
Zomeractiviteiten 2020 
 

Overdie — Kooimeer 

Voetbaltoernooi (Straatgeluid) 
 

Buurthuis Oud Overdie (Coornhertkade) 
 
Wanneer :  woensdag  1 juli 
Tijd  : 14.30 - 16.00 uur (t/m 9 jaar) / 17.00—18.30 uur (10 t/m 13 jaar) 
Aanmelden : Email: emacias@straatgeluid.nl / Telefoon: 06—244 966 12 (Enrique) 
    (noodzakelijk i.v.m. maximum aantal deelnemers) 
Meer info : Facebook: straatgeluidnl 

Collage maken (Straatgeluid) 
 
Leuke meidenactiviteit! 
  
Buurthuis Oud Overdie (Coornhertkade) 
Wanneer :  woensdag  1 juli 
Tijd  : 15.00 - 16.30 uur 
Aanmelden : niet nodig en iedereen is welkom 

Funxtion training 
 

Trefpunt No Limit (Lorreinenlaan) 
Wanneer : dinsdag  7 juli,  donderdag 9 juli, dinsdag 14 juli, donderdag 16 juli, dinsdag 21 juli,  
    donderdag  23 juli, dinsdag 28 juli, donderdag 30 juli, dinsdag 4 augustus,  
    donderdag 6 augustus, dinsdag 11 augustus en donderdag 13 augustus 
Tijd  : 19.15 uur 
Leeftijd : 3 - 14 jaar 

*Alle activiteiten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van het RIVM. Activiteiten zijn 
onder voorbehoud. Het is afhankelijk van de genomen maatregelen of ze wel door mogen gaan. 

Zaktraining 
 

Trefpunt No Limit (Lorreinenlaan) 
Wanneer : maandag 6 juli, woensdag 8 juli, vrijdag  10 juli,  maandag 13 juli,  
    woensdag 15 juli, vrijdag 17 juli, maandag 20 juli, woensdag 22 juli,  
    vrijdag 24 juli, vrijdag 31 juli, maandag 3 augustus,  
    woensdag 5 augustus, vrijdag 7 augustus, maandag 10 augustus,  
    woensdag 12 augustus en vrijdag 14 augustus 
Tijd  : 19.15 uur 
Leeftijd : 7- 14 jaar 
Meer info : Facebook 

We hebben een leuk zomerprogramma voor de jeugd uit 
Overdie en Kooimeer. We wensen je een fijne  
zomervakantie en hopen je bij de zomeractiviteiten te zien! 

Op reis in Overdie (Artiance / Wijkraad Nieuw Overdie /  
Buurthuis Overdie Ontmoet) 
 
Een leuke week gevuld met kunst, muziek, tekenen en andere creatieve dingen. 
 

Buurthuis Overdie Ontmoet(Arcadialaan 250) 
Wanneer : maandag  6 juli, dinsdag  7 juli, woensdag  8 juli, donderdag 9 juli en vrijdag 10 juli 
Tijd  : 09.30 - 12.30 uur 
Leeftijd : 7- 12 jaar 
Aanmelden : Op reis door Overdie. Activiteit is volgeboekt. Aanmelden voor reservelijst kan wel. 
Toegang : gratis, inschrijven is voor de hele week! 

Oud Hollandse spelen (Straatgeluid) 
   
Buurthuis Oud Overdie (Coornhertkade) 
Wanneer : woensdag  8 juli 
Tijd  : 14.30 - 16.30 uur 
Leeftijd : iedereen is welkom 

https://www.facebook.com/Straatgeluid-378351375607365
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Sports---Recreation-Venue/No-Limit-Alkmaar-712803645491352/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGjdgGYOyKhjy3GIXfGQZuqyPlwnFHz5Lc5KfuMVilr6Ai8A/viewform


Zomeractiviteiten 2020 

SO Summer Campus 
 
SO! Hebben kinderen en jongeren een fijn zomervakantiegevoel én leren  
zij te werken aan hun eigen doelen. Let op! Module van 6 trainingen.  
Deze groepstraining is alleen toegankelijk met een verwijsbrief van de  
huisarts of J&G. Graag vooraf contact opnemen in verband met  
aanmelding en verwijzing. 
 
Wijkcentrum Overdie (Van Maerlantstraat 8) 
Wanneer : woensdag  8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli, 5 augustus  
    en 12 augustus  
Tijd  : 13.00 - 15.00 uur 
Leeftijd : 7 - 9 jaar, 10 - 13 jaar, 14 - 17 jaar 
Aanmelden : info@sotrainingsbureau.nl of telefoon 06—156 001 22 
Meer info : https://www.sotrainingsbureau.nl/zomervakantie-groepstraining/  

Cleankids (Plastic Recycle Werkplaats) 
 
Combinatie van prikken, een leuke activiteit en wat lekkers na afloop.  
 
