Scwo Activiteitenaanbod
september 2021/2022
Na een stil jaar hebben we nu goede hoop dat we in september weer van start kunnen met onze
cursussen. Natuurlijk zullen de Corona veiligheidsmaatregelen voorlopig nog wel van toepassing zijn.
Dat gezegd hebbende presenteren wij u het programma-aanbod voor het cursusseizoen 2021/2022.
Alle cursussen en activiteiten beginnen in principe weer na de zomervakantie maar alleen wanneer dit
veilig kan en mag i.v.m. Corona. U kunt nu al een leuke cursus uitzoeken én inschrijven.
Ons gehele aanbod is ook terug te vinden op www.scwo.nl, dat is handig want dan kunt u ook gelijk
uw inschrijving regelen.
Wat is Scwo en wat doen wij?
Stichting cultureel werk in Wormerland is
een professionele instelling die uiteenlopende
activiteiten voor kinderen, jongeren,
volwassenen en senioren organiseert.
Scwo werkt vanuit ‘De Omslag’ aan de
Faunastraat 62 te Wormer. Maar ook op andere
locaties worden activiteiten georganiseerd.
Daarnaast vinden op diverse basisscholen
en speelveldjes sport- en spelactiviteiten
voor kinderen plaats.

Inschrijven voor cursussen en activiteiten
Dinsdag 29 juni vanaf 18.00 uur kunt u zich
thuis achter uw eigen computer online
inschrijven voor activiteiten en cursussen
op www.scwo.nl. Op 29 juni kunt u tussen
18.00 en 20.00 uur ook bellen naar Scwo.
Als u hulp nodig heeft bij het online
inschrijven staan de medewerkers van
Scwo voor u klaar om u daarmee te helpen.
Inschrijven bij Scwo kan ook daarna nog.
Belt u ook dan gerust even op, dan helpen
wij u met de inschrijving tel. 075 - 642 32 47.

Gehele aanbod

www.scwo.nl
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Kinderwerk

en de Brede school
Wormerland (1 t/m 13 jaar)

I

In de Brede school werkt Scwo samen met de basisscholen in Wormerland en
kinderopvangorganisaties Baloe en Boefje. Hierbij worden ook lokale (sport-)
verenigingen en instellingen, muziekschool Waterland en kunstencentrum FluXus
betrokken. Saskia van Schaik coördineert vanuit Scwo de Brede school activiteiten.
Hieronder ziet u het aanbod van Scwo binnen de Brede school, voor het totale aanbod van activiteiten vanaf september kijkt u op www.bredeschoolwormerland.nl.

BEWEGING/ONTSPANNING.
Judo (groep 3 t/m 6 en 4 t/m 8)
Kennismaken met judo en alles wat daarbij
komt kijken. Je leert omgaan met winnen en
verliezen, doorgaan en opgeven maar ook
elkaar helpen en opkomen voor het eigen
belang. Daarnaast leer je om samen te
werken en gebruik te maken van je eigen en
andermans kracht. Er wordt toegewerkt
naar een examen, dit vraagt om inzet en
concentratie van de deelnemers. Een judo
pak wordt aangeraden.
Leiding Sjors Brand
Dag/tijd dinsdag 17.00 - 18.00 en
18.00 - 19.00 uur
Kosten € 41,00 (15 lessen)
Start
7 september

COMPUTERS.

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWE ACTIVITEITEN
DIE STARTEN IN SEPTEMBER KAN VANAF
DINSDAG 29 JUNI OM 18.00 VIA
WWW.BREDESCHOOLWORMERLAND.NL

Typeles (groep 6 t/m 8)
Onder begeleiding van een docent ga je
10 weken aan de slag met de software van
Typetuin. Je leert blind typen. Ook ontwikkel
je een fijnere motoriek, vaste patronen en
een goede werkhouding. Het programma is
ontwikkeld door de UvA.
Leiding Leny van Leeuwen
Dag/tijd dinsdag 15.45 - 16.45 uur
Kosten € 44,00 (10 lessen,
incl. softwarelicentie)
Start
7 september

2

Aktief Magazine_SCWO_insert_drukken.indd 2

28-05-21 08:46

Dreumes en peuter en muziek (1-2½
jr. en 2½-4 jaar)

