
Wekelijkse activiteiten: maart
Maandags:

10.00 -12.00 uur Handwerken

19.00-21.00 uur Huiskamer voor de jeugd (13+)

19.00-23.00 uur Bridge club Oudorp 

Dinsdags:

14.00-15.00 uur Engelse conversatieles 

14:00-15.00 uur Knutselclub, loopt via 
basisschool de Zes Wielen 

19.00-23.00 uur Bridge club Slim slem 

19.30-20.30 uur Energie spreekuur (21 maart)

Woensdags:

09.30-11.00 uur Spel-inloop (ouders met kinderen van 
0-4 jaar) (8 maart, voorlezen)

10.00-12.00 uur
Voor de Breek (voor mantelzorgers en 
hun zorgvragers)
(29 maart, paasbrunch)

11.00-12.00 uur Tovertafel voor Magenta zorg 

14.30-17.00 uur Huiskamer voor de jeugd (8+)

19.00-21.00 uur Huiskamer voor de jeugd (13+)

20.00-22.30 uur Vogelwerkgroep Alkmaar en 
omstreken, lezing (8 maart)

19.30-22.30 uur Vogelwerkgroep cursus (15 maart)

Donderdags:

14.30-17.30 uur Huiskamer voor de jeugd (8+)

17.30 -19.30 uur Eetcafé (2, 16, 30 maart) (Alkmaar Pas)

16.00-17.00 uur Conditietraining (Alkmaar Pas)

19:00-20.00 uur Schermereilandzangers 

Vrijdags:

10.15-11.30 uur Conditietraining (Alkmaar Pas)

19.30-20.30 uur Kinderdisco (6-11 jaar) (31 maart, 
paasdisco)

Zaterdags:

9.00-11.00 uur Ophalen Oud papier (25 maart)

11.00-15.00 uur Kleding- en speelgoedruilbeurs
(18 maart)

Uitgelicht:

Spel-inloop
Wist u dat u een heerlijk kopje koffi  e en thee kan 
drinken en uw kinderen even lekker spelen. 
Elke maand hebben we een thema, zo is op 8 maart 
‘voorlezen’ het thema. We zullen het boek ‘Wij gaan op 
berenjacht!’ lezen en actief bezig zijn. 

Kom gezellig langs, de koffi  e en thee is gratis! 
Ook altijd fruit en limonade/water aanwezig voor de 
kinderen. 

Engelse conversatieles
Al jaren geeft Tineke Bajema Engelse conversatie les in 
buurthuis De Wachter. Ook Hillouise Welbergen is als 
cursist doorgestroomd om een groep les te geven. 
Gaat u ook op vakantie en wilt u nog even uw Engels 
bijspijkeren. Of vind u het leuk om in een groepje 
Engels te praten. Alles is mogelijk!   
De kosten voor de cursus bedraagt 29,00 voor 
10 lessen. De cursussen zijn elke dinsdagmiddag, 
van 14.00-15.00 uur. 

Extra informatie 

U kunt betalen met de Alkmaar pas bij de 
aangegeven activiteiten.



Het thema van de Voor de Breek bijeenkomsten is 
afwisselend:
• 29 maart  Paasbrunch

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

Wijkagent:
Algemeen nummer: 0900-8844 
Gebiedsconsulent: 
gebiedsconsulent@alkmaar.nl

Voor de breek
ALKMAAR –Met Voor de Breek ontdekken mantelzorgers 
dat zij niet de enige mantelzorger in hun buurt zijn. 
Daarnaast mogen zij hun zorgvrager meenemen.  
Dan hoeft de mantelzorger niet iemand te regelen die 
op hun naaste let en dat geeft rust. Bovendien is het voor 
beiden gezellig! 
De bijeenkomst is gratis. 

De bijeenkomst start om 10.00 uur en is om 12.00 uur 
weer afgelopen. 
Iedere bijeenkomst wordt geleid door Monique van 
Wilsum – Verwijmeren, sociaal cultureel werker bij de 
Wachter. 
Het adres van de Wachter is Oudorperdijkje 65 in Alkmaar.

Aanmelden is handig en de mantelzorgers uit de regio 
Alkmaar kunnen zich aanmelden via 
info@mantelzorgcentrum.nl of rechtstreeks bij Buurthuis 
de Wachter via info@het-schermereiland.nl of  
072 – 512 55 95.

Eetcafé
Vanaf januari is er weer heerlijk eten in de Wachter, en 
wel op donderdag 2, 16 en 30 maart 2023.  
Voor slechts € 6,50 staat er elke keer weer een 
prachtig menu op tafel. De bezoekers zijn erg onder 
de indruk van wat ons team kookt. De gezelligheid 
vinden we naast het eten ook erg belangrijk. Dus de 
aankleding en de gesprekken. Mocht u langs willen 
komen, kunt u zich voor het eten opgeven tot dinsdag 
voor het eetcafé. Dit kan via het buurthuis. 

Kinderdisco
Vrijdag 31 maart is er weer een gezellige disco.  
Dit keer in het thema Pasen! 
Met muziek van nu maar ook de klassiekers van de 
kinderen. Er is limonade en chips. Er is zitdans, limbo 
en nog veel meer. Alles in het teken van Pasen. De 
paashaas zal ook aanwezig zijn en een speciale 
activiteit. 

Kosten zijn € 2,50 Incl. de limonade en chips.
Leeftijd is van 6 t/m 11 jaar.
Tijd: 19:30-20:30 uur.

Kleding- en speelgoedruilbeurs
Zaterdag 18 maart Kleding- en 
speelgoedruilbeurs van 11.00 – 15.00 
uur 

Kleding kan vooraf gedoneerd 
worden bij het buurthuis op 
donderdag 16 maart tussen 12.00 
en 21.00 en op vrijdag 17 maart 
tussen 11.00 en 14.00. Op de dag zelf 
kan kleding/speelgoed gedoneerd, 
geruild (gratis) of gekocht worden 
voor de prijs van  
€ 1,00 per item. 

De vorige kledingbeurs is goed 
verlopen, wel hopen we op meer 
bezoek omdat de kleding echt 
waard is om een kijkje bij te nemen! 

Whatsapp Schermereiland/De Wachter
Het Schermereiland / Buurthuis De Wachter heeft een 
whatsapp groep. DE informatiebron voor 
nieuwtjes over onze buurt of het buurthuis. 
Blijf op de hoogte en meld je aan voor deze 
whatsapp groep: http://chat.whatsapp.com/
Czk6HN25mMVHY7ecqbi4AC.

U ervaart overlast in de wijk en wil een melding hiervan 
doen, dan zijn de volgende manieren mogelijk: 
-  14072 bellen en zeggen een overlast melding te willen 

maken, dan wordt u doorgeschakeld naar de juiste afdeling.
-  via de website van de Gemeente Alkmaar,  

https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/afval. Hier vind u 
verschillende opties van onderwerpen waar u een melding 
over kunt doen. 


