Buurthuis Oud Overdie
Nieuwsbrief februari 2022
Wijkvereniging Oud Overdie
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

Voor in de Agenda

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

13 februari
18 februari
23 februari
24 februari
02 maart
04 maart
09 maart
13 maart
18 maart
23 maart

Schaakcursus

Keeztoernooi!

Woensdag 2 maart 2022 start 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
Aanmelden kan tot en met 21 februari 2022 ook bij
volgen van enkele lessen.

Op donderdag 24 februari 2022 organiseren wij een
Keeztoernooi. Strijd mee met dit Oud Hollandse spel
voor de hoofdprijs. Het toernooi begint om 20:00uur

De cursus is wekelijks van 15:00 – 16:00uur
Kosten bedragen: € 1,50 per les of
€ 12,50 voor 10 lessen

Alle data zijn te vinden op onze website.

Kijk ook op: www.buurthuisoudoverdie.nl

-

Dansmiddag
Vrijdagavond Bingo 19:00uur
Eethuys
Keez Toernooi
Start Schaakcursus
Disco Jeugd
Eethuys
Rommelmarkt
Bingo
Eethuys

Kosten bedragen €2,50 p.p.
Opgeven kan alleen in tweetallen.

Alle data zijn te vinden op onze website.
Schaakcursus gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Toneelvereniging Victorie

is de leukste
toneelvereniging van Alkmaar en heeft al jaren haar
repetitieruimte in buurthuis Oud Overdie.

Wij zoeken nog steeds Vrijwilligers!
Om ons aanbod van activiteiten te vergroten zijn
wij opzoek naar vrijwilligers. Zou u ons willen
ondersteunen tijdens deze activiteiten meld u
dan zo snel mogelijk aan.
Momenteel zijn wij op zoek:
- Voor diverse jeugd & ouderen activiteiten.
- Bar medewerkers in de middag.
Heeft u een gaatje in uw agenda en wil u
helpen? Alle hulp is van harte welkom.
Neem dan ook contact met ons op!

Ben jij 16 jaar of ouder en heb je altijd al met de
gedachte gespeeld om iets met toneel te willen doen
(toneelspelen,
decorbouw,
schminken
kledingverzorging, assisteren bij licht en geluid etc.)
dan ben je van harte welkom om eens kennis te
komen
maken
tijdens
een
van
onze
repetitieavonden. Wij repeteren op de donderdagen
van 19.00 – 21.00 uur.
Kijk ook eens op onze website:
www.toneelverenigingvictorie.nl of volg ons op
Instagram of Facebook.

Bingo

Eet(buurt)huys

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.

We gaan weer van start met ons Eethuys.
LET OP: in verband met COVID-19 is het VERPLICHT
om u op te geven voor het Eethuys.
We hebben 30 plaatsen beschikbaar.

Om 19.00 uur is de zaal geopend en om 20.00 uur zal
de eerste bingoronde starten.
LET OP: de bingo van 18 februari start om 19:00 uuur
Bingodata voorjaar 2022:

18 februari
18 maart
22 april
20 mei
17 juni

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:
23 februari 2022
09 maart 2022
23 maart 2022
06 april 2022
alle overige data zijn te vinden op onze website.

Dansmiddag

Disco voor de Jeugd

Haal je dansschoenen uit de kast en je petticoat uit
de mottenballen. De voetjes kunnen weer van de
Vloer!

Op Vrijdagavond 4 maart 2022 organiseert het
Buurthuis weer in samenwerking met Straatgeluid
een disco voor onze jeugd.

Op Zondag 13 februari organiseert Danscluppie Vet!
een dansmiddag. Er wordt gedanst van 14:00 tot
18:00uur, Rock & Rollt u lekker met ons mee.
Entree is gratis.

Vind je het leuk om achter onze zelf gemaakte
DJ-booth te staan? Meld je dan, in de huiskamer,
aan en misschien steel jij bij de volgende disco wel
de show, als een echte DJ.

Rommelmarkt Oud Overdie
Op zondag 13 maart organiseren wij van 10:00u tot
16:00u een rommelmarkt in ons buurthuis.
Kom lekker struinen door de goederen die de
standhouders mee hebben genomen.
Bent u verhinderd? Geen probleem!
Elke woensdagavond knalt er Rock-’n-roll uit de
speakers. Ervaren dansers geven elke 1ste woensdag
van de maand een workshop, die je de rest van de
maand lekker kan gaan oefenen. Op het volgende
feestje steel jij de show!
Workshop: 1ste woensdag v/d maand van 19:00 tot 20:00u
Kosten € 7,50 per persoon
Vrij dansen: Woensdagavond vanaf 19:30u
Kosten €5,00 per persoon
Graag aanmelden (liefs per WhatsApp of SMS) op 06-10476653

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.