CREATIEF.
Timmerclub (groep 5 t/m 8)
Vind je het leuk om met hout te werken en
daarmee mooie dingen te maken?
De docenten van de timmerclub gaan met
veel plezier met je aan het werk!
Leiding Nico Biersteker
Dag/tijd maandag 16.00 - 17.30 uur
Kosten € 40,00 (12 lessen)
Start
6 september

CULINAIR.
Magie in de keuken (groep 5 t/m 8)
In onze professionele keuken ga je onder leiding van de docent iedere les een gezond en
lekker (hoofd)gerecht koken. Als het klaar is,
ga je alles gezellig met je medekoks opeten.
Een echte aanrader!
Leiding Ilonka Kwakkenbos
Dag/tijd maandag 16.00 - 18.00 uur
Kosten € 49,50 (10 lessen)
Start
13 september

Bakfestijn (groep 3 t/m 6)
Bakfestijn! Van deze taartjes word je fit,
koekjes met pit, baksels waar wat goeds inzit.
Doe gezellig mee, lekker bakken, hartig of
zoet. Hierna weet jij hoe het moet.
Leiding Claudia Suijkerbuijk
Dag/tijd woensdag 14.15 - 16.15 uur
Kosten € 27,50 (5 lessen)
Start
8 september

Koekjesfantasie (groep 3 t/m 5)
In onze professionele keuken ga je aan de
slag om diverse soorten koekjes, cupcakes
en nog veel meer lekkers te bakken. Onder
begeleiding weeg je zelf de ingrediënten
voor de verschillende recepten af. Er zijn
vier grote ovens.
Leiding Ilonka Kwakkenbos
Dag/tijd donderdag 15.45 - 17.45 uur
Kosten € 49,50 (10 lessen)
Start
16 september

MUZIEK.

Opruimen gaat veel leuker met een liedje!
Kom samen met je (klein)kind naar deze
leuke les en je kind maakt d.m.v. liedjes, dans,
spelletjes en eenvoudige instrumenten
spelenderwijs kennis met muziek.
Leiding Njola Ritzen
Dag/tijd vrijdag 10.15 - 10.45 uur
vrijdag 11.00 - 11.30 uur
Kosten € 27,50 (10 lessen)
Start
17 september

RECREATIE EN ONTMOETING.

Kinderdisco (groep 3 t/m 6)

TufTuf 2021

1x per maand kun je helemaal uit je dak gaan
bij de Kinderdisco. Kom lekker dansen en
meedoen met leuke spelletjes. Iedere maand
is er een ander thema.
Leiding Saskia van Schaik
Dag/tijd vrijdag 19.00 - 20.30 uur
Kosten € 1,00 per keer
Data
zie website
Locatie Scwo, ingang Fuutstraat

In de laatste week van de zomervakantie
organiseert Scwo altijd de TufTuf huttenbouw.
Dit jaar hebben we het programma wegens
corona aangepast. We gaan alleen 3 middagen
bouwen met kinderen vanaf 8 jaar. Online
inschrijven is verplicht, er kunnen geen losse
kaartjes aan de deur gekocht worden.
Inschrijven start 29 juni om 18.00 via
www.bredeschoolwormerland.nl.
3
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Jongerenwerk
(12 t/m 23 jaar)

O

Orlando van Bossé is Ambulante jongerenwerker bij Scwo. Hij vindt hij leuk om een
praatje met je te maken op straat of speelt een potje tafelvoetbal met je mee tijdens
de Hang-out. Wil je weten wat er allemaal te doen is bij Scwo? Vraag het hem.
Of laat hem weten wat je nog mist.

HIJ IS BEREIKBAAR VIA SCWO@SCWO.NL EN TEL. 075 – 642 32 47.

In de jongerenruimte van Scwo zijn diverse activiteiten. Het actuele aanbod staat op
de website: www.jwrkscwo.nl of volg jwrkscwo op Instagram voor de activiteiten.
Je vindt de ingang van de jongerenruimte aan de Fuutstraat.

