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Anders dan anders:

Buurt- en wijkcentra
weer open!

Vakantieplannen? Ga wijs op reis
Vakantieplannen? Ga wijs op reis
Vanaf 15 mei geldt per land een reisadvies. Reizen is en blijft een risico. Een vakantie is nu
naar veel landen nog niet mogelijk. Check altijd het actuele reisadvies op wijsopreis.nl.
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Geel:
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Geel:

Samen eten kan weer! (Foto: Aangeleverd)

Het mag weer! Langzaamaan wordt het weer als vanouds in de buurthuizen en wijkcentra met de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten,
samen te eten en deel te nemen aan cursussen en activiteiten. Ook de
vaste huurders zetten de deuren weer open en allerlei organisaties en
vrijwilligers ondersteunen buurtbewoners met hulpvragen.
De buurt- en wijkcentra hebben er zin kamp op de social media-kanalen of
en staan graag klaar voor de buurt- via de website van wijkcentrum De
bewoners. Uiteraard gelden wel de Eenhoorn.
richtlijnen vanuit het RIVM. Een aantal
buurt- en wijkcentra organiseert ac- ONTMOETINGSCENTRUM DE
tiviteiten in de zomerperiode. Een SOCIËTEIT (BINNENSTADSgreep uit het zomerprogramma:
CENTRUM)
- Woensdagochtend Wandelbootcamp
van 10.00 tot 11.00 uur met vakONTMOETINGSCENTRUM
kundige begeleiding;
ZUID-WEST (BLOEMWIJK)
- Vanaf 10 juli Speeltuin omgetoverd - Rondetafelgesprek: De vele gezichten van eenzaamheid. Vanaf 30 juli
tot een zwemparadijs voor kinderen
online te zien op de website;
met tiki-bar voor versnaperingen;
- Dinsdag en donderdag Koffieochten- - Het Geheugen van de Binnenstad:
elke maand een verhaal met perden vanaf 1 jul;
soonlijke herinneringen en foto’s uit
- Vanaf 1 augustus: sociaal eetcafé.
de binnenstad.

ACTIVITEITENCENTRUM DE
BLAUWE BOOM (DE HOEF)
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Huis van de wijk De Alkenhorst (West)
voor binnen
het zondagmiddag
- De Alkenhorst is weer
Opopen
vakantie
Nederlandcafé, van 13.30-16.30.

- De breiclub op maandagmiddag vooral voor ouderen, van 14.00-16.00.
van dinsdagmiddag
voorreis
ouderen,
van 14.00-16.00.
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dan op rustige
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eneen
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voor
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- Samen eten en
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gratis
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•
of
in
een
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van
4
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die
niet
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uur
- Op maandagochtend en dinsdagavond en zaterdagochtend start de wandelgroep klaar mee loop mee vanuit
de Alkenhorst
Wassen

Was vaak je handen.

Afstand

Houd 1,5 meter afstand.

Testen

Klachten?

huiskamer met spelletjes en/ of een goed gesprek op woensdagmiddag, van 14.00-16.00
- De Basisregels
Blijf thuis.
Hoest en nies in je
Vermijd drukke
- Twee klaverjasclubs één elleboog.
op dinsdagmiddag en één op woensdagmiddag
13.30
tot
16.30
plekken.
Laat je direct testen.
.

- We hebben een boekenkast waar iedereen mag halen en doneren.
- Op werkdagen zijn we open van 9.00-12.00 en 13.00-17.00 En bent u natuurlijk altijd welkom voor een
kopje koffie
Meer informatie:
alleen samen krijgen we

Toegankelijke versie:
Tot ziens in
-rijksoverheid.nl

de Alkenhorst

corona onder controle

rijksoverheid.nl/reizen
of bel 0800-1351

WIJKCENTRUM DE DAALDER
(DAALMEER)

