Uitgelicht:

Wekelijkse activiteiten: maart
Maandags:

Ophalen van oud papier
op 23 maart
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: donderdag 7 maart:
soep, gebakken aardappelen, groenten met vlees
en een fris toetje.
Menu: donderdag 21 maart:
lente ui soep, nasi en saté en fruit.

Groeten van het eetcafé team.

15.00 uur

Huiskamer
Huiskamer

10.00 uur

handwerken

19.00 uur

17.00 uur

Koken (door de Waerden)

Donderdags:

19.00 uur

Bridgeclub BCO

9.30 uur

Dagbesteding de Waerden

19.00 uur

Huiskamer

15.00 uur

Huiskamer vrije inloop

17.00 uur

Eetcafé (7 en 21 maart)
(Alkmaar pas)

Dinsdags:
10.00 uur

Inloop vol gezelligheid

13.30 uur

Bridge cursus

19.00 uur

Schermereilandzangers
(Alkmaar pas)

13.30 uur

Engelse conversatie les
(Alkmaar pas)

20.00 uur

Conditietraining (Alkmaar pas)

13:30 uur

Voor Mekaar inloopspreekpunt

Vrijdags:

14.15 uur

Knutselclub de Wachter
(via school de Zes Wielen)

10.30 uur

Conditietraining (Alkmaar pas)

12.00 uur

Pannenkoekendag (22 maart)

14.40 uur

Engelse conversatie les
(Alkmaar pas)

19.00 uur

Disco 3 t/m 6 jaar (1 maart)

14.40 uur

Engelse conversatie les
(speciale groep) (Alkmaar pas)

19.30 uur

Dansles (ballroom en latin)
(8 maart niet)

20.00 uur

Keezen (8 maart niet)

15.00 uur

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

20.00 uur

Disco 7 t/m 11 jaar (15 maart)

19.00 uur

Zaterdags:

Bridgeclub Slimslem

09.00 uur

Oud papier (23 maart)

10.00 uur

Fashion Plus Modeshow
(27 maart)

20.00 uur

Super Paas Kienen (30 maart)
Extra mooie prijzen!!!
(Alkmaar pas)

15.15 uur

Koken voor kinderen
(6, 13 en 20 maart)

Woensdags:

U kunt betalen met de Alkmaar pas bij de aangegeven activiteiten.
Voor meer informatie over de activiteiten, kijk op onze website www.buurthuis-dewachter.nl
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West Friese Poort
Presentatie nieuw plan aan bewoners

Het aangepaste bouwplan West-Friese Poort werd
op 16 januari gepresenteerd aan buurtbewoners
in Buurthuis de Wachter. De aanpassingen zijn
doorgevoerd na gesprekken met de gemeente
Alkmaar en de buurt. Het programma is gewijzigd
naar 30 woningen, waaronder een aantal goedkope
kleinere woningen. Het volume van het gebouw
is gewijzigd door het gebouw met één woonlaag
te verlagen. Het parkeren voldoet, dankzij een
uitgekiende parkeergarage, aan de parkeernormen
van de gemeente Alkmaar. De architectuur en
uitstraling van het gebouw zijn ten opzichte van het
originele plan niet gewijzigd. Jan Hoek maakte op
basis van de nieuwe tekeningen weer maquettes, om
de mensen het verschil te laten zien met het eerste
plan.

Lovende raadscommissie

Na de informatieavond is het plan besproken
op 29 januari in de raadscommissie Ruimte. De
aanpassingen die zijn doorgevoerd zijn goed
ontvangen bij de verschillende partijen van de
gemeente. Ook Jan Hoek, die mede namens de
buurt inspreektijd had aangevraagd, was blij met
het nieuwe plan. Met deze positieve beoordeling
is een goede stap gezet in de realisatie van het
woongebouw. 
Vink Bouw verwacht eind 2019 te kunnen starten
met de bouwwerkzaamheden die tot medio
2021 plaats zullen vinden. De verkoop van de
woningen zal naar verwachting in mei 2019 van
start gaan. Het plan wordt door DVA Makelaars
uit Alkmaar verkocht, zie voor meer informatie de
projectwebsite www.dewestfriesepoort.nl

Hatha Yoga
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 wordt er aandacht besteed aan
simpele en effectieve ademtechnieken, meditaties
en is er altijd een heerlijke eindontspanning

Opgave via buurthuis de Wachter:
072-512 55 95 of via scw@buurthuisdewachter.nl
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Het is weer tijd voor de heerlijke pannenkoeken die
de kinderen van groep 7/8 bakken voor u! U bent van
harte welkom om gezellig te komen eten. Vanaf 12.00
uur kunt u een heerlijke pannenkoek eten.
De pannenkoek wordt u aangeboden door de
organisatie van pannenkoekdag 2019, de kinderen van
basisschool De Zes Wielen en buurthuis De Wachter.
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Aanmelden is noodzakelijk i.v.m. inschatten en
bakken pannenkoeken, en kan via
buurthuis de Wachter 072-512 55 95 of
scw@buurthuisdewachter.nl

Super Paas Kien
Tijdens de kerst kien worden er grotere prijzen
gekocht dan de maandelijkse kien. Dit geld ook voor
het eerst voor de Super Paas Kien. De kiengroep wil u
verblijden met mooie prijzen en een gezellige avond.
De opzet van de avond is hetzelfde als de kerst kien.
Dus grotere prijzen en meer prijzen voor de loterij.

Fashion Plus modeshow op
woensdag 27 maart 2019

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 wordt
gebracht. U kunt zich dus nu al opgeven.

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

Pannenkoekdag 22 maart 2019

De Wachter: Oudorperdijkje 65
tel: 072 - 512 55 95
scw@buurthuisdewachter.nl
www.buurthuis-dewachter.nl

Is de stad soms ook te
ver voor u om kleding uit
te zoeken?
Of heeft u behoefte
aan wat rust tijdens het
uitzoeken?
Dat kan in De Wachter.
De kleding wordt eerst geshowd waarna u in alle rust
en met hulp kunt kijken of er wat moois voor u bij zit.
Om 10.00 starten we waarna we eindigen rond 12.00 uur.
De entree is gratis. Consumpties voor eigen rekening.
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