Uitgelicht:
Oud papier
Opbrengst oud papier
april 2018
€ opbrengst overzicht nog
niet ontvangen van HVC.

Wekelijkse activiteiten: juni
Maandags:

Woensdags:

08.30 uur

Koffie uurtje

10.00 uur

Handwerken

17.00 uur

Koken (door de Waerden)

19.00 uur

Bridgeclub BCO Zomerdrive

19.00 uur

Huiskamer

19.30 uur

Leefbaarheidsoverleg
(11 juni als u punten heeft, via
scw@buurthuisdewachter.nl)

Dinsdags:

elke maand wordt er oud papier opgehaald, de opbrengst hiervan is voor de kinderactiviteiten.
paasletters zoeken, wekelijkse knutselclubs,
buitenspeeldag (13 juni) en het sinterklaasfeest
In de straten Schermeerstraat en Amalia Plantsoen is
er op zondag 9 september een straatrommelmarkt.van
10.00-16.00 uur.
Opgave voor de straatrommelmarkt is noodzakelijk.
Plaatsen voor de markt kunnen al gereserveerd worden
bij: K.J. de Vries, Ingelandstraat 16, telefoon na 15.00
uur 06-36187715.
De kosten bedragen € 5,00 per plaats.
De opbrengst is bestemd voor het kerstfeest van de
ouderen, welke in december voor de ouderen georganiseerd word.

08.30 uur

Koffie uurtje

9.30 uur

Workshop armbanden maken
door Joyjewelz (13 juni)

14.00 uur

Buitenspeeldag op het Amalia
Plantsoen en Boezemsingel

15.00 uur

Huiskamer

Donderdags:
08.30 uur

Koffie uurtje

09.30 uur

Dagbesteding de Waerden

08.30 uur

Koffie uurtje

15.00 uur

Huiskamer vrije inloop

14.00 uur

Spreekuur Gebiedsconsulente
Ariane van Menen en wijkagent
Fokke Bergsma (5 juni)

17.00 uur

Eetcafé (7 en 21 juni, De Waerden
kookt voor u)

20.00 uur

Conditietraining

14.00 uur

Voor Mekaar inloopspreekpunt

Vrijdags:

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)

15.15 uur

knutselclub voor alle kinderen van
het schermereiland (je hoeft niet op
de Zes Wielen te zitten.)

19.00 uur

Huiskamer

Knutselclub: Zodra er aanmeldingen
zijn dan starten we deze groep op.
Aanmelden via scw@buurthuisdewachter.nl
Voor meer informatie over de activiteiten, kijk
op onze website www.buurthuis-dewachter.nl

08.30 uur

Koffie uurtje

10.30 uur

Conditietraining

19.00 uur

Disco 3 t/m 6 jaar (1 juni)

20.00 uur

Keezen

20.00 uur

Disco 7 t/m 11 jaar (15 juni)

Zaterdags:
09.00 uur

Oud papier (23 juni)

20.00 uur

Kienen (30 juni)

Zomerlunches
Net als vorig jaar organiseert de Wachter weer zomerlunches. Elke
dinsdag middag bent u van harte welkom om een gezellig hapje te
komen eten. Er zijn meerdere keukens waar vanuit gekookt word. Zo
zal er een Hollandse, Italiaanse, Syrische en Iraanse lunch zijn. Bij de
lunches worden organisaties uitgenodigd om een korte presentatie
te houden zoals de Max Mobiel. Na de lunch kunnen we vragen over
gesteld worden en zo komen we meer te weten over verschillende
organisaties uit de wijk.
Houd alvast de volgende data vast: 17 juli, 24 juli, 31 juli, 7 augustus,
14 augustus en 21 augustus.

Leefbaarheidsoverleg
Voortaan staat er op de maandinfo wanneer er
een leefbaarheidsoverleg plaatsvind. Dit is een
overleg met buurtbewoners, organisaties en
gemeente. Allerlei zaken die spelen in de wijk
worden besproken.
Dus ziet u elke keer iemand illegaal afval dumpen?
Heeft u een goed idee om meer groen aan te leggen?

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

Wilt u verpaupering in de wijk aanpakken? Of zijn
er andere punten die we kunnen aanpakken om
de leefbaarheid van onze wijk te vergroten?
Geeft u ze aan via genoemde emailadres.
U ontvangt een terugkoppeling van het
aangeleverde punt en de bevindingen en
uitkomsten van het overleg.

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

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.
Maar ook leuke weetjes en feiten die niet iedereen al
wist. voor de prijs van € 15,Vanaf 19.30 uur is de inloop. Opgave via buurthuis
de Wachter, scw@buurthuisdewachter.nl /
info@het-schermereiland.nl / 072-5125595