- Koersbalgroep;
-
BuitenBieb, voor kinderen bij de - 
Ontbijt- en eetcafé. Graag vooraf - Vanaf woensdag 7 juli Voor de breek
ingang;
reserveren;
(mantelzorgers en zorgvragers) van
- Repair Café start weer op zaterdag - 
Woensdag- en donderdagochtend
10.00 tot 12.00 uur.
14 augustus.
Informatiepunt Voor Mekaar Daalmeer van 9.00 tot 12.00 uur, voor- WIJKCENTRUM DE REKERE
lopig op afspraak;
BINNENSTADSCENTRUM
(HUISWAARD)
Jeugdzomerkamp is vol en vertrekt - Donderdagochtend Oldstars Walking - Woensdag 14 juli Vossenjacht voor
football (man en vrouw): Inloop om
op 10 juli met 60 kids tussen de 8 en
alle leeftijden;
10.00 uur, 10.30 -11.30 training en - Zaterdag 21 augustus Huiswaardige
16 jaar en 20 vrijwilligers naar het
partijtje;
Land van Kleef. Volg het Jeugdzomervakantiespelen voor alle leeftijden.

WIJKCENTRUM DE MARE
NOSTRUM (DE MARE)
- Dinsdag Koffieochtend Samen 55+
van 11.00 tot 12.30 uur;
- Dinsdag Sport en Spel van 15.30 tot
16.30 uur;
-
Woensdag Kidsfun van 15.00 tot
16.00 uur;
- Donderdag Koffieochtend voor vrouwen van 10.00 tot 11.30 uur;
- 25 juni , 9 juli, 23 juli, 6 augustus
en 20 augustus Buurtbakkie van
10.00 tot 11.30 uur;
- 26 juni, 30 juli, 27 augustus Maandelijkse Opschoondag van 15.00 tot
16.30 uur.

- Elke dag van 10.00 tot 12.00 uur
kunnen bewoners met hun vragen
over wonen, welzijn en zorg terecht
bij de Infotafel Overdie.

BUURTHUIS OUD-OVERDIE
(OVERDIE)
- Maandagmiddag Klaverjassen om
13.00 uur (samenwerking met seniorenvereniging);
-
Dinsdagochtend Handwerken en
koffietafel om 10.00 uur;
- Woensdagmiddag Senioren bingo
om 13.15 uur (vanaf 50 jaar);
- Donderdagochtend Koffietafelgesprekken met buurtgenoten om 9.30
uur.

BUURTHUIS DE WACHTER
(SCHERMEREILAND)
- Donderdag 24 juni, 8 juli, 22 juli, 12
augustus en 26 augustus Eetcafé
vanaf 17.00 uur;
- Maandag Koffieochtend;
- Dagbesteding voor cliënten van De
Waerden;
- Huiskamer voor jongeren is dicht
van 12 juli tot en met 1 augustus.

WIJKCENTRUM OVERDIE
- Vanaf maandag 7 juni allerlei sociale en culturele activiteiten;.
- Een aantal vaste huurders zoals bridge en biljart gaat in de zomer door.

WIJKCENTRUM DE OEVER
(OUDORP)
- Dinsdag 13 en 20 juli Buitenspelen
in Geulstraat en Waalstraat;

- Woensdag 14 juli Toneelvoorstelling
Winterreise door theatergezelschap
TiNaNiNaNi;
- Donderdagochtend Wandelgroep
Walk & Talk;
- Huiskamer My Place voor jeugd en
jongeren van Oudorp in augustus
gesloten;
-
Elke dag Spreekuur Voor Mekaar
Oudorp. Mensen met hulpvragen
kunnen telefonisch een afspraak
maken. Van 26 juli tot en met 8
augustus gesloten;
- Dinsdagmiddag Het Odensehuis voor
mantelzorgers,Hele zomer open.

MEER INFORMATIE
Alle actuele informatie over zomeractiviteiten, huren van ruimtes en
programma vanaf september staat
op de eigen website of via facebook
van elk buurt- en wijkcentrum. De
meesten zijn in de zomerperiode te
bereiken via telefoon of per mail. Op
www.wijkcentra-alkmaar.nl staat een
overzicht van alle buurt- en wijkcentra in Alkmaar, die bij het Voorzittersoverleg (VZO*) betrokken zijn, met
links naar de eigen websites van deze
locaties en contactgegevens.

