Uitgelicht:

Wekelijkse activiteiten: januari
Donderdags:

Maandags:

Oud papier

08.30 uur

Koffie uurtje

08.30 uur

Koffie uurtje

10.00 uur

Handwerken

09.30 uur

Dagbesteding de Waerden

opbrengst oud
papier november
36,30 euro

17.00 uur

Koken (door de Waerden)

14.15 uur

19.00 uur

Bridgeclub BCO

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

19.00 uur

Huiskamer

15.00 uur

Huiskamer vrije inloop

17.00 uur

Eetcafé (4, 18 januari)

19.00 uur

Schermereilandzangers

19.30 uur

Djembe

20.00 uur

Conditietraining

Dinsdags:
08.30 uur

Koffie uurtje

13.30 uur

Engelse conversatieles
(start 9 januari)

14.00 uur

Voor Mekaar inloopspreekpunt

Vrijdags:

14.15 uur

Knutselclub de Wachter

08.30 uur

Koffie uurtje

14.40 uur

Engelse conversatieles
(start 9 januari)

10:30 uur

Conditietraining

12.30 uur

Vrijdagmiddaginloop bridge

19.30 uur

Dansles (ballroom en latin)

20.00 uur

Keezen

20.00 uur

Disco 7 t/m 11 jaar (19 januari)

19.00 uur

Bridgeclub Slimslem

Woensdags:
08.30 uur

Koffie uurtje

15.00 uur

Huiskamer

19.00 uur

Huiskamer

Zaterdags:
09.00 uur

Oud papier (27 januari)

20.00 uur

Kienen (27 januari)

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

Terugblik Kerstmiddag
voor ouderen.

Terugblik
Sinterklaas 2017

Op donderdag 21 december 2017 was de jaarlijkse kerstfeest voor de ouderen van de wijk en oud
bewoners.
Ongeveer 55 ouderen kwamen in De Wachter voor
vertier en lekkere hapjes en drankjes.
Bij binnenkomst kregen de ouderen een heerlijk
drankje en namen ze plaats aan de mooi versierde
tafels. Gezellige kerstmuziek klonk door de boxen.
Nadat iedereen binnen was startte het programma
met de opening van Karel de Vries en Fred van de
Berg. Alle kinderen van de school kwamen op visite om mooie liederen te zingen. Toch wel erg aandoenlijk zoals de kleine kleuters hun liedje zongen.
Ook de grote kinderen zongen prachtig voor de
ouderen. Na dit mooie tafereel werd er een mooi
gedicht voorgelezen.
De jongeren hadden een mooie wens voor alle
ouderen gemaakt.
Tussen alle bedrijven door aten en dronken de ouderen. Zij werden bediend door de groep vrijwilligers die zich inzette voor alle gasten.
Ook sprak Fred nog wat mooie woorden waarna
hij het bingoverhaal mocht lezen.
Nadat alle ouderen een bingokaart hadden
gekregen kon Fred starten. Tijdens het verhaal
kwamen er nummers langs die afgetekend konden
worden op hun bingokaart.

Net als vorig jaar stond Sinterklaas met zijn pieten op het
pontje om naar het Schermereiland te varen. Het waaide
en waaide en de kinderen stonden met hun ouders op
hen te wachten.
Gelukkig waaide Sint niet van het pontje maar kwam hij
veilig aan op het Schermereiland.
Na vele foto’s, handjes en liedjes nam Sinterklaas
iedereen mee op weg naar de straten van het
Schermereiland. Geen kind of ouder werd vergeten,
zelfs als men zich verstopte achter de ramen of deuren.
Dan kwam Piet en klopte of belde aan.
Ook deze mensen ontvingen een handje vol lekkers.
Na een gezellige weg over het eiland arriveerde Sinterklaas
in Buurthuis de Wachter. Ook daar waren ze blij onze
goedheiligman weer te zien. De vrijwilligers ontvingen
ook wat pepernoten en Sint lustte wel een glaasje fris.
De kinderen van 0-4 jaar kwamen al snel met hun ouders voor een leuke activiteit van Samba Salad. Deze 3
artiesten maakte er werkelijk een feestje van. Samen
met Sinterklaas en zijn pieten werd er uit volle borst gezongen of gedanst. Er werden zelfs bellen geblazen.
Na deze leuke activiteit kwamen de grotere groep
kinderen. Zij hebben volop gedanst met de dans pieten en
coole piet. Ook sinterklaas deed mee. De polonaise werd
gedanst. Er waren twee optredens van drie meiden die
speciaal voor Sinterklaas een liedje geoefend hadden.
Daar ontvingen ze een medaille voor van Sinterklaas.
Ook hadden Sint en zijn pieten goed gekeken naar de
mooie tekeningen die de kinderen ingestuurd hadden
voor de kleurwedstrijd.
De winnaars ontvingen mooie prijzen.
Er werd afgesloten met het mooie maar traditionele liedje....... Dag, Sinterklaasje.......!
We zien u volgend jaar weer.

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

Na een mooi verhaal over het eiland, afgelopen
jaar en kerst in het algemeen had iedereen bingo.
Na het feest mogen ze hun prijsjes ophalen.
Vele hapjes en drankjes later eindigde het
geslaagde kerstfeest.
Alle vrijwilligers hebben weer hard gewerkt om dit
wederom mogelijk te maken. Bedankt hiervoor!
En tot volgend jaar!

Stichting Het Schermereiland en
buurthuis De Wachter wenst alle
bewoners van het Schermereiland
een gezellig, creatief, vreugdevol en
inspirerend 2018!

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

Monique

