Uitgelicht:

Wekelijkse activiteiten: februari
Woensdags:

Maandags:

Ophalen van oud papier
op 23 februari
Alle opbrengsten kunt u
vinden op de website
Elke maand wordt er oud papier opgehaald, de
opbrengst hiervan is voor de kinderactiviteiten.

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 betalen met de
Alkmaar Pas.
Menu: 7 Februari:
Captain’s Dinner.
Menu: 21 Februari:
spruitjes verrassing met een heerlijk stukje
vlees en krieltjes. Ook een lekker smaakvol
toetje toe.
Groeten van het eetcafé team.

10.00 uur

Handwerken

17.00 uur

Koken (door de Waerden)

19.00 uur

Bridgeclub BCO

19.00 uur

Huiskamer

15.15 uur

Koken voor kinderen (6 februari
start, 13 en 27 februari)

15.00 uur

Huiskamer

19.00 uur

Huiskamer

Donderdags:

Dinsdags:

09.30 uur

Dagbesteding de Waerden

15.00 uur

Huiskamer vrije inloop

10.00 uur

Inloop vol gezelligheid
(nieuw, start 19 februari)

13.30 uur

Bridge cursus (12 keer)

17.00 uur

Eetcafé (7, 21 februari)

13.30 uur

Engelse conversatie les

19.00 uur

Schermereilandzangers

13.30 uur

Voor Mekaar inloopspreekpunt

20.00 uur

Conditietraining

14.00 uur

Spreekuur met Fokke
Iedere eerste dinsdag van de maand

Vrijdags:
10.30 uur

Conditietraining

14.15 uur

Knutselclub de Wachter
(via school de Zes Wielen)

19.00 uur

Disco 3 t/m 6 jaar (1 februari)

14.40 uur

Engelse conversatie les

19.30 uur

Dansles (ballroom en latin)

14.40 uur

Engelse conversatie les
(speciale groep)

20.00 uur

Keezen

20.00 uur

Disco 7 t/m 11 jaar (15 februari)

15.00 uur

Knutselen voor kinderen die niet
op De Zes Wielen zitten, alleen
bij aanmelding

19.00 uur

Bridgeclub Slimslem

Zaterdags:
09.00 uur

Oud papier (23 februari)

20.00 uur

Kienen (23 februari)

Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari
voorjaarsvakantie.
Veel activiteiten gaan door, maar het buurthuis is
overdag verminderd open.

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

Vrijwilliger worden?

Hatha Yoga

Leefbaarheidsoverleg

‘Wat voor soort werk vind ik leuk? Wat zijn mijn
capaciteiten? Hoeveel uren en op welke dagen
wil ik werken?’ Vragen die de beroepskracht in
een gesprek graag met u doorneemt. Daarnaast
hebben we veel ideeën voor nieuwe activiteiten
en samenwerking met andere organisaties. Maar
zonder vrijwilligers zijn we nergens.

Het is een krachtige, lichte en speelse vorm van
yoga die het beste uit een aantal yogavormen
bundelt waaronder Hatha Yoga. Eeuwenoude Yoga
oefeningen in combinatie met Vedische kennis
vormen de kern van deze liefdevolle en helende
yoga. Daarnaast word er aandacht besteed aan
simpele en effectieve ademtechnieken, meditaties
en is er altijd een heerlijke eindontspanning.

Voortaan staan er op de maandinfo een aantal punten
die op het leefbaarheidsoverleg zijn besproken.
Dit overleg met buurtbewoners, organisaties en
gemeente bekijkt allerlei zaken die spelen in de wijk
en worden besproken en opgelost of aangekaart bij de
juiste instanties.

Vrijwilligers gezocht:
• Zou u ook af en toe willen koken bij het eetcafé?
•H
 elpen bij de diverse kinderactiviteiten (zoals;
disco, knutselclub de Wachter, buitenspeeldag en
jaarlijkse activiteiten)
•H
 elpen bij de bar tijdens activiteiten (zoals
bridge avonden, bridge middag, kunst en cultuur
weekend etc.)
• Docent om dansles aan kinderen te geven
Bel daarom voor een afspraak via tel.
nummer 072-512 55 95 of mail naar
scw@buurthuisdewachter.nl. Doet u met
ons mee? Wie weet tot ziens als vrijwilliger bij
Buurthuis De Wachter.

Wilt u dit proberen omdat het bij u past? dan kunt
u zich alvast aanmelden bij buurthuis De Wachter.
Als er aanmeldingen genoeg zijn gaan we de yoga
groep starten, waar u van op de hoogte word
gebracht. U kunt zich dus nu al opgeven.
Opgave via buurthuis de Wachter: 072-5125595 of
via scw@buurthuisdewachter.nl

Nieuwe activiteit! Inloop vol gezelligheid
Startdatum dinsdagochtend 19 februari van
10.00 – 12.00 uur.
Kosten: € 1,50 voor koffie en € 1,20 voor thee.
Ouderen en mensen met een beperking zijn van
harte welkom bij De Inloop. Kom langs voor een
Fokke Bergsma wijkagent,
Algemene informatie en
meldingen: 0900 - 8844
Anonieme meldingen: 0800-7000
alarmnummer 112.
Elke eerste dinsdag van maand
spreekuur in de Wachter samen met
de Gebiedsconsulente Ariane van
Menen.

praatje, gezelligheid, een spelletje, of een boek
lezen, handwerken, knutselen, kaarten maken of
iets anders creatiefs. Niets doen is ook goed. Er is
tijd voor koffie of thee en een praatje. Er zijn altijd
vrijwilligers aanwezig.

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

Wat doet de groep leefbaarheid nou eigenlijk?
Er volgen een aantal voorbeelden:
1. E r komt een melding binnen dat een bepaalde
straat niet meegenomen word met de
plantsoenendienst. Er wordt gebeld naar
de gemeente en voortaan word de straat
meegenomen.
2. De groep word betrokken bij actuele zaken zoals
parkeerdrukte op het eiland, project de West Friese
Poort. Dat houdt in informatief, maar ook vragen
kunnen gesteld worden aan gemeente ambtenaren.
Maar ook kleine meldingen van overlast of
onveiligheid. Direct kunnen we de meldingen
doorgeven aan de wijkagent of gebiedsconsulente.
Beide ook betrokken bij de groep leefbaarheid, net
als school en buurthuis De Wachter.
•	Staat er bij u op de stoep ook van alles waardoor
er een moeilijke doorgang op de stoep is? Wellicht
kunnen we samen in de straat kijken naar een
oplossing zodat het een veilige straat blijft die
gezellig aangekleed is.
We gaan in 2019 kijken naar welke vorm van overleg
nodig is in de wijk het Schermereiland en welke
partijen daarbij aanwezig kunnen zijn om zo effectief
mogelijk de buurt te ondersteunen.

