
Wijkvereniging Oud Overdie        Nieuwsbrief Q1-2023 
Facebook: Buurthuis Oud Overdie 
Aanmelden voor activiteiten: 
Bel: 072-5403388 
Mail: info@buurthuisoudoverdie.nl 
Of kom langs tussen 9.00u en 12:00u 
Coornhertkade 106, 1813 VZ Alkmaar 
 

Kijk ook op: www.buurthuisoudoverdie.nl 
 

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

Voor in de Agenda 
 
18 januari  - Eethuys 
20 januari - Bingo 
01 februari - Eethuys 
09 februari  - Keezavond 
15 februari - Eethuys 
16 februari  - Muziekmiddag 
17 februari  - Carnaval Disco 
19 februari   - Rommelmarkt 
24 februari - Bingo 
 
 
 
 

 

Buurthuis Oud Overdie 
Wijkvereniging Oud-Overdie wenst u een gezond 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Live muziekmiddag 
Donderdag 16 februari organiseert Buurthuis 
Oud-Overdie ism Seniorenvereniging Alkmaar 
een muziekmiddag. Deze dag verzorgt het Duo 
“Two of a Kind” een gezellige middag met 
Hollandse Gouwe Ouwe en hits uit de Flower 
Power tijd. 

 
Iedereen is vanaf 14:30uur harte welkom.  

 
 

Schaakcursus 
Elke woensdagmiddag is er in het buurthuis een 
schaakcursus voor jong en oud. Vind u het leuk 
om de kneepjes van het schaken te leren. Meld 
u snel aan via info@buurthuisoudoverdie.nl 
 
De cursus is wekelijks van 15:00 – 16:00uur 
Kosten zijn gratis 
 
 
Alle data zijn te vinden op onze website. 
 

 
 

 

Keezavond! 
Op donderdag 09 februari 2022 organiseren wij 
een Keeztoernooi. Strijd mee met dit Oud 
Hollandse spel voor de hoofdprijs. Het toernooi 
begint om 20:00uur 
 
Kosten bedragen €2,50 p.p. 
Opgeven kan alleen in tweetallen. 
 

 

Computer | laptop | Android hulp! 

Vanaf januari 2023 hebben wij op 
woensdagochtend tussen 9:30 en 11:30uur 
inloopochtend voor al uw problemen met 
computer/laptop of Android apparaat. 
Onder begeleiding zullen wij dan gezamenlijk 
proberen uw probleem te verhelpen. 
 

 

http://www.buurthuisoudoverdie.nl/
mailto:info@buurthuisoudoverdie.nl


Bingo 
Vrijdagavond bingo’s zijn weer begonnen.  Kom naar 
onze gezellige Bingo er zijn altijd prachtige prijzen te 
winnen. 
Na de Bingo is er ook nog een verlotingsronde.       
Loten zijn hiervoor apart te verkrijgen. 
 
Om 19.00 uur is de zaal geopend en om 20.00 uur zal 
de eerste bingoronde starten. 
 
Bingodata 2023:  
20 januari 14 april 
24 februari 26 mei 
17 maart 16 juni 

Nationale Pannenkoekendag 
 

Vrijdag 17 maart 2023 gaan we met jongeren 
pannenkoeken bakken voor ouderen uit de wijk. 
 
Zou u op 17 maart graag pannenkoeken ontvangen 
dan kunt u zich opgeven voor pannenkoeken met 
poedersuiker. (4 stuks per pers.) 
U kunt ze natuurlijk ook tussen 14:30 en 16:00uur 
lekker warm opeten in het Buurthuis. 
 
Geef u op in het  
Buurthuis of mail naar 
info@buurthuisoudoverdie.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

Rommelmarkt Oud Overdie 
Op zondag 19 februari organiseren wij van 11:00u tot 
15:00u een rommelmarkt in ons buurthuis.  
Kom lekker struinen door de goederen die de 
standhouders mee hebben genomen. 

 

Wil je liever zelf staan. Dan kunt u zich nog 
aanmelden voor een tafel. De kosten voor een tafel 
van min. 75 x 140cm bedraagt € 3,00 per tafel. 

 

 
 

Stemlokaal provinciale staten 
Op woensdag 15 maart 2023 zullen wij weer 
fungeren als stemlokaal voor de verkiezingen 
van de provinciale staten. 
 
Alle activiteiten zullen op deze dag komen te 
vervallen. 

  

 
Eet(buurt)huys 
We gaan weer van start met ons Eethuys.  
LET OP: Het is raadzaam om u op te geven voor het 
Eethuys. Vol=vol 
 
Meld je aan en kom lekker eten én nieuwe mensen 
ontmoeten. Voor slechts € 4,00 krijgt een heerlijke 
warme maaltijd. 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: 
18 januari 29 maart 
01 februari 12 april 
15 februari 26 april 
01 maart 10 mei 
 
alle overige data zijn te vinden op onze website. 

Carnaval Disco 
Vrijdag 17 februari 2023  
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Aankonding!      Eropuit met Overdie… 
Houd onze socials in de gaten.  
Nu Corona grotendeels voorbij is gaan we dit jaar 
weer een dagje weg met de jongeren en de ouderen 
uit onze wijk. 
 
Binnenkort zullen wij alvast de aanmeldingen 
starten. Wees er dan snel bij want we gaan met één 
bus. Als deze vol is kan er echt niemand meer bij. 
 
 


