Uitgelicht:

Wekelijkse activiteiten: april
Maandags:

Ophalen van oud papier
op 20 april
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 4 april:
Champignonsoep en tomatensoep,
aardappelpuree, groenten, rollade en fruit toe.
Menu: donderdag 18 april
Kippensoep, kip cordon blue met friet, verse appelmoes en chocoladevla met slagroom.

Woensdags:

10.00 uur

handwerken

15.00 uur

Huiskamer

17.00 uur

Koken (door de Waerden)

19.00 uur

Huiskamer

19.00 uur

Bridgeclub BCO

19.00 uur

Huiskamer

19:30 uur

Paasbloemstukje maken
(17 april)

Donderdags:

Dinsdags:

9.30 uur

Dagbesteding de Waerden

15.00 uur

Huiskamer vrije inloop

17.00 uur

Eetcafé Eetcafé (4 en 18 april)
(Alkmaar pas)

19.00 uur

Schermereilandzangers
(Alkmaar pas)

20.00 uur

Conditietraining (Alkmaar pas)

10.00 uur

Inloop vol gezelligheid
(kaarten maken 9 april)

13.30 uur

Engelse conversatie les (2 april
laatste les) (Alkmaar pas)

13:30 uur

Voor Mekaar inloopspreekpunt

14.15 uur

Knutselclub de Wachter
(via school de Zes Wielen)

14.40 uur

Engelse conversatie les (2 april
laatste les) (Alkmaar pas)

Vrijdags:
10.30 uur

Conditietraining (Alkmaar pas)

14.40 uur

Engelse conversatie les (2 april
laatste les) (speciale groep)
(Alkmaar pas)

19.00 uur

Disco 3 t/m 6 jaar (5 april)

19.30 uur

Dansles (ballroom en latin)

15.00 uur

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

20.00 uur

Keezen

20.00 uur

Disco 7 t/m 11 jaar (19 april)

19.00 uur

Bridgeclub Slimslem

Zaterdags:
09.00 uur

Oud papier (20 april)

10.30 uur

Paasletters zoeken en rebus
oplossen (20 april)

Groeten van het eetcafé team.

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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Paasletters zoeken, en/of paasrebus oplossen op
zaterdag 20 april 2019
Traditie getrouw zoeken de kinderen in de wijk
naar de verschillende paasletters. Met deze letters
vormen zij een woord. Eenmaal alle letters gevonden
dan kunnen ze dit woord inleveren in buurthuis De
Wachter, waarna ze een traktatie ontvangen.
Voor de oudere kinderen hebben we dit jaar wat
nieuws, zij mogen een rebus oplossen die in de wijk
verspreid is. Deze oplossing schrijven ze op de flyer

welke ook ingeleverd kan worden bij buurthuis De
Wachter voor wat lekkers.
Ook is er ergens in de wijk, bij een letter / rebus stukje
een activiteit. Zorg er dus voor dat je deze straat
niet mist. Uiteraard is de paashaas aanwezig om wat
lekkere eitjes uit te delen in de wijk.
Vanaf 10.30 uur kunt u de route ophalen in buurthuis
de Wachter waarna de zoektocht kan beginnen.

Paasstukje maken op woensdag 17 april 2019
Het laatste bloemstukje maken van dit seizoen.
Het paasstukje. Ook dit paasstukje zal Carla weer
verzorgen. Elke keer worden de stukjes weer mooi
en bijzonder. Iedereen neemt zelf een schaaltje,

bordje of vaasje mee waarna alle stukjes hetzelfde
materiaal bevatten maar geheel anders zijn.
De kosten voor het stukje maken bedraagt € 12.50
incl. 1x koffie/thee.

Belasting spreekuur
Voor Mekaar Oudorp organiseert Belastingspreekuren op donderdag 11 april van 13.30
tot 15.30 uur in buurthuis De Wachter en op
dinsdag 16 april van 9.00 tot 12.00 uur in
Wijkcentrum De Oever.
Voor Mekaar biedt u de mogelijkheid om hulp te
krijgen bij het invullen van uw belastingaangifte.
Een ervaren deskundige op belastinggebied is
aanwezig op deze spreekuren. U kunt bij hem
terecht voor diverse vragen die u heeft over de
Belastingaangifte 2018 en assistentie bij invullen
van de Belastingaangifte.

Fokke Bergsma wijkagent,
Algemene informatie en
meldingen: 0900 - 8844
Anonieme meldingen: 0800-7000
alarmnummer 112
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Als u dat wilt, neemt u dan wel de benodigde
documenten mee, zoals jaaropgaven,
bankoverzichten en uw DigiD-code. U kunt zich
vooraf opgeven voor de spreekuren bij
Voor Mekaar Oudorp

Exposities in de Wachter
Elke 3 maanden exposeert een kunstenaar van het
kunstcollectief ‘Samen Sterk’ in De Wachter. In de
gangen en de grote zaal hangen elke keer diverse
schilderijen. Erg leuk om naar te kijken, soms ook
mindere maar over t algemeen worden de schilderijen
erg gewaardeerd.
Aankomende maand exposeren de kunstenaars van de
schildercursus van de Verbinding ook in De Wachter. In
de gang kunt u de gemaakte werken bekijken.
Deze kunstwerken zullen tijdens het kunst en cultuur
weekend ook tentoongesteld worden.

Wij zijn het kunstcollectief
‘Samen Sterk’
Zo’n 15 kunstenaars, al dan niet met een psychiatrische
achtergrond, vormen sinds 2010 een collectief.
Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de
beeldvorming over psychiatrie en zijn op zoek naar
mensen die met ons hun passie willen delen. Als
collectief vinden we het belangrijk dat de samenleving
open staat voor diversiteit. Daarom wil ‘Samen Sterk’
laagdrempelig zijn en heeft als ambitie, dat er voor
iedereen een gelijkwaardige plek is om creatief te zijn.
In ons werk laten we vooral onze talenten zien en de
passie waarmee het gemaakt is.
We komen regelmatig bij elkaar om samen te
schilderen, een museum of expositie te bezoeken,
activiteiten voor te bereiden en exposities te
organiseren in wijkcentra in en rond Alkmaar.
Spreekt dit je aan? Heb je kunstwerken om te
exposeren? Kun je dit zelf of met behulp van anderen
(of iemand van ons) regelen?

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

Voor informatie en foto’s kijk op onze website :
www.kcsamensterk.nl
Je vindt ons ook op facebook :
www.facebook.com/kcsamensterk
Interesse? Mail dan naar : info@kcsamensterk.nl
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