Buurthuis Oud Overdie
Nieuwsbrief maart 2019
Boomplantdag 2019
Stichting Animo en de gemeente Alkmaar
organiseren op 13 maart boomplantdag. De
leerlingen van groep 5 van de Matthiasschool
planten 3 bomen bij het nieuwe buurthuis in
Oud-Overdie. Het planten van de bomen doen zij
samen met de wethouder C Braak om 12.30 uur
gaat de eerste boom geplant worden.

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.

Meidenvoetbal Alkmaarsche Boys

Oud Overdie eropuit.
Woensdag 24 april 2019 gaan we er weer op uit
met de kinderen (6-11 jaar) uit onze wijk. Dit jaar
hebben we gekozen voor een dag naar Drievliet.
Draai je rondjes in de Tijdmachine of race door
de mijnen in de Dynamite Express. Voel je een
coureur in de Formule X of vaar over de Jungle
River. Het kan allemaal in Drievliet.
We hebben een beperkt
aantal zitplaatsen in de bus,
dus geef je zo snel mogelijk
op!!!!!! Vol=Vol
meer informatie? Kijk op facebook

Oproep leden zangkoor!!!
Een paar enthousiaste bewoners hebben het
plan opgevat om bij ons Buurthuis een zangkoor
op te richten. De bedoeling is om lichte
muziekstukken ten gehore kunnen brengen. Het
koor zal onder leiding komen te staan van een
professionele dirigent.

De Alkmaarsche Boys is opzoek naar enthousiaste
meiden, tussen de 8 – 12 jaar, die graag willen
voetballen. Wil je kennismaken
met meidenvoetbal? Op de
woensdagen tussen 17:00 en
18:00uur trainen de meiden op
Sportcomplex de Oosterweide
of neem direct contact op met Siem van Vliet op
06-83793834.

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
€ 3,00 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, ivm de
boodschappen.
De komende Eet(buurt)huyzen:
06 maart 2019 17 april 2019
20 maart 2019 08 mei 2019
03 april 2019 22 mei 2019

Biljartclub Oud-Overdie

Graag willen deze bewoners weten of er in de
wijk meer draagvlak voor is.

Elke donderdagavond is er een biljartavond in
het Buurthuis Oud Overdie. Vanaf 19:30 uur kunt
u gezellig komen biljarten. Recreatief en/of in
competitieverband mogelijk.

Geïnteresseerde kunnen zich melden bij het
buurthuis of mail ons, dan helpen wij u verder.

Voor meer informatie kunt u altijd
op de avond langskomen

Voetstappen in de Wijk
Heeft u ze vorig jaar ook gezien. De voetstappen
door de Wijk? Na het succes van vorig jaar komt
er een 2de editie.
Loop mee tijdens deze gezellige wandeling door
de wijk en park de Oosterhout. Je krijgt veel
leuke feitjes en weetjes te horen over de wijk en
het park. We sluiten de wandeling af met een
gezellige picknick bij de Vlindertuin. De
wandeling is op donderdag 4 juli 2019, we
verzamelen om 10:00 uur bij het buurthuis. Geef
je vóór 27 juni op bij het buurthuis, dit kan door
te bellen naar 072-5403388, een mail te sturen
naar info@buurthuisoudoverdie.nl of stuur een
bericht via onze facebook pagina.

Ideeën voor de wijk
- Loopt u al tijden met een idee voor de wijk?
- Vind u het leuk om een rommelmarkt te
organiseren?
- Wil u met uw buren, vrienden of kennissen
een biljartmiddag organiseren?
- Zou u het leuk vinden om een
dansgroepje/linedance op te richten?
Wij zoeken mensen die leuke activiteiten willen
organiseren. Zowel voor in de wijk als voor ons
buurthuis. Wij kunnen en willen u altijd helpen.

Handwerkgroep
Elke dinsdagochtend zijn de dames van de
handwerkgroep bezig met het creëren van de
leukste dingen. Van sokken tot jassen alles
passeert de revue.
Vind u het ook leuk om met naald en draad bezig
te zijn of wilt u leren naaien.
Kom gerust langs op dinsdagochtend van 10:00
tot 12:00 uur kunt u met al u vragen terecht.
De koffie staat klaar.

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:
15 maart 2019
12 april 2019
17 mei 2019
14 juni 2019
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