn, migraine,
maagklachten, eczeemrugklachten.
Data: 24 september t/m 19 november 2014
Dag & tijd: woensdag van 19.30 tot 21.00 uur
Aantal: 8 keer
Kosten: € 55,00

Workshop Oorkaarsen

Het gebruik van Oorkaarsen komt
voort uit traditionele indiaanse rituelen
en wordt waarschijnlijk al eeuwen als
natuurlijk middel gebruikt.
Een holle kaars wordt in het oor
geplaatst en aangestoken, waardoor
er warmte in de gehoorgang komt.
Die warmte ondersteunt de normale
doorbloeding van het oor en de afvoer
van afvalstoffen. Bovendien is het
gebruik van Oorkaarsen weldadig bij
drukgevoel in het hoofd.
Datum: 17 september 2014
Dag & tijd: woensdag van 19.30 tot 22.00 uur
Aantal: 1 keer
Kosten: € 25,00 inclusief oorkaarsen

Cursus Diverse Ontspannings Cursus Paaldansen alle niveaus
Paaldansen is een mix van dansen, turnen
Massages
en fitness.
Ieder
dagdeel
nemen
we
een
andere vorm van masseren. U leert
onder
andere
hoofdhuidmassage,
Shiatsu op een stoel, handmassage,
metamorfosemassage en auramassage.

Data: 23 september t/m 11 november 2014
Dag & tijd: dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur
Aantal: 7 keer
Kosten: € 50,00

Het is een sport die een boost geeft aan je
zelfvertrouwen!
Data: 17 september t/m 13 november 2014
Dag & tijd: Woensdag van 19.00 tot 22.00 uur;
gevorderden van 19.00 tot 20.00 uur,
licht gevorderden van 20.00 tot 21.00 uur,
beginners van 21.00 tot 22.00 uur
Aantal: 8 keer
Kosten: € 75,00
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Onder leiding van Piet Sachs en Karin
Visser leert u het algemeen gebruik van
de tablet. Wanneer we exact starten is
nu nog niet bekend, maar nu al opgeven
is aan te raden.
Start: waarschijnlijk begin januari 2015
Dag & tijd: donderdag vanaf 13.00 uur
Aantal: 5 keer
Kosten: € 25,-

Cursus Frans voor gevorderden

Speciaal voor mensen die de taal al
enigszins onder de knie hebben, maar
dit graag willen verbeteren of verder
ontwikkelen.
Data: 2 oktober t/m 27 november 2014
Dag & tijd: donderdag van 19.30 tot 21.00 uur
Aantal: 8 keer
Kosten: € 52,50 exclusief boek

Koken voor mannen

Wie zegt dat mannen alleen maar water
aan kunnen laten branden?
Alleen voor beginners leren mannen
onder leiding van Theo Peerdeman in De
Oude Dame gezamenlijk een driegangen
menu te bereiden.

Data: 18 september, 9 oktober en 30 oktober
Dag & tijd: donderdag van 10.00 tot 14.00 uur
Aantal: 3 keer
Kosten: € 25,00

Naaicursus

Met je eigen machine en een
meegebracht patroon leer je in een mum
van tijd je eigen kleding leren maken. Dat
kan allemaal onder leiding van Liesbeth.
In 5 lessen leert zij u de basisbeginselen
van kleding naaien. Voor diegenen die
geen eigen naaimachine hebben kunnen
wij zorgen voor een leenmachine
Data: 23 september t/m 7 oktober 2014
Dag & tijd: dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur
Aantal: 5 keer
Kosten: € 47,50

Snoeicursus beginners

In De Schoof start komende voorjaar
weer een snoeicursus voor beginners.
Deze cursus staat onder leiding van
Kees Schouten. Hij leert u de eerste
handelingen bij het snoeien van heesters,
rozen, klimplanten en bomen in de eigen
tuin. Er zijn twee theorieavonden en
twee praktijkochtenden (in eigen tuin).

Data: theorie is op 23 februari en 2
maart 2015. Praktijk is op 28 februari en
7 maart 2015.
Dag & tijd: theorie op maandag van 19.30
tot 21.30 uur en praktijk op zaterdag van
09.00 tot 12.30 uur.
Aantal: 4 keer
Kosten: € 35,00 inclusief materiaal

CURSUSSEN

Tablet cursus 55+ Wervershoof
beginners

Snoeicursus gevorderden

Deze snoeicursus wordt ook geven door
Kees Schouten en is speciaal bedoeld
voor de gevorderden snoeiers. In deze
cursus wordt ingegaan op het snoeien
van heesters, rozen, klimplanten en
bomen in de eigen tuin. De cursus bestaat
uit 1 theorieles en 2 praktijklessen in de
eigen tuin van de cursist.
Data: theorie is op 10 september 2014
Praktijk is op 13 september en 20
september 2014.
Dag & tijd: theorie op maandag van 19.30
tot 21.30 uur en praktijk op zaterdag van
09.00 tot 12.30 uur.
Kosten: € 30,00 inclusief lesmateriaal.

