Uitgelicht:

Wekelijkse activiteiten: november
Maandags:

Ophalen van oud papier
op 24 november
Alle opbrengsten kunt u
vinden op de website

Donderdags:

10.00 uur

Handwerken

09.30 uur

Dagbesteding de Waerden

17.00 uur

Koken (door de Waerden)

13.30 uur

Voor Mekaar inloopspreekpunt

19.00 uur

Bridgeclub BCO

15.00 uur

Huiskamer vrije inloop

19.00 uur

Huiskamer

17.00 uur

Eetcafé (1, 15 en 29 november)

19.00 uur

Schermereilandzangers
Conditietraining

Dinsdags:
13.30 uur

Engelse Conversatie les

20.00 uur

13.30 uur

Voor Mekaar inloopspreekpunt

Vrijdags:

14.15 uur

Knutselen voor kinderen
(opgave via school de Zes Wielen,
oudorperdijkje)

10.30 uur

Conditietraining

19.00 uur

Disco 3 t/m 6 jaar (2 november)

20.00 uur

Keezen

15.15 uur

Knutselen voor kinderen
(die niet op de Zes Wielen,
oudorperdijkje zitten)

20.00 uur

Dansles

20.00 uur

Disco 7 t/m 11 jaar (16 november)

14.40 uur

Engelse Conversatie les

19.00 uur

Bridgeclub Slimslem

Woensdags:

Zaterdags:
09.00 uur

Oud papier (24 november)

15.00 uur

Huiskamer

20.00 uur

15.15 uur

Koken met kinderen (7, 14, 21 en
28 november)

Muziek en dansavond met
optreden van Ab Lakeman
(3 november)

20.00 uur

Kienen (17 november)

19.00 uur

Huiskamer

Elke maand wordt er oud papier opgehaald, de
opbrengst hiervan is voor de kinderactiviteiten.

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

*Eetcafé
Vanaf 17.00 uur gaat de deur open waarna de
maaltijd vanaf 17.30 uur geserveerd wordt.
Voor aanmelden en afmelden kunt u het
volgende nummer gebruiken: 06 23 78 50 05
(Monique Verwijmeren).
U kunt sinds september ook met de Alkmaar
Pas betalen. Wilt u meer weten over de Alkmaar
Pas of weten hoe u uw pas kunt gebruiken,
dan kunt u met Monique Verwijmeren contact
opnemen.

Menu: 1 november
Aardappelpuree met zoete aardappel, mix van
groenten en karbonaadje met champignons,
griesmeelpudding met bessensaus toe en koffie/
thee met bonbon.
Menu 15 november
Stamppotten buffet (zuurkool, boerenkool en
hutspot) met fruitsalade en koffie/thee toe.
Menu 29 november
Bloemkool ovenschotel met krieltjes en schnitzels,
vlaflip toe en koffie/thee.
Groeten van het eetcafé team.

Muziek/dans avond de Wachter op zaterdag
3 november 2018
Na vele verzoeken voor een gezellige muziekavond waar gedanst kan
worden is het ons gelukt om Ab Lakeman te vragen of hij wil optreden!
Wat is er nou leuker dan een optreden van een bewoner van het
Schermereiland die de gezelligheid verzorgt.
Kosten € 4,- p.p. (voorverkoop)
Kosten € 6,- p.p. (bij de deur)
U kunt nu al een kaartje bemachtigen in buurthuis de Wachter.

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

De Wijkagent Fokke Bergsma
introduceert:
In de wijk Oudorp komen twee wijkagenten (part time)
erbij. Samen met Fokke zullen ze in de wijk gaan werken.

Kerstmarkt 2018 op vrijdag 14
december 2018

Buurthuis De Wachter biedt de bewoners van de wijk
het Schermereiland een unieke reis aan. Met de bus
vertrekken we op vrijdag 14 december 2018 naar
Münster in Duitsland. Naar de kerstmarkt.
We verzamelen vanaf 07.30 uur in buurthuis
De Wachter, waarna we om 08.00 uur willen vertrekken.
Op de terugweg vertrekken we om 16.00 uur uit Münster.
We zullen net bij de grens een heerlijke maaltijd eten.
De kosten voor dit gezellige uitje bedragen € 50,- (incl.
reis, koffie en thee vooraf, maaltijd terugweg).
U kunt zich nog inschrijven, maar uiteindelijk vol=vol.

Sinterklaas optocht op zaterdag 1
december 2018

Op zaterdag 1 december 2018 komen Sinterklaas en zijn
pieten aan op het Schermereiland. Ook dit jaar weer met
het pontje. Gezellig met de dweilband kunt u Sinterklaas
en zijn pieten toezingen.
Na aankomst lopen de Sint en zijn pieten een route door
de wijk.
Om 14.00 uur start in de Wachter een activiteit voor de
groep jongste kinderen tot 4 jaar met hun ouders.
Om 14.30 uur begint de activiteit voor de kinderen van 4
t/m 10 jaar (groep 1 t/m 6) zonder ouders.
Informatie over het Sinterklaasfeest ontvangt u via
een flyer, facebook sociaal cultureel werker Monique
Verwijmeren of de website
www.buurthuisdewachter.nl

