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ACTIVITEITENAGENDA
juli - augustus

1-7 Stiltewandeling 13.30 - 15.00
2-7 Filmavond 20.00 - 22.00
2-7 Ochtendgebed 10.30 - 10.45
3-7 Stamtafel 10.00 - 11.30
6-7 Inloop 14.30 - 16.30
7-7 Boekenmarkt 13.00 - 17.00
7-7 Sing-inn 19.00 - 20.00
8-7 Gezamenlijke wandeling (incl. lunch) 11.00 - 13.30
8-7 Kindermiddag: Zout 15.00 - 17.00
8-7 Place2b 19.30 - 21.00
9-7 Filmavond 20.00 - 22.00
9-7 Ochtendgebed 10.30 - 11.00
10-7 Stamtafel 10.00 - 11.30
10-7 Taartenbakactie (Max 2 pers.) 13.00 - 15.00
13-7 Inloop 14.30 - 16.30
14-7 Boekenmarkt 13.00 - 17.00
14-7 Sing-inn 19.00 - 20.00
15-7 Stiltewandeling 13.30 - 15.00
15-7 Kindermiddag: Het Visnet 15.00 - 17.00
15-7 Place2b 19.30 - 21.00
16-7 Ochtendgebed 10.30 - 11.00
16-7 Kinderfi lm 15.00 - 17.00

16-7 Filmavond 20.00 - 22.00
17-7 Stamtafel 10.00 - 11.30
20-7 Inloop 14.30 - 16.30
21-7 Boekenmarkt 13.00 - 17.00
21-7 Maaltijd en real life bijbelvertelling 17.00 - 19.00
22-7 Gezamenlijke wandeling (incl. lunch) 11.00 - 13.00
22-7 Kindermiddag: De verborgen schat 15.00  - 17.00
22-7 Place2b 19.30 - 21.00
23-7 Ochtendgebed 10.30 - 11.00
23-7 Filmavond 20.00 - 22.00
24-7 Stamtafel 10.00 - 11.30
24-7 Senioreninloop 15.00  - 17.00
27-7 Inloop 14.30 - 16.30
28-7 Boekenmarkt 13.00 - 17.00
28-7 Sing-inn 19.00 - 20.00
29-7 Stiltewandeling 13.30 - 15.00
29-7 Kindermiddag: Bingo 15.00  - 17.00
29-7 Place2b 19.30 - 21.00
30-7 Ochtendgebed 10.30 - 11.00
30-7 Kinderfi lm 15.00  - 17.00
30-7 Filmavond 20.00 - 22.00
31-7 Stamtafel 10.00 - 11.30

AUGUSTUS
3-8 Inloop 14.30 - 16.30
4-8 Boekenmarkt 13.00 - 17.00
4-8 Sing-inn 19.00 - 20.00
5-8 Gezamenlijke wandeling (incl. lunch) 11.00 - 13.00
5-8 Kindermiddag: Het feestmaal 15.00 - 17.00
5-8 Pas op de Plaats BBQ 17.00 - 
6-8 Ochtendgebed 10.30 - 11.00
6-8 Filmavond 20.00 - 22.00
7-8 Stamtafel 10.00 - 11.30
7-8 Taartenbakactie (Max 2 pers.) 13.00 - 15.00
10-8 Inloop 14.30 - 16.30
11-8 Boekenmarkt 13.00 - 17.00
11-8 Sing-inn 19.00 - 20.00
12-8 Stiltewandeling 13.30 - 15.00
12-8 Kindermiddag: Het verloren schaap 15.00 - 17.00
12-8 Maaltijd en real life bijbelvertelling:
 Het verloren schaap 17.00 - 19.00
12-8 Place2b 19.30 - 21.00
13-8 Ochtendgebed 10.30 - 11.00
13-8 Kinderfi lm 15.00 - 17.00
13-8 Filmavond 20.00 - 22.00

14-8 Stamtafel 10.00 - 11.30
17-8 Inloop 14.30 - 16.30
18-8 Boekenmarkt 13.00 - 17.00
18-8 Sing-inn 19.00 - 20.00
19-8 Gezamenlijke wandeling (incl. lunch) 11.00 - 13.00
19-8 Kindermiddag: De zaaier 15.00 - 17.00
19-8 Place2b 19.30 - 21.00
20-8 Ochtendgebed 10.30 - 11.00
20-8 Filmavond 20.00 - 22.00
21-8 Stamtafel 10.00 - 11.30
21-8 Taartenbakactie (Max 2 pers.) 13.00 - 15.00
24-8 Inloop 14.30 - 16.30
25-8 Boekenmarkt 13.00 - 17.00
26-8 Sing-inn 19.00 - 20.00
26-8 Stiltewandeling 13.30 - 15.00
26-8 Kindermiddag: Het Visnet 15.00 - 17.00
26-8 Place2b 19.30 - 21.00
27-8 Ochtendgebed 10.30 - 11.00
27-8 Kinderfi lm 15.00 - 17.00
27-8 Filmavond 20.00 - 22.00
28-8 Stamtafel 10.00 - 11.30
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Wees Welkom!

