
www.buurthuisoudoverdie.nl 
Facebook: Buurthuis Oud Overdie 
Aanmelden voor activiteiten: 
Bel: 072-5403388 
Mail: info@buurthuisoudoverdie.nl 
Of kom langs tussen 9.00u en 11.00u 
Coornhertkade 106, 1813 VZ Alkmaar 

 
Van maandag- tot en donderdagochtend staat er 
koffie voor u klaar. 
 

De Wijkagent en Gebiedsconsulent 
Ter bevordering van de leefbaarheid in onze 
prachtige wijk zijn de wijkagent en 
gebiedsconsulent elke dinsdagochtend in het 
buurthuis. Tussen 10:00 en 11:00uur kunt u hier 
terecht voor al u vragen en opmerking.  
 
De Wijkagent is de aanspreekpunt van sociale 
problemen tot kleine criminaliteit en van 
overlast tot milieuvervuiling. 
 
De gebiedsconsulent voor alle wijk initiatieven 
zodat iedereen met de juiste personen in 
gesprek komt. 

Bingo 
Het nieuwe seizoen is weer begonnen.  Kom 
naar onze gezellige Bingo en verloting er zijn 
altijd prachtige prijzen te winnen.  
Om 19.00 uur is de zaal geopend en om 20.00 
uur zal de eerste bingoronde starten. 
 
De komende bingo:  
13 mrt 2020 
17 apr 2020 
15 mei 2020 
19 juni 2020 

Wist u dat: 
 - U van maandag- t/m donderdagochtend  
   geheel gratis een lekker bakje koffie  
   kunt krijgen? 
- Er een heel mooi biljart staat waar u van  
  gebruik kunt maken? 
- Wij diverse dartborden hebben hangen om  
  gezellig een pijltje te kunnen gooien? 
- Wij altijd open staan voor nieuwe ideeën  
  en initiatieven? 
 

Buurthuis Oud Overdie 
Nieuwsbrief maart/april 2020 

Eet(buurt)huys 
We gaan weer van start met ons Eethuys. Onze 
nieuwe keuken is er klaar voor. Lekker eten én 
nieuwe mensen ontmoeten. Kom voor slechts     
€ 4,00 gezellig eten bij het Eethuys Oud Overdie. 
Er staat eens in de twee weken een heerlijke 
maaltijd voor u op het menu. 
Vanaf 17:00 uur is de bar geopend en om 17:30 
uur wordt het eten geserveerd. Geef u uiterlijk 
de dinsdagochtend voor het eten op, i.v.m. de 
boodschappen. 
 

De komende Eet(buurt)huyzen: 
04 mrt 2020 27 mei 2020 
18 mrt 2020 10 jun 2020 
01 apr 2020 24 jun 2020 
15 apr 2020  
29 apr 2020  
13 mei 2020  

Oud Overdie eropuit. 
Donderdag 30 april 2020 gaan we er weer op uit 
met de kinderen (6-12 jaar) uit onze wijk. Dit jaar 
hebben we gekozen voor een dag naar de 
Julianatoren in Apeldoorn. 
 
Draai je rondjes in de Piraat, laat je vallen met de 
hoge hoed of trek jul’s rolschaatsen aan en roetsj 
door de achtbaan. Het kan allemaal in de 
Julianatoren. 
 
We hebben een beperkt aantal plaatsen in de 
bus, dus geef je zo snel mogelijk op!!!!!! De 
kosten voor de reis bedragen €2,50 p.p. 
Vol=Vol 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.buurthuisoudoverdie.nl/


Disco voor de Jeugd: 
Op vrijdag 27 maart 2020 organiseren wij in 
samenwerking met straatgeluid een discoavond. 
  

De disco begint om 18:00 uur en is voor iedereen 
toegankelijk van 5 – 14 jaar. Om 21:00uur doen 
we de lichten weer aan. 
 
 
 

 

Vertoning concertregistratie 
Zondag 22 maart zal er op verzoek van bewoners 
een concertregistratie worden vertoond van 
André Rieu. 

 

De voostelling begint om 14:00uur en zal 
ongeveer 1,5uur duren. De bar is open voor een 
hapje en een drankje. 

Dagje weg met de ouderen uit de wijk 
Na een geslaagde eerste editie gaan ook dit jaar 
weer met de bewoners uit de wijk richting een 
dierentuin. Op 3 juni 2020 willen met de bus naar 
Dierenpark Amersfoort. 

 

Lijkt    het    u    leuk    om  
buurtbewoners  beter  te  
leren    kennen    en    een  
gezellig dagje weg te gaan. 

 

Bent u 50 jaar of ouder. En vind u het dit ook een 
leuk initiatief. Meld u dan aan voor de busreis. 
We hebben ongeveer +/- 55 plaatsen.  
De kosten bedragen € 2,50 p.p. of € 12,50 p.p. 
incl. Indische buffet bij terugkomst in Alkmaar. 

 

Aanmelden kan in het buurthuis, van maandag 
tot en met donderdagochtend tot 12:00uur. De 
koffie staat klaar. 
 

Doordeweekse Activiteiten. 
 

 Elke maandagmiddag organiseert de 
seniorenvereniging Alkmaar om 
13:00uur een Klaverjasmiddag. 

 Elke dinsdagochtend organiseert het 
buurthuis om 10:00uur een 
handwerkclub. 

 Elke woensdagmiddag organiseert de 
seniorenvereniging Alkmaar om 
13:00uur een gezellige Bingo. 

 Elke donderdagochtend organiseert 
Alkmaar Sport om 10:00uur 
Volksdansen voor senioren. 

 

 
 

 
 

Vleermuizen spotten in de Oosterhout 
Donderdag 25 juni 2020 en 27 augustus 2020 
gaan we opzoek naar Vleermuizen in de 
Oosterhout. 
Onder leiding van een gids maakt u met een 
batdetector een wandeling door het park 
opzoek naar deze kleine dieren. 

  

25 juni starten we om 21:00uur en zal tot 
ongeveer 23:00uur duren.  
27 augustus starten we om 19:30uur en zal tot 
ongeveer 22:00uur duren. 
(bij slecht weer gaat het niet door) 
 

Lijkt het u leuk om ook vleermuizen te zoeken, 
te beluisteren en te bekijken. 

 

 

 
 

 
 

 