KICKBOKSEN.
In deze lessen leer je verschillende boks
technieken gecombineerd met conditietraining. Deze combinatie zorgt ervoor dat
je je fitter en sterker gaat voelen.
De bokstechnieken geven je meer zelfvertrouwen waardoor je meer in jezelf gaat
geloven. Samen met de conditietraining zorgt
deze combinatie van sport ervoor dat je
lichaam wat strakker en fitter wordt.
Wil je meedoen? Meld je dan aan bij
Orlando van Bossé tel. 075 - 642 32 47 of
kom gewoon eens langs om te kijken!

10-12 jarige jongens en meisjes
Donderdag 16.00 - 17.00 uur
mei t/m augustus 2021

13-15 jarige jongens en meisjes
Dinsdag 16.00 - 17.00 uur
juni t/m augustus 2021
Leiding
Kosten
Locatie

Orlando van Bossé
Gratis
WSV voor de voetbalkooi
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Volwassenen
en senioren

V

Voor volwassenen (vanaf 23 jaar) en ouderen presenteert Scwo een samenhangend
cursus- en activiteitenaanbod. Naast bewegingscursussen, kunt u ook voor een
creatieve of culinaire cursussen kiezen. Daarnaast biedt Scwo de gelegenheid elkaar
te ontmoeten. Het activiteitenaanbod van 2021/2022 heeft u nu in handen.
Lees het rustig door en geef u op voor de cursus van uw keuze. Leontine Wouda
is volwassenen/ouderenwerker bij Scwo.

U KUNT HAAR BEREIKEN VIA SCWO@SCWO.NL EN 075 - 642 32 47.
BEWEGING/ONTSPANNING.
Bewegen op muziek 70+
Bewegen is goed voor uw conditie en vitaliteit.
In de Westertil komt er elke woensdag een
groep ouderen bij elkaar om samen te
sporten. U kunt op eigen niveau en op rustige
muziek, in een gezellige sfeer bewegen en
meedoen aan de oefeningen. Er zijn twee
lesuren: het tweede uur sporten we iets
pittiger dan in het eerste uur. In het eerste uur
worden er vooral oefeningen òp de stoel
gedaan, tijdens het tweede uur worden de
oefeningen vooral uitgevoerd door van de
stoel gebruik te maken.
Leiding
Denise Beenders
Dag/tijd
woensdag 9.30 - 10.30 uur
woensdag 10.30 - 11.30 uur
Locatie
‘Westertil’
Kemphaanstraat 1, Wormer
Kosten
€ 76,55 (30 lessen)
incl. 1x koffie/thee
Start
1 september
Meenemen handdoek

Blijf Fit
Met het ouder worden, verandert het lichaam.
De spier- en botmassa nemen af, terwijl het
vetpercentage toeneemt. Door actief te
bewegen kunt u de lichamelijke achteruitgang
vertragen. Werk op een leuke manier aan uw
gezondheid. Ook al heeft u nog nooit gesport,
u bent nooit te oud om te beginnen. De lessen
zijn geschikt voor zowel dames als heren
vanaf 55 jaar.
Leiding
Denise Beenders
Dag/tijd
maandag 10.30 - 11.30 uur
Kosten
€ 165,00 (30 lessen)

Start
Meenemen

30 augustus
handdoek, makkelijke kleding,
gymschoenen

Conditietraining mannen 60+
Een mannengroep die op een verantwoorde
manier werkt aan verbetering van spierkracht
en uithoudingsvermogen. We starten met een
warming-up en doen daarna pittige loopoefeningen op muziek om de conditie te
verbeteren. In de tweede helft van de les ligt
de nadruk op grondoefeningen op de mat
om buik- en rugspieren te versterken.
Leiding
Tineke Biersteker
Dag/tijd
vrijdag 9.00 - 10.00 uur
Kosten
€ 165,00 (30 lessen)
Start
10 september
Meenemen handdoek, makkelijke kleding,
gymschoenen

Hatha yoga
Hatha yoga is de meest bekende vorm van
yoga. Door ‘houdingen’ (asana’s) wordt
gezocht naar de balans tussen kracht en
soepelheid in het lichaam met de ademhaling
als ondersteunende functie. In een ‘houding’
observeert u aandachtig wat er in het lichaam
gebeurt en ervaart zo de eigen mogelijkheden
en beperkingen. Door bewust de adem te
volgen ontstaat ruimte en merkt u hoe
onnodige (spier)spanningen los kunnen
worden gelaten. Iedere les ronden we af met
een ontspanning. Lichamelijke beperkingen
hoeven geen belemmering te vormen.
* Sommige groepen kunnen door
voorinschrijving al vol zitten.

