Wekelijkse activiteiten: maart
Maandags:

17.00 uur

eetcafé (16 en 30 maart)

Zaterdags:

8.30 uur

Koffie uurtje

19.00 uur

huiskamer

10.00 uur

Handwerken

19.00 uur

line dance

Oud papier 26 maart

17.00 uur

Koken (door de Waerden)

19.00 uur

Bridgeclub BCO

19.00 uur

Huiskamer

Donderdags:
8.30 uur

koffie uurtje

9.00 uur
10.30 uur

Paaseieren zoeken (speurtocht voor kinderen van
3 t/m 10 jaar) (26 maart)
Kienen (26 maart)

15.00 uur

huiskamer vrije inloop

19.00 uur

Schermereilandzangers

20.00 uur

koffie uurtje

19.30 uur

Djembe

20.00 uur

trimmen

Zondags:

13.00 uur

Engelse les
(via aanmelding)

14.40 uur

Engelse les
(via aanmelding)

15.30 uur

Womipro (knutselclub)
Nieuw op de dinsdag i.p.v.
woensdag!!!

19.00 uur

Bridgeclub Slimslem

19.30 uur

Computercursus (bij
voldoende aanmeldingen)

Dinsdags:
8.30 uur

Woensdags:
8.30 uur

koffie uurtje

10.30 uur

computercursus (bij
voldoende aanmeldingen)

13.00 uur

bridgeclub

14.00 uur

spreekuur wijkmeester

14.30 uur

huiskamer

14.30 uur

figuurzagen
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Vrijdags:
8.30 uur

koffie uurtje

10.00 uur

repair café
(valt op goede vrijdag)

10.30 uur

trimmen

11.30 uur

Pannenkoekdag voor ouderen van 55 jaar en ouder.

19.00 uur

Keezen

19.00 uur

Disco 3 t/m 6 jaar (4 maart)

19.00 uur

Dansles (ballroom en latin)

20.00 uur

Disco 7 t/m 10 jaar
(18 maart)

oud papier (26 maart)

11.00 uur

rommelmarkt (geen rommelmarkt, valt met Pasen)

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

De Wachter: Oudorperdijkje 65,
tel: 072-5125595
scw@buurthuisdewachter.nl
www.buurthuisdewachter.nl
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Bijna voorjaar?
Blij verrast blijf ik dan staan; twieterdetwiet
zo klinkt bij me vandaan.
Het toontje klinkt er zo helder als glas;
ik zou willen dat ík zo getalenteerd was.....
Dán, bij het vervolg van mijn wandelronde,
is het wéér dat ik even verstomde:
Roekoe, roekoe, klinkt er nu heel erg luid.
Het geluid dat aan de tortelduif toe te
schrijven is. Werft hij al om een vrouwtje,
zo vróeg nog, dat hij dan mist?
Al deze vogels, zo nadrukkelijk op rij;
komt er de lénte al dichter voorbij?
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