Uitgelicht:
Oud papier
Opbrengst oud papier
mei 2018
€ 33,58

Wekelijkse activiteiten: september
Maandags:

Donderdags:

10.00 uur

Handwerken

09.30 uur

Dagbesteding de Waerden

17.00 uur

Koken (door de Waerden)

15.00 uur

Huiskamer vrije inloop

19.00 uur

Bridgeclub BCO

17.00 uur

Eetcafé (6, 20 september)

19.00 uur

Huiskamer

20.00 uur

19.30 uur

Leefbaarheid vergadering
(maandags 3 september)

Conditietraining
(start 30 augustus)

19.00 uur

Schermereilandzangers
(start 30 augustus)

Dinsdags:

Vrijdags:

13.30 uur

Conversatie les Engelse (start
11 september, aanmelden kan)

13.30 uur

Voor Mekaar inloopspreekpunt

14.40 uur

Conversatie les Engelse (start
11 september, aanmelden kan)

19.00 uur

Conversatie les Engelse (start
11 september, aanmelden kan)

Woensdags:
10.00 uur

Mode show Fashion Plus
(woensdag 26 september)

15.00 uur

Huiskamer

19.00 uur

Huiskamer

10.30 uur

Conditietraining
(start 7 september)

19.00 uur

Disco 3 t/m 6 jaar (7 september)

20.00 uur

Keezen (start 24 augustus)

20.00 uur

Disco 7 t/m 11 jaar (21 september)

Zaterdags:
09.00 uur

Oud papier (22 september)

12.00 uur

De verbinding
(8, 15 en 22 september)

20.00 uur

Kienen (22 september)

Zondags:

Leefbaarheid vergadering

11.00 uur

*punten doorgeven Via
scw@buurthuisdewachter.nl

Open dag de Wachter
(9 september)

10.00 uur

Straatrommelmarkt (9 september)

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

Open dag en Straat Rommelmarkt
Schermereiland

Eetcafé

Op zondag 10 september 2017 organiseert
buurthuis De Wachter de jaarlijkse
rommelmarkt op het Schermereiland. Tevens
organiseert het buurthuis een Open dag en
presenteert StraatGeluid zich met een aantal
jongerenactiviteiten. Net als andere jaren beloofd
het een gezellige dag te worden met veel
activiteiten en muziek.

Op 6 september gaat het nieuwe eetcafé
seizoen van start. Bij het eetcafé wordt u
getrakteerd op diverse culturele maaltijden.
De koks maken er elke 2 weken weer een feestje
van. Tijdens de eerste eetcafé kunt u een overzicht
krijgen met alle data van 2017.

Voor de stratenrommelmarkt die van
10.00 uur tot 16.00 uur wordt gehouden

in de Princes Amaliaplantsoen en Schermeerstraat,
er zijn nog plaatsen vrij.
Belangstellenden voor een plaats in
bovengenoemde straten kunnen contact
opnemen met K.J. de Vries,
telefoon 072 582 60 56,
b.g.g. 06 36 18 77 15 of
e-mail naar k.vries265@upcmail.nl
Graag na 15.00 uur bellen.

Terugblik zomerlunches
De Wachter organiseerde in de zomervakantie voor de tweede keer 6 lunches, met allemaal
een ander thema, ander gerecht en andere informatie van diverse organisaties..
Alle lunches werden een succes. Vele culturen bezocht, veel mensen ontmoet, zij ontmoetten
ook elkaar en vele leuke gesprekken gevoerd. Alle vrijwilligers die geholpen hebben wil ik hierbij
bedanken.

6 september hoofdgerecht rozemond aardappeltjes
uit de oven, boontjes en waspeen, kippendijfilet,
dessert: een stukje appeltaart!
koffie met thee
20 september: voorgerecht soep, hoofdgerecht
krieltjes, sperziebonen, salade, vlees en dessert
vlaflip.
Wilt u een keer komen kijken en proeven
dan bent u van harte welkom.
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
Groeten van het eetcafé team.

Bedankt!

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

Alle activiteiten starten weer of zijn
reeds gestart. De Wachter is klaar
voor het nieuwe seizoen.

