Uitgelicht:

Wekelijkse activiteiten: mei
Donderdags:

Maandags:

Ophalen van oud papier
op 25 mei
Alle opbrengsten kunt u
vinden op de website
Elke maand wordt er oud papier opgehaald, de
opbrengst hiervan is voor de kinderactiviteiten.

menu 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: 0623785005
(Monique Verwijmeren, u kunt uw bericht
inspreken op de voicemail bij geen antwoord).
donderdag 9 mei
Champignonsoep vooraf.
Asperges belegd met ham, ei en boterjus, krieltjes
en vis. (Doperwten en worteltjes).
Toetje vlaflip.
donderdag 23 mei
Bami met saté en groenten. IJs toe en koffie/thee.
Groeten van het eetcafé team.

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

19.00 uur

Huiskamer

17.00 uur

Eetcafé (9 en 23 mei)
(Alkmaar Pas)

19.00 uur

Schermereilandzangers
(Alkmaar Pas)
Conditietraining (Alkmaar Pas)

Dinsdags:
10.00 uur

Inloop vol gezelligheid

20.00 uur

13.30 uur

Voor Mekaar inloopspreekpunt

Vrijdags:

14.15 uur

Knutselclub de Wachter (via school
de Zes Wielen)

10.30 uur

15.00 uur

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

19.30 uur

Dansles (ballroom en latin)

20.00 uur

Keezen

20.00 uur

Disco 7 t/m 11 jaar (17 mei)

Woensdags:

Conditietraining(Alkmaar Pas)

Geen kinderdisco 3-6 jaar

15.00 uur

Huiskamer

Zaterdags:

19.00 uur

Huiskamer

09.00 uur

Oud papier (25 mei)

12.00 uur

Kunst en cultuur weekend
(18 mei)

20.00 uur

Kienen (11 mei)

Zondags:
12.00 uur

Kunst en cultuur weekend
(19 mei)

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

Kunst cultuur weekend 18 en 19 mei 2019

Paasgroet

Programma

12 kinderen van basisschool de Zes Wielen waren
uitgekozen en mochten een paasbloem overhandigen
in de diverse huiskamers van Magenta zorg op de
Oude Trambaan. Ze vonden het spannend maar vooral
leuk, zoals zal blijken uit de teksten door de kinderen
geschreven.
Het was weer heel aandoenlijk om te zien hoe blij de
ouderen werden van de attentie en aanwezigheid van
de kinderen. De kinderen ontvingen grote glimlachjes,
handkusjes en soms zelfs een traan. Wat een mooi
gezicht!
De kinderen vertellen:
Senna (gr 7/8): Er was een vrouw die was super
entosast, ze wou ons binnen houden.
Shania (gr 6): de bejaarden waren heel enthousiast!
Daar werd ik heel blij van! Het was super leuk
Layla (gr 4): het was heel leuk. Het was een heelen
liefe Mevrouw. Ik geeval een heele Mooie tulp.
Se vont het heel lief dat ik een tulp hat gegeeven.
Noe en Allison (gr1/2): het was heel leuk. Er was
1 meneer heel boos. Er was een lieve mevrouw die
wilde dat we binnen bleven. Granny was ook mee.
(door juf geschreven)
Sadea (gr3): bij de trambaan. Ik vond het leuk.
Ik krijg zelfs een handkus
Jelmer (gr3): ik vond het leuk maar ook een beetje
spannend
Tess (gr4): ik von het heel leuk hoe ze reaceeren.
En ik was heel blij om het te doen. En ik von de tulp
heel mooi. En liefe mensen en schatig. En ze was
heel blij met de bloem.
Djoa (gr6): de bejaarde waren heel enthousiast
en het was gewoon heel lief, en ik kreeg zelfs een
kusje.

Van 12.00 uur – 17.00 uur exposities kunst
Tussen 12.00 – 17.00 uur optredens
Dit programma geld voor beide dagen.
Tijdens de exposities is er heerlijke koffie en thee
te verkrijgen met een stuk appeltaart.
Deze taarten zijn gebakken door de leden van de
Waerden.

Kienen

Deze maand is de kienen verplaatst naar 11 mei!!!!!
Ook deze kien zijn er weer mooie prijzen gekocht
door onze vrijwilligers.

Buurtbakkie

Zaterdag 30 maart 2019 organiseerde we
een buurtbakkie tussen de straten Jaagpad,
Oude Trambaan en Scheepsjagerstraat. Op het
gezellige plein, bij de speeltuin stalden we onze
tafels, koffie, thee en muziek uit. Het weer was
fantastisch mooi, weinig wind en veel zon. Al snel
kwamen de buurtbewoners gezellig even kijken,
wat drinken en praten met ons. Over wonen in
de wijk werd gesproken, maar ook elkaar leren
kennen. Wat doet buurthuis De Wachter, Voor
Mekaar precies. Waar kunnen we de wijk bij
ondersteunen of wat kunnen we voor elkaar doen.
Maar ook over koetjes en kalfjes werd gepraat. Een
prachtige gelegenheid om elkaar in het zonnetje
te ontmoeten. Op de achtergrond verzorgden Bart
en Aafke gezellig wat muziek waardoor het aan
het kanaal heerlijk vertoeven was.

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

De Wachter en Voor Mekaar trekken met het
buurtbakkie door de wijk. Alle straten willen we
een keer bezoeken.
Wilt u ook dat we in uw wijk gezelligheid, koffie en
thee brengen dan kunt u dit ook aangeven.
Bedankt voor alle gezelligheid, buurtbewoners!
Tot een volgende keer.
De volgende straten zullen zijn: Hondbosch en
Veneetse Eiland. De datum hiervoor is zaterdag
11 mei 2019 van 11.00 – 13.00 uur! De locatie is bij
de ophaalbrug langs het kanaal.
Houd uw brievenbus in de gaten!
Buurthuis de Wachter en Voor Mekaar Oudorp.

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

Schoolvakantie van 29 april t/m 5 mei 2019,
dan is het buurthuis dicht.
Donderdag 30 mei, i.v.m. Hemelvaartsdag, is het
buurthuis dicht.