Maandag start 30 augustus
1e Lesuur: 19.00 - 20.00 uur
2e Lesuur: 20.15 - 21.15 uur
Dinsdag start 31 augustus
1e Lesuur: 9.00 - 10.00 uur
2e Lesuur: 10.15 - 11.15 uur

55+ en 65+
55+ en 65+

Woensdag start 1 september
1e Lesuur: 9.00 - 10.00 uur
2e Lesuur: 10.15 - 11.15 uur
Stoelyoga
3e Lesuur: 13.30 - 14.30 uur Stoelyoga
4e Lesuur: 19.00 - 20.00 uur
5e Lesuur: 20.15 - 21.15 uur
Leiding
Aantal lessen
Kosten
Meenemen

Petra de Ridder
30
€ 165,00
grote handdoek,
makkelijke kleding

Koersbal
Koersbal is van oorsprong een Australische
sport en lijkt enigszins op “jeu de boule”.
Koersbal is een balspel dat binnen wordt
gespeeld op een mat van 8 bij 2 meter.
Er spelen 2 teams van 2 personen tegen elkaar.
De bedoeling is, net als bij “jeu de boules”
om de ballen zo dicht mogelijk bij de jack te
rollen, het witte doelballetje. De ballen rollen
echter niet in een rechte baan, maar in een
boog. Dit komt omdat het zwaartepunt van
de koersballen niet in het midden zit.
Daardoor is koersbal leuk, maar zeker in het
begin ook moeilijk. Iedereen kan het leren en
zal gauw ervaren dat koersbal vooral een
5
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gezellig maar ook een verrassend spel is.
Er is geen kracht voor nodig, zodat iedereen
gelijke kansen heeft.
Leiding
Sonja Wester
Dag/tijd
donderdag 9.30 - 12.00 uur
Kosten
geen, behalve koffie/thee
Start
2 september
Locatie
Westertil

midden in een van de goals te gooien. Wanneer er een doelpunt valt wordt er van stoel
gewisseld. We spelen om de week.
Leiding
Alie ter Beek
Kosten
€ 2,50 incl. 1x koffie/thee
om 10.00 uur
Dag/tijd
dinsdag 10.00 - 11.30 uur
Start
7 september

Perfect Pilates

Tai Chi

Pilates is een trainingsmethode met oefeningen voor een sterk, sportief lichaam. Deze
methode bestaat uit oefeningen voor met
name buik, billen, benen en armen en richt
zich ook op een stevige en stabiele rug. Pilates
zorgt voor sterke spieren, een goede houding,
souplesse, balans en ontspanning. De oefeningen zijn geschikt voor beginners en
gevorderden. U hoeft niet lenig te zijn om mee
te kunnen doen. Flexibiliteit is iets wat u kunt
trainen.
Leiding
Petra de Ridder
Dag
donderdag
Tijd
19.00 - 20.00 uur
20.05 - 21.05 uur
Kosten
€ 165,00 (30 lessen)
Start
2 september
Meenemen handdoek

Tai Chi lijkt op het eerste gezicht op hele langzame gymnastiek, maar Tai Chi betekent veel
meer. Tai Chi wordt voornamelijk beoefend ter
verbetering van de geestelijke en lichamelijke
gezondheid. De oefeningen maken het
lichaam los, werken ontspannend, zijn stress
verlagend en versterken de spieren en
gewrichten. De langzame bewegingen
worden vanuit de buik en vooral zeer ontspannen uitgevoerd op Chinese muziek.
In de lessen houden we rekening met de
mogelijkheden van de deelnemers.
Leiding
Jean Pierre Buyle
Dag/tijd
donderdag 8.30 - 9.30 uur
donderdag 9.45 - 10.45 uur
donderdag 11.00 - 12.00 uur
Kosten
€ 165,00 (30 lessen)
Start
2 september
Meenemen soepele schoenen,
losse kleding

