Uitgelicht:
Ophalen van oud papier
op 22 december
Oud papier opbrengst:
september € 52,64
Alle opbrengsten kunt u
vinden op de website

Wekelijkse activiteiten: december
Donderdags:

Maandags:
10.00 uur

Handwerken

17.00 uur

Koken (door de Waerden)

19.00 uur

Bridgeclub BCO

19.00 uur

Huiskamer

Dinsdags:
11.00 uur

Kerstbrunch voor bewoners,
ouderen, die gezelschap wensen
(25 december)

13.30 uur

Engelse Conversatie les

13.30 uur

Voor Mekaar inloopspreekpunt

14.15 uur

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

Aankomst Sint en Pieten!

15.15 uur

Zaterdag 1 december aankomst sinterklaas bij het
pontje op het schermereland om 12.30 uur.
Iedereen welkom!

Knutselen voor kinderen
(die niet op de Zes Wielen,
Oudorperdijkje zitten, in overleg)

19.00 uur

De Bridgeclub slimslem

14.00 uur

15.00 uur

Huiskamer

15.15 uur

Koken met kinderen
(12 en 19 december)

19.00 uur

Huiskamer

19.30 uur

Kerststukje maken
(12 en 19 december)

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

15.00 uur

Sinterklaasvoorstelling voor kinderen
en hun ouders van 0-4 jaar.
Sinterklaasvoorstelling voor kinderen
4-10 jaar (groep 1 t/m 6)

Opgave noodzakelijk!
Opgave bij het buurthuis of via
scw@buurthuisdewachter.nl

Woensdags:

09.30 uur

Dagbesteding de Waerden

13.15 uur

Kerstmiddag voor ouderen
(20 december)

13.30 uur

Voor Mekaar inloopspreekpunt

15.00 uur

Huiskamer vrije inloop

17.00 uur

Eetcafé (13 december)

19.00 uur

Schermereilandzangers

20.00 uur

Conditietraining

Vrijdags:
08.00 uur

Kerstmarkt reis (14 december)

10.30 uur

Conditietraining

20.00 uur

Keezen

20.00 uur

Dansles

Zaterdags:
09.00 uur

Oud papier (22 december)

12.30 uur

Aankomst Sint en zijn pieten bij
het pontje! (1 december)

20.00 uur

Kienen, Super Bingo
(22 december)

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

3 wijkagenten in Oudorp

Eetcafé
Suzanne: “Ik ben in 1989 bij de politie begonnen.
Eerst in Beverwijk en sinds 1994 ben ik werkzaam
bij de politie Alkmaar. Hier heb ik meerdere
taakaccenten gehad waaronder het biketeam,
zakkenrollen team en de ME. Sinds 2012 ben ik als
wijkagent begonnen in de 13 dorpen van Graft-De
Rijp en de Schermer en sinds de zomer in Oudorp.

We willen jullie graag laten weten dat we
tegenwoordig met z’n drieën als wijkagenten in
Oudorp werken! Fokke Bergsma is al een tijd het
vertrouwde gezicht, Suzanne de Gelder (midden)
en Sabine Verrijk zijn daar bij gekomen.
We hebben beiden jaren ervaring opgedaan in
andere gebieden als wijkagent.

Sabine: ” Ik ben in 1997 begonnen bij de politie in
Alkmaar en heb daar gewerkt als surveillant, agent
en hoofdagent. Ik wilde in een ander gebied gaan
werken en kon in 2011 naar Schagen.
Daar deed ik ook werkzaamheden voor de
wijkagent. Toen er een vacature kwam voor
wijkagent, wist ik het meteen: ”Dat wil ik!”
Gelukkig werd ik aangenomen en begon ik in
2012 als wijkagent in Alkmaar het gebied van de
Mare en later van Graft- De Rijp en de Schermer.
En nu Oudorp, ik heb er zin in!

Leefbaarheid overleg: Wat wordt er besproken?
Vanuit de werkgroep leefbaarheid van Stichting
het schermereiland willen we u op de maandinfo
vermelden wat we als groep bespreken en
regelen. Hieronder volgen twee voorbeelden.
Zo hebben we afgelopen maand contact gezocht
met de gemeente i.v.m. het onkruid achter de
noodlokalen van school. De gemeente heeft dit
direct meegenomen en weggehaald, voortaan
word dit meegenomen in de onkruidbestrijding in
de gehele wijk.

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

Ook is er contact geweest over de bloembakken
op het plein voor school en het buurthuis. Deze
stonden kaal en leeg en zijn inmiddels door de
leerkrachten en kinderen van school mooi versierd
met bloemen.

Geen kinderdisco in de maand december!!!

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

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 (Monique
Verwijmeren) U kunt betalen met de Alkmaar Pas.
Menu: 13 december:
Kerstmaaltijd! We zorgen voor een heerlijke verassing
met beide koks in de keuken!
Groeten van het eetcafé team.

Kerstbrunch voor bewoners,
(ouderen) die graag gezelschap
willen op dinsdag 25 december 2018
Er zijn bewoners, ouderen die met de feestdagen
alleen zijn. Voor hen zijn de feestdagen geen feestje.
Daarom organiseert de Wachter een heerlijke brunch
op eerste kerstdag 25 december 2018. Van 11.00 –
13.00 uur gaan we gezellig samen eten. U dient zich
wel op te geven i.v.m. inkoop van alle lekkere broodjes.
Opgeven kunt u in het buurthuis doen,
bellen met 072-5125595
of via de email scw@buurthuisdewachter.nl

Stichting het Schermereiland, buurthuis
De Wachter, wenst iedereen fijne feestdagen
en een gelukkig, gezond en gezellig 2019!!!

