Uitgelicht:
Oud papier opbrengst:
Juli €24,96
Alle opbrengsten kunt u
vinden op de website

Wekelijkse activiteiten: oktober
Maandags:

19.30 uur

10.00 uur

Handwerken

17.00 uur

Koken (door de Waerden)

19.00 uur

Bridgeclub BCO

19.00 uur

Huiskamer

Dinsdags:
13.30 uur

Engelse Conversatie les

14.30 uur

Engelse Conversatie les

14.40 uur

Engelse Conversatie les

13.30 uur

Voor Mekaar inloopspreekpunt

14.15 uur

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

Herfst stukjes maken (10 en 17
oktober) (opgave noodzakelijk)

Donderdags:
09.30 uur

Dagbesteding de Waerden

13.30 uur

Voor Mekaar inloopspreekpunt

15.00 uur

Huiskamer vrije inloop

17.00 uur

Eetcafé (4 en 18 oktober)

19.00 uur

De Schermereilandzangers

20.00 uur

Conditietraining

Vrijdags:
10.30 uur

Conditietraining

19.00 uur

Disco 3 t/m 6 jaar (5 oktober)

20.00 uur

Keezen

15.15 uur

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

20.00 uur

Dansles

20.00 uur

Disco 7 t/m 11 jaar (19 oktober)

19.00 uur

De Bridge club slim slem

Zaterdags:

Woensdags:
15.00 uur

Huiskamer

15.15 uur

koken met kinderen (10, 17, 31
oktober)

19.00 uur

Huiskamer

09.00 uur

Oud papier (20 oktober)

20.00 uur

Kienen (27 oktober)

maandag 8 oktober, buurthuis gesloten i.v.m.
Alkmaar Ontzet
Leefbaarheid vergadering
*punten doorgeven Via
scw@buurthuisdewachter.nl

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: 0623785005
U kunt vanaf september ook met de Alkmaar Pas
betalen.
Menu: 4 oktober
voorgerecht: tomatensoep
hoofdgerecht: Rijst met groenten en
rundersausijzen in een lekkere kerrie saus.
koffie/thee toe

Menu: 18 oktober
Captain’s dinner.
Het gerecht met kapucijners dat wij veelal
als Captain’s Dinner kennen, werd op de
schepen geserveerd. Over de herkomst van dit
gerecht doen verschillende verhalen de ronde.
Peulvruchten, zoutvlees en uien waren jarenlang
vaste kost voor de bemanning op Nederlandse
schepen. Zo nu en dan werd deze sobere maaltijd
door de kapitein aangevuld met augurken en
uitjes. Dit werd feestelijk aangekleed en dat moet
dan een waar feestmaal zijn geweest!

Muziek/dansavond met Ab
Lakeman in buurthuis De Wachter
op zaterdag 3 november 2018.
Ab Lakeman treedt op!
Kosten € 4,- (voorverkoop)
kosten € 6,- (bij de deur op 3
november)
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

workshop herfststukje maken

De Wijkagent Fokke
Bergsma introduceert:
In de wijk Oudorp zijn twee nieuwe wijkagenten erbij
gekomen. Samen met Fokke Bergsma gaan Sabine Verrijk
en Suzanne de Gelder in de wijk Oudorp aan de slag.
Volgende maand volgt een introductie verhaal.

Kerstbrunch voor ouderen
Er zijn ouderen die met de feestdagen alleen zijn. Voor
hun zijn de feestdagen geen feestje.
Daar wil de Wachter iets aan doen, door de ouderen
een brunch tijdens de eerste kerstdag aan te bieden.
Wilt u ook iets betekenen voor de ouderen, neem
contact op met Monique Verwijmeren en samen
maken we er een mooie kerstdag van voor de ouderen!
Na de brunch kunnen de vrijwilligers de dag verder
met hun families doorbrengen.

Wilt u ook uw tafel aankleden met
een zelfgemaakt bloemstukje?
Dat kan in de Wachter, en wel op
woensdagavond 10 en 17 oktober
2018. De kosten zijn 12,50 incl.
materialen en één kopje koffie of
thee. De workshop gaat door bij
minimaal 10 deelnemers.

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

kerstmiddag voor ouderen
Op donderdag 20 december vind de jaarlijkse
kerstmiddag voor ouderen plaats. Reserveer dit vast in
uw agenda.