CREATIEF.
Aquarelleren (beginners en
gevorderden)
Sportief Wandelen
Vindt u het leuk om regelmatig met een groep
in de omgeving te wandelen, en daarbij stevig
door te stappen? Deze wandelingen duren
ongeveer een uur en zijn door de professionele begeleiding echt behoorlijk meer dan
‘gewoon wandelen’. Na een warming-up zetten we er stevig de pas in. Tussendoor doen
we rek- en strekoefeningen. Elke wandeling
sluiten we af met een cooling-down. Begin en
eindpunt is wisselend maar altijd in of rond
Wormer. Alleen bij erg slecht weer trainen we
in een ruimte van Scwo.
Leiding
Tineke Biersteker
Dag/tijd
maandag 9.00 - 10.00 uur
Kosten
€ 165,00 (30 lessen)
Start
6 september
Meenemen makkelijke kleding, gymof wandelschoenen

Stoelhonkbal
Stoelhonkbal is een sport/spel waarbij u in
beweging bent en waar de gezelligheid niet
uit het oog verloren wordt. Twee teams van
minstens 5 spelers zitten tegenover elkaar en
proberen om de beurt gevulde zakjes in het

Cursisten krijgen opdrachten die hen
vertrouwd maken met de techniek.
De docent maakt beginners vertrouwd met
de manier waarop de onderdelen van een
landschap, zoals lucht, water, bomen, gras enz.
kunnen worden weergegeven. Gevorderden
doen een vervolgcursus. Daarin krijgen
aanvullende landschapselementen aandacht,
zoals paden, bruggetjes, bloemen in het veld,
bootjes, vogels en koeien.
Leiding
Dora Overmars
Dag/tijd
donderdag 10.00 - 12.00 uur
Kosten
€ 79,75 (10 lessen) excl. ca.
€ 25,00 materiaalkosten
(zelf aanschaffen)
Start
20 januari 2022

nodig. Kom gezellig bijpraten en elkaar helpen
bij creatieve problemen, elkaar inspireren met
creatieve ideeën. Het Handwerk Café is gratis,
u betaalt alleen de consumpties die u afneemt.

Repair Café
Bij het Repair Café kunnen mensen terecht
met kapotte spullen die zij van huis meenemen. Koffiezetapparaten, stofzuigers, stekkers,
elektronica, kleine meubels, fietsen, speelgoed… én kleding! Ook kleine reparaties aan
uw rollator kunnen worden gemaakt. Er staan
diverse vrijwillige reparateurs klaar om gratis
te helpen. Zij gaan, evt. als u dat wilt, samen
met u aan de slag om het artikel te repareren.
Wanneer het lukt wordt een vrijwillige
bijdrage op prijs gesteld.
Leiding
10 vrijwilligers
Dag
woensdag 1x per maand
Tijd
9.30 - 12.00 uur
Data
22/9, 27/10, 24/11, 22/12,
26/1, 16/2, 23/3, 20/4, 25/5

Tekenen en schilderen (beginners/
gevorderden)
We beginnen met potlood en houtskool met
eenvoudige onderwerpen. Verder in de cursus
gaan we met (droog) pastelkrijt in kleur aan
het werk. Ook besteden we wat lessen aan het
schilderen in acryl- of plakkaatverf. Cursisten
die dat wensen kunnen een opdracht krijgen
die wat meer ervaring vereist. De lessen
worden gegeven door een eerstegraads
docent tekenen en schilderen.
Leiding
Dora Overmars
Dag/tijd
donderdag 10.00 - 12.00 uur
Kosten
€ 79,75 (10 lessen) excl. ca.
€ 25,00 materiaalkosten
(zelf aanschaffen)
Start
16 september

CULINAIR.
Handwerk Café				
Aanschuifdiner
Houdt u van handwerken? En vindt u het
gezellig om dit samen te doen? Vanaf donderdag 2 september van 13.30 tot 15.30 uur kunt
u terecht bij het Handwerk Café bij Scwo.
U kunt hier met uw eigen handwerk in een
groep gezellig aan het werk gaan. U bent vrij
om binnen te lopen en aan te schuiven.
We genieten van elkaars aanwezigheid en
delen elkaars ervaring. Neem uw eigen handwerk en materialen mee, aanmelden is niet