BEZINNENDE ACTIVITEITEN

Welkom bij De Plaats, de pioniersplek op Ameland! 
Wij houden ons bezig met God, we kijken om naar elkaar, en de zorg 
voor de schepping. We zijn er voor wie behoefte heeft aan verdieping, 
maar ook voor wie gewoon zin heeft in een kop koffi e.

Er zijn activiteiten voor jong en oud. We staan voor iedereen open,
dus kom gerust eens langs! 

Kijk voor alle data en tijden op de activiteitenagenda, achterop
deze folder en houd onze Facebookpagina in de gaten!
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Kindermiddag
Iedere woensdagmiddag is er een kindermiddag waar je spelenderwijs 
een bijbelverhaal ontdekt. Het is voor kinderen tot twaalf jaar met hun 
ouders/verzorgers. Je kunt er samen met je kind knutselen, timmeren, 
een fi lmpje kijken en natuurlijk een kleurplaat maken. Er is volop
limonade, koffi e en natuurlijk wat lekkers. Deelname is gratis. Er kan 
een vrijwillige bijdrage worden achtergelaten. Opgave vooraf is nodig.

Stamtafel
Iedere vrijdagochtend is er weer een ander onderwerp.
We hebben gesprekken over de actualiteit en over Amelander 
thema’s. Ook komen er mensen langs die ergens iets meer 
over kunnen vertellen. Op onze facebookpagina staan het 
onderwerp en de gast aangekondigd. Van harte welkom om 
aan te schuiven. Opgave vooraf is nodig.
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Gezamenlijke wandeling
Deze zomer bieden we gesprekswandelingen aan. We beginnen 
met een korte bijbeltekst en raken a.d.h.v. enkele vragen in gesprek. 
We verwonderen ons samen over de schepping en over het leven. 
Tijdens de wandeling lunchen we ook met elkaar.
Van harte welkom om dit mee te beleven. Opgave vooraf is nodig.
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Corona
Vanwege alle maatregelen bieden wij vanuit
De Plaats een aangepast programma aan.
We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.
Hierdoor kunnen wij helaas minder deelnemers
herbergen dan u van ons gewend bent.
Het is daarom nodig dat iedereen zich een dag
voorafgaand aan de activiteiten opgeeft.
Dit kan bij onze beheerder via info@deplaats-ameland.nl en telefonisch via 0519-252221.
Ook kan het zijn dat activiteiten wijzingen doordat de maatregelen veranderen.
Houdt dus ook onze website en facebookpagina in de gaten.

Dit kan bij onze beheerder via info@deplaats-ameland.nl en telefonisch via 0519-252221.

Maaltijd met bijbelvertelling
Wist je dat veel bijbelverhalen zich afspelen rond een maaltijd?
We komen samen op het strand achter het Siermonspad.
Hier wordt een bijbelverhaal nagespeeld, alsof je er zelf bij bent.
Ben je benieuwd hoe het voelt om daar zelf tussen te staan?
Van harte uitgenodigd om mee te eten. Opgave vooraf is nodig.
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Taartenbakactie
Is er iemand die jij graag een hart onder de riem wil steken?
Of iemand die je jouw waardering wilt laten proeven?
Kom dan naar De Plaats en bak een taart voor deze persoon.
Deelname is gratis. Er kunnen twee personen tegelijkertijd komen
om te bakken. Opgave vooraf is nodig.

Boekenmarkt
Op de boekenmarkt zijn naast boeken ook CD’s, LP’s en|
andere curiosa te koop. Voor de boekenmarkt hoeft u zich
niet aan te melden, dus stap spontaan even bij ons binnen.
De koffi e en thee staan klaar.
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Rolstoelwandeling
Wanneer het weer mogelijk is hervatten we de rolstoel-
wandelingen. Dit kondigen we dan weer aan.
Lijkt het u leuk om mee te gaan? Of wil je iemand een
fi jne middag bezorgen door een rolstoel te duwen?
Zoek dan contact met onze beheerder.




