Terugblik Sint
Het sinterklaasfeest van Het Schermereiland was
op zaterdag 26 november 2016. Sint en zijn pieten
kwamen aan met het pontje. Kinderen, ouders en
bewoners stonden klaar om Sint binnen te zingen. Na
aankomst vertrokken we in een gezellige stoet met
muziek door de wijk richting De Wachter.
Sint en zijn pieten belde aan bij bewoners, er werden
veel pepernoten uitgedeeld en er zijn veel blije gezichtjes
gespot. Wat een feest, Sint en Piet door de wijk!
Na aankomst in het buurthuis konden de kleine kinderen
van 0-2 jaar op de foto met Sint en Pieten.
Ook werd er gezellig gezongen en gespeeld met de
kinderen.
De kinderen van 3-5 jaar mochten zingen met Sint,
werden getest op hun vaardigheden als piet tijdens de
pietengymnastiek en het pietenparcours. Alle kids keerden
voldaan van snoep en limonade en een prachtige
pietendiploma naar huis.
Na de lunch ontvingen de Sint en zijn Pieten de kinderen
van 6-9 jaar. Er was wederom pietengymnastiek en een
pietenparcours. Ook werd er voldoende gezongen!
Ook keerden deze kinderen tevreden naar huis met een
pietendiploma en volle buikjes.
Geslaagde ochtend! Sint en zijn Pieten zien u graag
volgend jaar weer!

Wij Wensen u...
een goede gezondheid
plezier
veel liefde en warmte
heel veel leuke verassingen
echte vrienden
een vallende ster
zakelijk succes
een droom die uitkomt
iemand die naar je luistert
een arm om je heen
veel geluk in grote en in
kleine dingen
Gelukkig nieuwjaar!
Bestuur Stichting
Het Schermereiland

Terugblik Kerst
Terugblik Kerstmiddag voor mensen vanaf 55 jaar.
Voor de ouderen van de wijk werd traditie getrouw een
gezellig feest georganiseerd!
Met volop muziek, versnaperingen en verassende
optredens genoot men.
De kinderen van de school zongen prachtige liedjes, zo
vertederend.
Ook de jongeren waren dit jaar van de partij.
De liederen werden bijgestaan door het koor en de band.
De vrijwilligers zorgden goed voor de gasten. Zowel de
drank als de hapjes werden genuttigd. Vaste prik is de
bingo, waarin humor en belangrijke rol speelde.
Wat men veelal niet weet is dat veel gefinancierd wordt
uit de opbrengst van onder meer de straatrommelmarkt.
We kunnen met zijn allen terugkijken op een geslaagd
feest. Veel blijde gezichten.
Volgend jaar zullen we wederom voor een knalfeest
zorgen.

De Wachter: Oudorperdijkje 65
tel: 072-5125595
scw@buurthuisdewachter.nl
www.buurthuisdewachter.nl
www.dewachterapp.nl
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Uitgelicht:
14.15 uur Knutselclub de Wachter
(via school) groep 1 t/m 4
15.00 uur
14.15 uur

Wekelijkse activiteiten: Januari
Maandags:
08.30 uur

Donderdags:
Koffie uurtje

08.30 uur

Koffie uurtje

Knutselclub de Wachter
(via school) groep 5 t/m 8

10.00 uur

Handwerken

09.30 uur

Dagbesteding de Waerden

17.00 uur

Koken (door de Waerden)

14.00 uur

Knutselen met hout
(opgave via school)
groep 3 t/m 8

19.00 uur

Bridgeclub BCO

knutselen met hout (opgave via
school, groep 3 t/m 8)

19.00 uur

Huiskamer

15.00 uur

huiskamer vrije inloop

17.00 uur

Eetcafé (5 en 19 januari 2017)

17.00 uur Eetcafé (5 en 19 januari
2017)
19.00 uur Disco 3 t/m 6 jaar
(6 januari)

Dinsdags:
08.30 uur

Koffie uurtje

19.00 uur

Schermereilandzangers

13.00 uur

Engelse les (via aanmelding)

19.30 uur

Djembe

14:40 uur

Engelse les (via aanmelding)

20.00 uur

Trimmen

Knutselclub de Wachter
(via school) groep 1 t/m 4

Vrijdags:
08.30 uur

Koffie uurtje

20.00 uur Disco 7 t/m 10 jaar
(20 januari)

14.15 uur

09.00 uur Oud papier
(28 januari)

15.00 uur

Knutselclub de Wachter
(via school) groep 5 t/m 8

10.30 uur

Trimmen

20.00 uur Kienen
(28 januari)

19.00 uur

Disco 3 t/m 6 jaar (6 januari)

19.00 uur

Bridgeclub Slimslem

19.30 uur

Dansles (ballroom en latin)

19.30 uur

Computercursus

20.00 uur

Keezen

Woensdags:

20.00 uur

Disco 7 t/m 10 jaar (20 januari)

08.30 uur

Koffie uurtje

Zaterdags:

10.30 uur

Computercursus

09.00 uur

Oud papier (28 januari)

15.00 uur

Huiskamer

20.00 uur

Kienen (28 januari)

19.00 uur

Huiskamer

Voor meer informatie over de
activiteiten, kijk op onze website
www.buurthuisdewachter.nl
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