Uitgelicht:

Oud papier
opbrengst oud papier
december 2017
€44,93

Wekelijkse activiteiten: februari
Donderdags:

Maandags:
08.30 uur

Koffie uurtje

08.30 uur

Koffie uurtje

10.00 uur

Handwerken

09.30 uur

Dagbesteding de Waerden

17.00 uur

Koken (door de Waerden)

14.15 uur

Knutselen met hout (via school)

19.00 uur

Bridgeclub BCO

15.00 uur

Huiskamer vrije inloop

19.00 uur

Huiskamer

17.00 uur

Eetcafé (1, 15 februari)

19.00 uur

Schermereilandzangers

Dinsdags:
08.30 uur

Koffie uurtje

19.30 uur

Djembe

13.30 uur

Engelse conversatie les

20.00 uur

Conditietraining

14.00 uur

Voor Mekaar inloopspreekpunt

Vrijdags:

14.15 uur

Knutselclub de Wachter (via school)

08.30 uur

Koffie uurtje

14.40 uur

Engelse conversatie les

10:30 uur

Conditietraining

19.00 uur

Bridgeclub Slimslem

12.30 uur

Vrijdagmiddaginloop bridge

19.00 uur

Disco 3 t/m 6 jaar (2 februari)

Woensdags:
08.30 uur

Koffie uurtje

19.30 uur

Dansles (ballroom en latin)

15.00 uur

Huiskamer

20.00 uur

Keezen

19.00 uur

Huiskamer

20.00 uur

Disco 7 t/m 11 jaar (16 februari)

Zaterdags:
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart voorjaarsvakantie. Veel activiteiten gaan door, maar
het buurthuis is overdag op woensdag en vrijdag
verminderd open.

09.00 uur

Oud papier (24 februari)

20.00 uur

Kienen (24 februari)

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

Inloopspreekuur: Voor Mekaar

Vrijwilligerswerk

Voor Mekaar houdt iedere dinsdagmiddag,
van 13.30 tot 15.0 uur, een inloopspreekuur in
Buurthuis De Wachter. Er zitten vrijwilligers en
beroepskrachten klaar voor iedereen die een vraag
heeft, advies of praktische ondersteuning wilt,
bijvoorbeeld op het gebied van zorg, welzijn, werk
en sociale regelgeving.

Stichting Het Schermereiland en Buurthuis De Wachter zijn vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligers vormen de
smeerolie van de samenleving.
Ook Buurthuis De Wachter biedt vrijwilligerswerk voor
jong en oud. Alle vrijwilligers worden door de beroepskracht begeleid.

Op het Schermereiland zijn veel mensen die
iets voor elkaar (willen) doen, bijvoorbeeld een
boodschap voor elkaar doen, het brengen naar
een doktersafspraak, het verzorgen van een
huisdier bij ziekte, op een vaste dag een kopje
koffie met elkaar drinken, eten koken voor een
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buur, en ga zo maar door. Voor Mekaar wil deze
mensen graag met elkaar verbinden.
Wilt u ook iets betekenen voor iemand uit de
buurt of heeft u zelf een vraag, dan kan er via het
inloopspreekuur naar iemand gezocht worden.
Voor Mekaar is een samenwerking en bestaat uit
vrijwilligers en professionals van MEE&De Wering,
WonenPlus Alkmaar, Humanitas, Wijkcentrum De
Oever en Buurthuis De Wachter.
Als u liever uw vraag telefonisch of per mail stelt of
een huisbezoek wenst, kan dat uiteraard ook.
info@voormekaaroudorp.nl 072-5117311
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De Wachter: Oudorperdijkje 65
tel: 072-5125595
scw@buurthuisdewachter.nl
www.buurthuis-dewachter.nl

Onderstaand een overzicht van werkzaamheden waarvoor u zich als vrijwilliger kunt aanmelden:
• Helpen bij het eetcafé
• G
 astvrouw/gastheer voor ontvangst van mensen en
ruimtes klaarmaken
• H
 elpen bij de diverse kinderactiviteiten (zoals; disco,
knutselclub de Wachter, buitenspeeldag en jaarlijkse
activiteiten)
• Helpen bij de bar tijdens activiteiten
• H
 elpen bij opstarten nieuwe activiteiten (zoals; oudereninloop, ouder en kind ochtend, project om ouderen
te ondersteunen in de wijk, etc.)
• Docent om dansles aan kinderen te geven
‘Wat voor soort werk vind ik leuk? Wat zijn mijn
capaciteiten? Hoeveel uren en op welke dagen wil ik
werken?’ Vragen die de beroepskracht in een gesprek
graag met u doorneemt. Daarnaast hebben we veel
ideeën voor nieuwe activiteiten en samenwerking met
andere organisaties. Maar zonder vrijwilligers zijn we
nergens.
Bel daarom voor een afspraak via tel. nummer:
072-5125595 of mail naar scw@buurthuisdewachter.nl

Doet u met ons mee?
Wie weet tot ziens als vrijwilliger bij Buurthuis
De Wachter!