Voor iedereen die het gezellig vindt om 1x in
de week gezamenlijk te eten. Het aanschuifdiner bestaat uit 3 gangen en er wordt zowel
Hollands als af en toe met een buitenlands
tintje gekookt. Er wordt afgesloten met een
kopje koffie met wat lekkers. De groep
bestaat uit ongeveer 14 personen. Het diner
wordt voorbereid, gekookt en uitgeserveerd
door vrijwilligers. Indien u na afloop een

6
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handje toe wilt steken met opruimen is
dat natuurlijk altijd prettig.
Leiding
vrijwilligers
Kosten
€ 9,50 incl. 1x koffie/thee
Dag/tijd
woensdag 17.00 - 19.00 uur
Start
8 september

Scwo Eethuis
Voor iedereen die het leuk en gezellig vindt
om gezamenlijk te eten. Er is plek voor ongeveer 14 personen. De deelnemers genieten
van een lekkere maaltijd en van het contact
met elkaar. Twee vrijwilligers bereiden een
heerlijk 2- of 3-gangendiner. Zij koken overwegend Hollands maar ook regelmatig gerechten
met een buitenlands tintje. Af en toe een
handje toesteken bij het opruimen wordt op
prijs gesteld. Als u wilt deelnemen aan deze
activiteit kunt u zich telefonisch opgeven v.a.
woensdag 30 juni of per mail.
Leiding
Patricia Smit en vrijwilligsters
Dag/tijd
dinsdag 17.30 - 20.00 uur
Kosten
€ 9,50 per keer
Start
7 september

Soep met een broodje			
Geniet wekelijks van een kom vers gemaakte
soep met een broodje. Elke donderdag kunt u
bij Scwo voor € 2,00 een lekker kommetje
soep met een lekker broodje nuttigen.
Dag/tijd
donderdag 12.30 - 13.15 uur
Kosten
€ 2,00
Start
2 september

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING.
Kunst en cultuurlezingen
Kunsthistoricus Martijn Pieters is een boeiende
verteller en weet zijn verhalen bevlogen te
brengen. Als kunsthistoricus van de Vrije
Academie geeft hij lezingen in o.a.
Amsterdam, Utrecht en binnenkort in Wormer.
Mensen komen speciaal om zijn zeer inspirerende verhalen te beluisteren. In toegankelijke
taal weet deze meesterverteller je te boeien.
De komende data zijn op maandagen gepland;
4 oktober, 1 november en 13 december.
De thema’s worden t.z.t. op www.scwo.nl vermeld. De lezingen zijn van 20.00 tot 22.00 uur
en vinden plaats in Scwo, Faunastraat 62 in
Wormer. I.v.m. de opkomst graag vooraf aanmelden. Entree is inclusief koffie en koek
€ 8,50 p.p. Vanaf 19.30u gaat de deur open.
Er is volop gratis parkeergelegenheid.
Voor aanmelding en/of meer informatie gaat
u naar kunstencultuur.wormer@gmail.com

Vrouwengespreksgroep
Eens in de 2 weken komt de vrouwengespreksgroep bijeen om te discussiëren;
niet alleen over politieke onderwerpen maar
ook over zaken uit het dagelijks leven.

Vaak bespreken we een onderwerp a.d.h.v.
een krantenartikel. Soms wordt een deskundige uitgenodigd om wat dieper op een
bepaald onderwerp in te gaan. De avond
sluiten we af met een drankje. Daarnaast gaan
we één keer per jaar met elkaar uit eten.
Een informele sfeer staat voorop. Voor meer
informatie en opgave kunt u contact opnemen
met Anneke Taylor Parkins, tel. 075 - 6424593.
woensdag 20.00 - 22.30 uur
Dag/tijd
(1x in de 14 dagen)
Kosten
€ 24,00 per jaar (+ etentje
voor eigen rekening)
Start
1 september

RECREATIE / ONTMOETING.
Bingo
Gezelligheid en een beetje spanning.
Een prachtige Bingomolen bepaald de cijfers.
Er worden 5 rondes gespeeld + 1 superronde.
Per ronde zijn er leuke prijzen te winnen.
Tussendoor is er een korte pauze.
Leiding
Vrijwilligers
Dag/tijd
woensdag 13.30 - 15.30 uur
Kosten 	normale ronde € 1,00 per kaart,
superronde € 2,50 per kaart.
Data
22 sept. 27 okt. 24 nov. 22 dec.
26 jan. 2 maart, 30 maart,
20 april, 25 mei.

