Uitgelicht:

Wekelijkse activiteiten: januari
Donderdags:

Maandags:

Ophalen van oud papier
op 26 januari
Alle opbrengsten kunt u
vinden op de website
Elke maand wordt er oud papier opgehaald, de
opbrengst hiervan is voor de kinderactiviteiten.

Eetcafé
Vanaf 17.00 uur gaat de deur open waarna de
maaltijd vanaf 17.30 uur geserveerd wordt.
Voor aanmelden en afmelden kunt u het
volgende nummer gebruiken: 0623785005
(Monique Verwijmeren) U kunt betalen met de
Alkmaar Pas.
Menu: 10 januari:
soep
hachee, met aardappelpuree en rode kool
een heerlijk toetje

10.00 uur

Handwerken

09.30 uur

Dagbesteding de Waerden

17.00 uur

Koken (door de Waerden)

13.30 uur

Voor Mekaar inloopspreekpunt

19.00 uur

Bridgeclub BCO

15.00 uur

Huiskamer vrije inloop

19.00 uur

Huiskamer

17.00 uur

Eetcafé (10 en 24 januari)

19.00 uur

Schermereilandzangers

20.00 uur

Conditietraining

Dinsdags:
13.30 uur

Engelse Conversatie les
(1e les 15 januari)

13.30 uur

Voor Mekaar inloopspreekpunt

14.15 uur

Knutselen voor kinderen
(opgave via school de Zes Wielen,
Oudorperdijkje, starten weer
8 januari)

15.15 uur

Knutselen voor kinderen (die niet
op de Zes Wielen, Oudorperdijkje
zitten, starten weer 8 januari)

14.40 uur

Engelse conversatie les
(1e les 15 januari)

19.00 uur

De Bridgeclub slimsem

Vrijdags:
10.30 uur

Conditietraining

20.00 uur

Keezen

20.00 uur

Dansles (ballroom en latin)

Zaterdags:
09.00 uur

Oud papier (26 januari 2019)

20.00 uur

Kienen (26 januari 2019)

Woensdags:
15.00 uur

Huiskamer

19.00 uur

Huiskamer

Menu: 24 januari:
verse kippensoep
ovenfriet, gemengde groenten en een
kipkarbonade
koﬃe en thee toe
Groeten van het eetcafé team.

Voor meer informatie over de activiteiten, kijk op onze website www.buurthuis-dewachter.nl

Voor Mekaar inloopspreekpunt

Terugblik Kerstreis Munster

Zowél bij de sociaal cultureel werker, Monique
Verwijmeren, als de vrijwilligers van Voor
Mekaar zien we geregeld bewoners van de wijk
langskomen. Er komen diverse vragen langs
waarbij we kunnen helpen. Het invullen van
een bank overschrijving, hulp bij inschrijving
woningbouw, lezen van diverse brieven of hulp bij
bemiddeling met verschillende instanties.
U kunt bij de Wachter langskomen op het
inloopspreekpunt op dinsdag en donderdag van
13.30 – 15.30 uur. In de Oever is elke morgen een
spreekpunt van 9.00 – 12.00 uur.
Maar kunt u niet op bovengenoemde tijden en
dagen dan kunt u in het buurthuis altijd langs.

Schildercursus vanuit project de Verbinding
Het cultureel project de verbinding werd op
22 september feestelijke afgesloten met een
drukbezochte bijeenkomst in de Wachter. we
willen het echter niet daarbij laten. Het was de
bedoeling van het project, dat de verbinding
niet beperkt mocht blijven tot alleen die drie
zaterdagen. we wilden een vervolg. En dat vervolg
komt er nu... We hebben voor schilderen gekozen.
De schildercursus word aangeboden, en start op
donderdagavond 24 januari van 19.30 – 21.30 uur.

Fokke Bergsma wijkagent,
Algemene informatie en
meldingen: 0900 - 8844
Anonieme meldingen: 0800-7000
alarmnummer 112

Deelname aan de cursus is gratis.
De kunstschilder Chris Duinmeijer zorgt voor de
begeleiding. Er kunnen zowel gevorderde als
beginnende schilders en tekenaars deelnemen.
U kunt zich aanmelden bij Buurthuis de Wachter,
Oudorperdijkje 65, 1821 AP Alkmaar. 072-5125595,
info@het-schermereiland.nl /
scw@buurthuisdewachter.nl

Met een groep van 32 personen reisde de Wachter
vrijdag 14 december af naar de kerstmarkt in Munster.
De reis verliep voorspoedig. Gezelligheid in de bus.
Om 11.40 uur aangekomen in Duitsland en de groep
vervolgde zijn/haar weg de stad door. Wat een mooie,
historische stad. De kerstmarkt was verdeeld in
5 markten over de stad. Het weer was goed, droog
en een klein zonnetje. De kathedraal heb ik van
binnen bekeken en ik heb een kaarsje voor dierbaren
aangestoken. Even stilstaan bij het gemis. Hierna
vervolgde ik mijn weg. Vele gezellige winkels, kramen
en mensen kwam ik tegen. Allemaal shoppend voor
thuis of zichzelf. Helaas werd er een reisgenoot onwel
maar na aankomst bij de bus door de taxi kon ze
uitrusten.
Langzaamaan verzamelde de hele groep zich bij de
bus waarna de bus exact op schema kon vertrekken.
En alsof we Nederlands zijn kwamen we klokslag
18.00 uur aan bij de Goudreinet in Barneveld voor een
heerlijk, uitgebreide stamppot buffet. Met onze buikjes
vol en portemonnee leeg vertrokken we weer richting
Alkmaar. Tegen 20.45 uur waren we bij buurthuis de
Wachter waarna een ieder zijn eigen huisje opzocht.Ik
wil iedereen bedanken voor de gezellige dag!
Tot volgend jaar.

Geen disco in januari 2019.

De Wachter: Oudorperdijkje 65
tel: 072 - 5125595
scw@buurthuisdewachter.nl
www.buurthuis-dewachter.nl

Stichting het Schermereiland
en buurthuis
de Wachter wensen
iedereen een gezond,
gezellig, sociaal
en gelukkig 2019!!

