Uitgelicht:

Oud papier
opbrengst oud papier
januari 2018
€ 44,47

Wekelijkse activiteiten: maart
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)

13.30 uur

Speciaal belastingspreekuur!
Voor Mekaar (8, 15 en 22 maart)

19.00 uur

Bridgeclub BCO

14.15 uur

Knutselen met hout (via school)

19.00 uur

Huiskamer

15.00 uur

Huiskamer vrije inloop

17.00 uur

Eetcafé (1, 15 en 29 maart)

Dinsdags:
08.30 uur

Koffie uurtje

19.00 uur

Schermereilandzangers

13.30 uur

Engelse conversatie les

19.30 uur

Djembe

14.00 uur

Spreekuur gebiedsconsulente
Ariane van Menen (6 maart)

20.00 uur

Conditietraining

14.15 uur

Knutselclub de Wachter (via school)

14.40 uur

Engelse conversatie les

08.30 uur

Koffie uurtje

19.00 uur

Bridgeclub Slimslem

10.30 uur

Conditietraining

12.30 uur

Vrijdagmiddaginloop bridge

Woensdags:

Vrijdags:

08.30 uur

Koffie uurtje

19.00 uur

Disco 3 t/m 6 jaar (2 maart)

10.00 uur

Fashion Plus modeshow (21 maart)

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 maart)

19.30 uur

Paasstukje maken (28 maart)

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

Zaterdags:
09.00 uur

Oud papier (24 maart)

10.00 uur

Paasletters zoeken (31 maart)

20.00 uur

Kienen (31 maart)

Modeshow fashion Plus
Op woensdagochtend 21 maart van 10.00-12.00
vind er een modeshow plaats in De Wachter.
Fashion Plus Good Feeling biedt vlotte mode voor
jong en oud in alle maten.
Naast de verkoop van kleding in de webshop en het
magazijn, organiseert Fashion Plus modeshows in

arrangement vorm. Na afloop van de modeshow
is er altijd gelegenheid om in een gezellige,
ongedwongen sfeer en geheel vrijblijvend de
kleding te passen en eventueel te kopen.
Een paar vrijwilligers van de Wachter showen de
kleding.

Paasletters zoeken
Op zaterdag 31 maart kunt u met uw kinderen van 4 t/m 12 jaar, samen in de wijk het
Schermereiland Paasletters zoeken. Wat houd het in:
Vanaf 10.00 uur melden de kinderen zich in De Wachter, krijgen een formulier, waarna ze
de paasletters gaan zoeken. Als de letters gevonden zijn vormen zij samen een woord.
Dit woord lever je in bij buurthuis De Wachter en daarmee ontvang je een traktatie. Ook
is de paashaas weer aanwezig.
Paas bloemstukjes maken op woensdag 28 maart, 19.30 uur.
Geef u nu op via scw@buurthuisdewachter.nl of via het buurthuis. VOL=VOL
U kunt een mooie schaal, bord of pot meenemen waarin/op u het stukje kunt maken.
Prijs: 12,50 incl. koffie of thee

Gebiedsconsulente Ariane van Menen
Mijn naam is Ariane van Menen, Gebiedsconsulent
in de wijk Oudorp.
U kunt bij mij terecht met vragen over uw woon- en
leefomgeving en ondersteuning bij het aanvragen
van een Bewoners Initiatief. Dus heeft u een vraag
over de wijk neem dan contact met mij op.

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

Iedere eerste dinsdag van de maand ben ik tussen
14.00 en 15.00 in de Wachter. U kunt mij verder
bereiken via het telefoonnummer 14 072 of mailen
naar gebiedsconsulent@alkmaar.nl
Tot ziens in de wijk of in het wijkcentrum!

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

Speciaal spreekuur
Belastingaangifte 2017 Voor Mekaar
Oudorp/De Wachter
Donderdagmiddag 8, 15 en 22 maart tussen
13.30 – 15.30 uur in buurthuis De Wachter.
Voor Mekaar Oudorp/De Wachter biedt u de mogelijkheid
om hulp te krijgen bij het invullen van uw aangifte. Een
ervaren deskundige op belastinggebied is aanwezig
op dit spreekuur.
U kunt bij hem terecht voor:

· diverse vragen die u heeft over de Belastingaangifte 2017
· assistentie bij het via internet invullen van de

Belastingaangifte (hierbij kunnen ook de vrijwilligers
van VoorMekaar u helpen)

Als u dat wilt, neemt u dan wel de benodigde
documenten mee: jaaropgaven, bankoverzichten,
hypotheekgegevens en WOZ-waarde (als u een
koophuis heeft), eventuele declaraties e.d. en vooral uw
DigiD-code.
Heeft u geen DigiD-code, dan kan ter plekke een
code voor u aangevraagd worden. Er wordt dan een
vervolgafspraak met u gemaakt.
U kunt zich vooraf aanmelden
voor dit spreekuur bij
buurthuis De Wachter,
Oudorperdijkje 65 of via de
mail:
info@voormekaaroudorp.nl
Vriendelijke groet van het
Team Voor Mekaar Oudorp /
De Wachter