Bridgen
Bridgers kunnen op dinsdagmiddag weer
komen bieden. We spelen met 2/3 lijnen, 2/3
niveaus. Er wordt gewerkt met de ‘bridgemate’,
zodat u kunt wachten op de uitslag. Iedereen
is welkom, maar neem wel een partner mee.
Nieuwe belangstellenden kunnen zich op
dinsdagmorgen tot 10.00 aanmelden.
Leiding
Piet van Diepen
tel. 075 – 642 12 82
Ad Temmink
tel. 075 – 642 38 76
Dag/tijd
dinsdag 13.30 - 17.00 uur
Kosten
€ 3,00 per keer
incl. 1x koffie/thee
Start
7 september

Koffie-uurtje met versgebakken
appeltaart
Tijdens het koffie-uurtje kunt u gezellig, onder
het genot van koffie of thee en een puntje
versgebakken appeltaart andere mensen
ontmoeten en gezellig bijpraten met elkaar.
Ook zijn er fotoboeken te bekijken met oude
foto’s uit Wormer e.o.
Leiding
Alie ter Beek
Kosten
€ 3,50 voor 2x koffie/thee
incl. puntje appeltaart
Dag/tijd
donderdag 10.30 - 11.30 uur
Start
9 september
Locatie
Westertil

NLdoet 2022
De grootste vrijwilligersactie in Nederland.
NL doet zet vrijwillige inzet in de spotlights en
stimuleert iedereen om een dag(deel) de
handen uit de mouwen te steken. In 2022 is
NL doet (hopelijk) op 11 en 12 maart.
Scwo zorgt dan voor de juiste klusser op de
juiste klus. Aarzel niet: meldt uw klus aan of
doe mee als klussende vrijwilliger!

MUZIEK.
Percussie Inti
Dit is een percussiegroep die al vele jaren
bestaat. De samenstelling is in de loop der
jaren uiteraard wel wat gewijzigd maar er
wordt nog steeds volop en enthousiast
gespeeld. Door de jaren heen is er een
uitgebreid repertoire samengesteld van
percussieritmes, bijv. uit Senegal, Guinea en
Kenia. De groep gebruikt djembé’s,
doundouns, sangbans, kenkeni’s en krins om
muziek op te maken. Plezier in het muziek
maken staat voorop. Eén keer per maand is
een docent aanwezig. In overleg wordt gekeken of u kunt aansluiten bij deze groep.
Docent
Carlo Hoop (8x aanwezig)
Dag/tijd
zondag 10.30 - 12.00 uur
Kosten
€ 165,00 (28 bijeenkomsten,
incl. 1x koffie/thee)
Start
5 september

Zang-uurtje
Voor iedereen die van zingen houdt en een
gezellig kopje koffie vooraf, mag meedoen.
Ervaring is niet nodig, het gaat vooral om het
samenzijn.
Dag/tijd
maandag 10.30 - 11.45 uur
Start
6 september
Kosten
nader te bepalen

Westertil activiteiten
We gaan ervan uit per september ook weer
activiteiten in de Westertil te kunnen organiseren. Op dit moment staan in de planning:
Maandagmiddag | 13.30 - 17.00 uur
Handwerken
Dinsdagmiddag | 13.30 - 17.00 uur
Sjoelen en Biljarten (vrij)
Woensdagochtend | 9.30 - 11.30 uur
Bewegen op muziek
Donderdagochtend | 9.30 - 12.00 uur
Koersbal
Donderdagmiddag | 13.30 - 17.00 uur
Biljarten (vrij)
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Belangrijke
informatie
over de
cursussen
Om een cursus te laten starten, is een minimum
aantal deelnemers vereist. Wordt dit aantal niet
gehaald, dan gaat de cursus niet door of wordt
uitgesteld. U krijgt tijdig bericht als de cursus niet
doorgaat. Geen bericht betekent dus dat de cursus
begint op genoemde dag en tijdstip. Deelnemen
aan een cursus is geheel voor eigen risico.
Tijdens de schoolvakanties van de basisscholen
gaan de meeste cursussen niet door.

