Uitgelicht:
Oud papier
Opbrengst oud papier
maart 2018
€ 35.40

Wekelijkse activiteiten: mei
Donderdag:

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 (17 mei)

19.00 uur

Schermereilandzangers

Dinsdags:
08.30 uur

Koffie uurtje

19.30 uur

Djembe

12.30 uur

Cultureel eetcafé
(elke week, 11 mei de laatste)

20.00 uur

conditietraining

14.00 uur

Spreekuur Gebiedsconsulente
Ariane van Menen en wijkagent
Fokke Bergsma (1 mei)

08.30 uur

Koffie uurtje

14.00 uur

Voor Mekaar inloopspreekpunt

10.30 uur

Conditietraining

19.00 uur

Disco 3 t/m 6 jaar (GEEN DISCO)

14.15 uur

Knutselclub de Wachter (via school,
ook kinderen niet op De Zes Wielen
zijn van harte welkom, kosten zijn
1,00 per keer)

19.30 uur

Dansles (ballroom en latin)

20.00 uur

Keezen

20.00 uur

Disco 7 t/m 11 jaar (18 mei)

Woensdags:

Vrijdags:

Zaterdags:

08.30 uur

Koffie uurtje

15.00 uur

Huiskamer

09.00 uur

Oud papier (26 mei)

19.00 uur

Huiskamer

12.00 uur

Kunst en Cultuurweekend (26 mei)

20.00 uur

Kienen (26 mei)

Vrije dagen:
Zondags:
Vakantie: 30 april t/m 5 mei (buurthuis verminderd
open) Buurthuis dicht op vrijdagavond
12.00 uur
Kunst en Cultuurweekend (27 mei)
4 mei dodenherdenking, donderdag 10 mei
Voor meer informatie over de activiteiten, kijk
hemelvaart, en maandag 21 mei, Pinksteren.
op onze website www.buurthuis-dewachter.nl

Uitje naar Orchideeën hoeve
en Weerribben
Op vrijdag 8 juni 2018 organiseert de Wachter
een uitje voor mensen vanaf 55 jaar.
De reis zal naar de Orchideeën hoeve en de
Weerribben zijn. Eerst is het bezoek aan de
Orchideeën hoeve waar er koffie/thee met gebak
en een broodmaaltijd geboden wordt. U ontvangt
een mooi cadeau en mag alle tuinen bezoeken.
Daarna vertrekken we naar de Weerribben waar
er een rondvaart is in een ruime boot. Tijdens de
rondvaart geniet u van twee keer koffie/thee met
Kienen/bingo
Elke laatste zaterdag van de
maand wordt er een bingo
georganiseerd. Er zijn vele
prijzen en een loterij waarbij
nog meer prijzen gewonnen
kunnen worden. De groep
Impressie prijzen van de kien
vrijwilligers van de bingo zijn van april.
hier dagen lang zorgvuldig
mee bezig. Ze struinen de verschillende winkels af
en zoeken naar leuke aanbiedingen en artikelen.
Hiervan worden mooie prijzen gemaakt.
Er is dus voor ieder wat wils. Lijkt het u ook leuk
om eens te kijken bij de bingo? De volgende
bingo is op zaterdag 26 mei vanaf 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

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

boerencake en na de rondvaart kan de terugreis
weer aangevangen worden.
De kosten voor deze gezellige dag zijn 50,incl. koffie/thee met gebak, broodmaaltijd,
cadeau, entree tuinen en rondvaartboot.
U kunt zich opgeven bij buurthuis de Wachter
en u ontvangt na opgave de informatie om te
betalen, dan kunt u voor 24 mei 2018 betalen
zodat uw reservering definitief wordt.
Workshop
Armbanden maken
Op woensdag 13 juni
organiseren we een
workshop armbanden
maken.
Joyce van Joyjewelz
geeft de workshop. U
maakt 2 armbanden,
ontvangt een lekker
kopje koffie/thee voor de prijs van € 15,Vanaf 19.30 uur is de inloop.
Opgave via buurthuis de Wachter,
scw@buurthuisdeachter.nl /
info@het-schermereiland.nl / 072-5125595

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

Eetcafé de Wachter
Afgelopen weken hebben we weer kunnen genieten van
heerlijke maaltijden van het eetcafé. Eind maart maakte
de kok een gezonde maaltijd van
lente groenten en krieltjes uit de oven
met Kabeljauw filet. De bezoekers
zaten stil te genieten van hun maaltijd.
Een impressie vindt u hier:

Kunst en cultuur weekend

Op zaterdag 26 en zondag 27 mei van 12:00 – 17:00 uur is er
kunst en cultuurweekend in Oudorp en het Schermereiland.
De Wachter heeft het volgende programma:
Zaterdag 26 mei
12:00-17:00 u expositie
12:00-17:00 u	expositie kunstwerken kinderen van de
basisschool de Zes Wielen
12:00-17:00 u	informatie stand van project de Verbinding
13:00, 15:00 u	historische route op het schermereiland
i.s.m. Historische Vereniging Alkmaar*
13:00 u
jazz optreden Karin Dokter
14:00 u
jazz optreden Karin Dokter
15:00 u	klankschalenconcert (mindfullness) door
Walter Suk
Zondag 27 mei
12:00-17:00 u expositie
12:00-17:00 u informatie stand van project de Verbinding
13:00, 15:00 u	historische route op het schermereiland
i.s.m. Historische Vereniging Alkmaar*
12:30 u
jazz optreden Karin Dokter
13:30 u
jazz optreden Karin Dokter
15:00 u	klankschalenconcert (mindfullness) door
Walter Suk
* U dient zich op te geven voor de route met een gids.
Dit kan tot 17 mei via het emailadres of via de website.
Tijdens het weekend is de Wachter ook open om een
kopje koffie/thee/drankje of hapje te nuttigen.
13:00u en 15:00 u kunt u met een gids de route volgen.

