Uitgelicht:
Oud papier
Opbrengst oud papier
februari 2018
€ 30,86

Wekelijkse activiteiten: april
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 (12 en 26 april)

19.00 uur

Schermereilandzangers

Dinsdags:
08.30 uur

Koffie uurtje

19.30 uur

Djembe

12.30 uur

Cultureel eetcafé

20.00 uur

Conditietraining

14.00 uur

Spreekuur Gebiedsconsulente
Ariane van Menen en wijkagent
Fokke Bergsma (3 april)

Vrijdags:
08.30 uur

Koffie uurtje

14.00 uur

Voor Mekaar inloopspreekpunt

10.30 uur

Conditietraining

14.15 uur

Knutselclub de Wachter (via school)

12.30 uur

19.00 uur

Bridgeclub Slimslem
(17 april laatste bridge avond)

Vrijdagmiddaginloop bridge
(20 april laatste bridge inloop)

19.00 uur

Disco 3 t/m 6 jaar (6 april)

19.30 uur

Dansles (ballroom en latin)

Woensdags:
08.30 uur

Koffie uurtje

20.00 uur

Keezen

15.00 uur

Huiskamer

20.00 uur

Disco 7 t/m 11 jaar (20 april)

15.15 uur

Koken voor kinderen
(18 april laatste keer koken)

Zaterdags:

19.00 uur

Huiskamer

Vrije dagen: Buurthuis dicht op maandag 2 april
en vrijdag 27 april

09.00 uur

Oud papier (28 april)

20.00 uur

Kienen (21 april)

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

Cultureel eetcafé
Het Cultureel Eetcafé in Buurthuis De Wachter
aan het Oudorperdijkje in Alkmaar is op
13 maart 2018 weer begonnen. Tijdens het eetcafé
zullen nieuwe Nederlanders weer een heerlijk
en betaalbaar gerecht serveren die zij zelf bereid
hebben en deze zullen ze ook gezamenlijk met de
bezoekers nuttigen. Iedereen is welkom om van
de lekkernijen te genieten. De afgelopen jaren is
er veel toename geweest van vluchtelingen. Dit
zijn mensen zoals jij en ik met talenten,dromen
en ambities. Het Cultureel Eetcafé is een
samenwerking tussen VIP Werk en Buurthuis
De Wachter en is erop gericht om nieuwe
Nederlanders te ondersteunen en begeleiden bij
hun participatie en integratie. Meedoen en thuis
voelen is hierbij van essentieel belang.
Het Cultureel Eetcafé is een sociaal initiatief
waarbij nieuwkomers met affiniteit voor horeca

vrijwillig bij elkaar komen om te koken. Werken
in het Culinaire Eetcafé biedt hen de mogelijkheid
ervaring op te doen en talenten verder te
ontwikkelen. Terwijl bezoekers kunnen genieten
van heerlijke zelf bereide gerechten uit hun
land voor oorsprong, is de eettafel daarna het
bindmiddel om met elkaar in contact te komen.
Van 13 maart tot en met 1 mei vindt het Cultureel
Eetcafé elke dinsdag plaats in buurthuis
De Wachter in Alkmaar.
Aanvang is om 12.30 uur en voor 5,50 euro kunt
u genieten van een heerlijk hoofd- en nagerecht.
Reserveren is van tevoren nodig in verband met
het beperkte aantal zitplekken en kan tot 2 dagen
van te voren via info@vipwerk.nl. Meld in de
reservering naam, telefoonnummer en hoeveel
personen er meekomen.

Henk Vasbinder voor allround muziek voor uw feest of partij biedt aan keyboard les in De Wachter.
De lessen kunnen aangeboden worden op de woensdagen.
De tijden zijn in overleg.
Gewenste lesvorm gedurende 38 lesweken:
O 1 leerling 20 minuten p/w € 500 per lesjaar. Te betalen per kwartaal of in 10 termijnen.
O 1 leerling 30 minuten p/w € 600 per lesjaar. Te betalen per kwartaal of in 10 termijnen.
O Duoles 40 minuten p/w € 500 per lesjaar pp Te betalen per kwartaal of in 10 termijnen.
O Anders nl..........................(alleen in overleg met de docent)
Volwassenen betalen een opslag van 21 % BTW

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

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

Projectgroep
Leefbaarheid
Wat doen de vrijwilligers van deze projectgroep
nu precies? Elke 2 maanden komen er bewoners,
de basisschool, de wijkagent, gebiedsconsulente en
de sociaal cultureel werker bijeen. Alles wat speelt in
de wijk zoals; veiligheid, verzorging in de wijk en de
diverse knelpunten worden besproken en gekeken
naar hoe we dit als wijk kunnen oplossen.
Voorbeelden zijn de parkeerproblemen, grote
projecten zoals de West Friese Poort en Jaagpad.
Deelnemen aan de commissie leefbaarheid betekent
uw stem laten horen en zaken in beweging zetten.
Heeft u zaken op het oog die verbeterd kunnen
worden en wilt u zich inzetten voor fijn wonen op
het Schermereiland? Leefbaarheid komt eens per
twee maanden samen om te overleggen.
Wilt u uw steentje bijdragen dan bent u van
harte welkom!
Geef u op via scw@buurthuisdewachter.nl!
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

