Uitgelicht:

Oud
papier zaterdag
23 december:
opbrengst oud
papier september
54,00 euro en
oktober 38,12

Wekelijkse activiteiten: december
Maandags:

13.00 uur

Kerstmiddag voor ouderen
(22 december)

08.30 uur

Koffie uurtje

10.00 uur

Handwerken

15.00 uur

Huiskamer vrije inloop

17.00 uur

Koken (door de Waerden)

17.00 uur

19.00 uur

Bridgeclub BCO
(18 december kerstdrive)

Eetcafé (1 december en
15 december)

19.00 uur

19.00 uur

Huiskamer

Schermereilandzangers
(21 en 28 december niet!)

19.30 uur

Djembe (21 en 28 december niet!)
Conditietraining
(21 en 28 december niet!)

Dinsdags:
08.30 uur

Koffie uurtje

20.00 uur

12.30 uur

Cultureel Eetcafé
(5 en 12 december)

Vrijdags:

14.15 uur

Knutselclub de Wachter (via school)

08.30 uur

Koffie uurtje

19.00 uur

Bridgeclub Slimslem
(19 december kerstdrive)

10:30 uur

Conditietraining
(22 en 29 december niet!)

12.30 uur

vrijdagmiddaginloop bridge

Woensdags:
08.30 uur

Koffie uurtje

19.00 uur

Disco 3 t/m 6 jaar (1 december)

14.30 uur

Huiskamer

19.30 uur

Dansles (ballroom en latin)

15.00 uur

Knutselen met hout (via school)

20.00 uur

Keezen (29 december niet!)

19.00 uur

Huiskamer

20.00 uur

Disco 7 t/m 10 jaar (15 december)

19.30 uur

Kerststukjes maken
(13 en 20 december)

Zaterdags:

Donderdags:
08.30 uur

Koffie uurtje

09.30 uur

Dagbesteding de Waerden
(21 en 28 december niet!)

09.00 uur

Oud papier

20.00 uur

KerstKienen (16 december)

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

Kerst Kienen
Elke jaar zijn er 4 vrijwilligers op zoek naar de
leukste bingo prijzen en loterij prijzen voor
de kerst kienen. Tijdens deze avond kunt u
gezellig komen kienen in het buurthuis. Er zijn
extra grote prijzen met een super hoofdprijs.
Dit alles met een drankje en een hapje in een
versierde zaal.
Waarmee gaat u naar huis deze maand???

Namens Stichting Het
Schermereiland en alle
vrijwilligers in buurthuis
De Wachter.
Fokke Bergsma wijkagent,
Algemene informatie en
meldingen: 0900-8844
Anonieme meldingen: 0800-7000
alarmnummer 112

Kerstmiddag voor
ouderen
Op donderdag 21 december organiseert de Wachter
weer de kerstmiddag voor ouderen.
Op deze dag is er een hapje, drankje en een
gezellig programma. Dus bent u 55 jaar of ouder en
woonachtig in de wijk het Schermereiland? dan bent u
van harte welkom om u nu alvast op te geven.
Dit kunt u doen via buurthuis de Wachter, de mail
info@het-schermereiland.nl of 072-5125595.

Verhuurmogelijkheden
Kerstvakantie van 24 december – 6 januari
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
www.dewachterapp.nl

Elke zaal in de Wachter kan gehuurd worden.
Dit is mogelijk voor verschillende doeleinden.
Viert u een bruiloft, huwelijksfeest, verjaardag of
een bedrijfsfeest.Wilt u een ruimte huren om een
leuke activiteit te organiseren voor de buurt, dan
kunt u een korting krijgen)
Meer informatie?
neem dan contact op met het buurthuis.
Dit kan via info@het-schermereiland.nl of
bellen naar 072-5125595.