Er worden ook verschillende cursussen
georganiseerd door huurders. De gegevens
staan op de volgende bladzijde vermeld. U
kunt rechtstreeks contact opnemen met
de contactpersoon die erbij staat.
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VERENIGINGEN

Fanfare en drumband ‘St Caecilia’

Rept. Drumband: maandag vanaf 18.45 uur
Rept. Fanfare : dinsdag vanaf 20.00 uur
Contactpersonen:
Dhr. R.Koomen (voorz.), tel. 0228583056 Mevr. M. Botman-Sneeboer
(secr.), tel. 0228-582728
www.caecilia-wervershoof.nl

E.H.B.O. ‘St. Martinus’

Kon. Algemene Vereniging voor
Bloembollencultuur

Houdt wekelijks een tulpenkeuring van
half januari tot half februari.
Contactpersoon:
Mevr. Colinda Korver, tel. 0228-582320

Stichting De Wering

Info: tel. 088-0075180 / 088-0075140

Organiseert cursussen voor beginners
en gevorderden en verzorgt cursus AED.
Contactpersoon:
Dhr. J. Laan, tel. 0228-582487

GGD Hollands Noorden

W.V. Samen

‘Jee-Pee’ Wervershoof

Contactpersoon:
Mevr. M. Meester tel. 0228-584377

Hobby Schilderclub Pigment
Info: stibbebeer@quicknet.nl

Huurdersvereniging ‘De Driehoek’
Contactpersoon:
Dhr. P. Steltenpool, tel. 0228-583125

Info: tel. 0224-720620
www.ggdhollandsnoorden.nl

Jongerenpastoraat voor tieners van 12
t/m 16 jaar.
Contactpersoon:
Dhr. H. Beers, tel. 0228-581380.

Toneelgroep ‘Europa’

Contactpersoon:
mevr. C. Mol, tel. 0228-583640.
Info: toneeleuropa@ziggo.nl

Oud Wervershoof
Hengelsportvereniging ‘Oefen Geduld’ Stichting
Contactpersoon:
Contactpersoon:
Dhr. H. Koning, tel 06-52401509
Contactpersoon:
Dhr. S. Ruiter, tel 0228-583534

Dhr. S. Steltenpool, tel. 0228-584417
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Afd. Wervershoof: Mevr. Riet Kuin-Ooijevaar
tel. 0228-582893
Afd. Zwaagdijk-O: Mevr. L.de Wit-Van Gils
tel. 0229-262278
Afd. Onderdijk: Mevr. Tiny Imming
tel. 0228-583138

Oranje comite

Contactpersoon:
Dhr. J. Botman, tel. 0228-584007

De Zonnebloem

Contactpersoon:
Mevr. Bakker-Neuvel, tel. 0228-582207

Muziekschool Oostelijk
West-Friesland
Info: tel. 0228-581101
www.muziekschoolmow.nl

Evangeliegemeente De Pionier
Info: tel. 0228-583499

Spaanse les

Info: www.laacademia.nl
O.l.v. Mevr. Connie Dhauw
tel. 0228-321640

Yoga

info: i.van.kalleveen@hotmail.com

Psychotherapie en begeleiding
Marja Tames, www.marjatames.nl

Seniorengym

O.l.v. Truus Haster (Georganiseerd door
de Bond voor Ouderen).
Start: dinsdagmorgen, 28 augustus
11.00-11.45 uur.
Contactpersoon:
Dhr. J. de Moel, tel. 0228-752502

Westfriesgasthuis prikpunt
Info: tel. 0229-257512

Zienderogen

Contactpersoon:
Anne Mieke Baudoin, tel. 06-11093653

Er bestaat dus zoals u ziet de
mogelijkheid om voor activiteiten,
verenigingen
en
bijeenkomsten
bepaalde ruimten te huren.
Stichting Sociaal Cultureel Centrum ‘de
Schoof’ stelt als voorwaarde dat deze
activiteiten wel binnen de doelstelling
van het Sociaal Cultureel Werk vallen.
Zie hiervoor ons huurreglement.

VERENIGINGEN

Katholieke Bond voor Ouderen

Leekerweide

Verlengde Kerkweg 1, Wognum
tel. 0229-576868; info@leekerweide.nl

Wandelsport Avondvierdaagse
Woningstichting ‘Het Grootslag’ NWB
Contactpersoon:
Info: tel. 0228-587587
www.wst-hetgrootslag.nl

J. Koster, tel. 0228-583929

Helenderwijs

Mevr. G. Kersten, tel. 0228-583560
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VRIJWILLIGER BIJ DE SCHOOF?
Dankzij zo’n 85 vrijwillige medewerkers draait een
belangrijk gedeelte van de activiteiten van Stichting
Sociaal Cultureel Centrum ‘De Schoof‘.
Dit varieert van het
organiseren/leiden
van verschillende
activiteiten,
verzorgen van
typ- en
kopieerwerk,
barwerkzaamheden
tot diverse
opknapklusjes
in het gebouw.
Belangstelling om ook
vrijwillige medewerker
te worden?
Voor informatie kunt
u contact met ons
opnemen.
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