BETALING
U betaalt per eenmalige machtiging. Middels het invullen en verzenden van een digitaal inschrijfformulier
geeft u Scwo toestemming om eenmalig het cursusbedrag van uw rekening af te schrijven. Dit gebeurt
altijd pas wanneer de cursus definitief doorgaat en
altijd pas in de week vóór of na de startdatum.

CURSUS ANNULEREN?

Volwassenen & senioren
Annuleren zonder betaling van het cursusgeld kan
alleen schriftelijk of per mail tot vier weken vóór de
startdatum. Wij brengen dan € 5,00 administratiekosten
in rekening. Bij opzegging minder dan vier weken voor
de startdatum en bij tussentijdse beëindiging betaalt u
het volledige cursusbedrag. Alleen als een nieuwe
cursist uw plaats kan innemen, is restitutie onder
inhouding van € 5,00 administratiekosten mogelijk.
Meer informatie rondom inschrijving vindt u op onze
website www.scwo.nl. U kunt uw annulering richten
aan: Scwo, Faunastraat 62, 1531 WH Wormer of
via info@scwo.nl.

VAKANTIES 2021/2022
Tijdens de schoolvakanties gaan de reguliere cursussen
niet door. Er worden voor kinderen en jeugd wel
diverse vakantie activiteiten georganiseerd. U vindt
alle vakantiedata op onze website of vraag ernaar
op kantoor.

SCWO
Adres
Telefoon
E-mail
Website
Westertil

Faunastraat 62 1531 WH Wormer
075 - 642 32 47
scwo@scwo.nl
www.scwo.nl
Kemphaanstraat 1, Wormer

BREDE SCHOOL WORMERLAND
Per adres Scwo (zie hiernaast)
Telefoon 075 - 642 32 47
Telefoon 06 - 38 62 48 12
E-mail
info@bredeschoolwormerland.nl
Website
www.bredeschoolwormeland.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag 		
Dinsdag 		
Woensdag 		
Donderdag 		
Vrijdag 		

9.00 - 17.00 uur
9.00 - 17.00 uur
9.00 - 17.00 uur
9.00 - 17.00 uur
9.00 - 13.00 uur

DOCENTEN
Onze activiteiten en cursussen worden gegeven door professionele
vakkrachten. Zij worden door Scwo ingehuurd en ontvangen voor
hun werk een vergoeding. Bij Scwo zijn zo’n 30 docenten actief. Scwo
werft docenten via de Aktief en de plaatselijke pers, maar als docent
kunt u ons ook zelf benaderen met een cursusvoorstel. Neem gerust
contact met ons op en laat u informeren over de mogelijkheden.

BEWONERSINITIATIEVEN
Buurtbewoners komen regelmatig met leuke ideeën. Onder onze
begeleiding kan er veel gerealiseerd worden. Denk aan een boekenmark of handwerkmarkt. Een ander initiatief op dit gebied is de
Vrouwengespreksgroep. Heeft u een goed idee? Doe er wat mee!
Voor informatie kunt u contact opnemen met Scwo.

GEBRUIK VAN RUIMTES
Bent u op zoek naar een ruimte om met anderen een gezamenlijke
hobby uit te oefenen, elkaar te inspireren en te helpen? Inwoners van
Wormerland die een goed idee hebben, maar dit niet alleen kunnen
realiseren, nodigen wij graag uit contact met ons op te nemen. Scwo
heeft een kookruimte, creatieve ruimte en hobby- en vergaderruimte.

TEAM SCWO
Harry Jonker		
Leontine Wouda
Orlando van Bossé
Anne-Fleur Stor
Lonneke van Soest
Saskia van Schaik
Andrea Spaargaren
Agnes de Groot
Frank de Lange

manager
volwassenen- en ouderenwerk
ambulant jongerenwerk Wormer
jongerenwerk Wormer
jongerenwerk Oostzaan
kinderwerk/brede school Wormerland
administratie
financiële administratie
interieurverzorging
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