Locatie : Schoolplein Kardinaal de Jongschool 
Wanneer : woensdag  8 juli, woensdag  15 juli, woensdag  22 juli,  
    woensdag  29 juli, woensdag  5 augustus en  woensdag 12 augustus 
Tijd  : 15.00 - 16.30 uur 
Leeftijd :  4 - 12 jaar 
Aanmelden : is niet nodig 

Sport Clinic  
 
Je kan meedoen aan drie toffe sport clinics! 
Clinic 1: Atletiek, clinic 2: Slacklinen, clinic 3: Urban Sports (skateboarden). 
 
Alkmaarsport Sportpark Oosterhout 
Wanneer : dinsdag  14 juli 
Tijd  : clinic 1: 09.30 - 10.15 uur, clinic 2: 10.30 - 11.15 uur,  
    clinic 3: 11.30 -  12.15 uur 
Leeftijd : 7 - 12 jaar 
Aanmelden : https://www.alkmaarsport.nl/zomersport  
    (noodzakelijk i.v.m. maximum aantal deelnemers) 
Toegang : 5 euro 

Speurtocht (Straatgeluid) 
 

Buurthuis Oud Overdie (Coornhertkade) 

Wanneer : woensdag  15 juli 
Tijd  : 14.30 - 16.30 uur 
Leeftijd : iedereen is welkom 
Aanmelden : Email: emacias@straatgeluid.nl / Telefoon: 06—244 966 12 (Enrique) 
    (noodzakelijk i.v.m. maximum aantal deelnemers) 
Meer info : Facebook: straatgeluidnl 

Quiver Kleurplaten 
 
Ken jij de Quiver kleurplaten al? Dit zijn heel speciale 3D kleurplaten.  
Jouw kleurcreaties komen tot leven met behulp van een app. Kom je het proberen?  
 
Bibliotheek Overdie (Van Maerlantstraat 8) 
Wanneer : woensdag  8 juli, maandag  13 juli en vrijdag  24 juli 
Tijd  : 14.30 - 16.30 uur 
Leeftijd : tot 12 jaar met één ouder 
Aanmelden : via https://www.bibliotheekkennemerwaard.nl/   
    (noodzakelijk i.v.m. maximum aantal deelnemers) 

https://www.sotrainingsbureau.nl/zomervakantie-groepstraining/
https://plasticrecyclewerkplaats.nl/
https://www.alkmaarsport.nl/zomersport
https://www.facebook.com/Straatgeluid-378351375607365
https://www.bibliotheekkennemerwaard.nl/


Meidenpicknick (Straatgeluid) 
   
Buurthuis Oud Overdie (Coornhertkade) 

Wanneer : woensdag  29 juli 
Tijd  : 14.30 - 16.30 
Leeftijd : iedereen is welkom 
Aanmelden : Email: emacias@straatgeluid.nl / Telefoon: 06—244 966 12 (Enrique) 
    (noodzakelijk i.v.m. maximum aantal deelnemers) 
Meer info : Facebook: straatgeluidnl 
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Sport Clinic  
 
Je kan meedoen aan drie toffe sport clinics! 
Clinic 1: Basketbal, clinic 2:  Tennis, clinic 3:Move 2 progress voetbal met profvoetbalsters  
van VV Alkmaar. 
 
Alkmaarsport Sportpark Oosterhout 
Wanneer : donderdag  30 juli 
Tijd  : clinic 1: 09.30 - 10.15 uur, clinic 2: 10.30 - 11.15 uur,  
    clinic 3: 11.30 -  12.15 uur 
Leeftijd : 7 - 12 jaar 
Aanmelden : https://www.alkmaarsport.nl/zomersport  
    (noodzakelijk i.v.m. maximum aantal deelnemers) 
Toegang : 5 euro 

Sport Clinic  
 
Je kan meedoen aan drie toffe sport clinics! 
Clinic 1: Basketbal, clinic 2: Move 2 progress voetbal met profvoetbalsters  
van VV Alkmaar, clinic 3:Volleybal. 
 
Alkmaarsport Sportpark Oosterhout 
Wanneer : dinsdag  21 juli 
Tijd  : clinic 1: 09.30 - 10.15 uur, clinic 2: 10.30 - 11.15 uur,  
    clinic 3: 11.30 -  12.15 uur 
Leeftijd : 7 - 12 jaar 
Aanmelden : https://www.alkmaarsport.nl/zomersport 
    (noodzakelijk i.v.m. maximum aantal deelnemers) 
Toegang : 5 euro 

Escaperoom (Straatgeluid) 
 

Buurthuis Oud Overdie (Coornhertkade) 

Wanneer : woensdag  22 juli 
Tijd  : 14.30 - 16.30 
Leeftijd : iedereen is welkom 
Aanmelden : Email: emacias@straatgeluid.nl / Telefoon: 06—244 966 12 (Enrique) 
    (noodzakelijk i.v.m. maximum aantal deelnemers) 
Meer info : Facebook: straatgeluidnl 

Meidenmiddag 
 
Neem allemaal iets lekkers mee en natuurlijk je make-up, nagellak en haarstijltang. 
 

Trefpunt No Limit (Lorreinenlaan) 
Wanneer : maandag 3 augustus 
Tijd  : 14.00 - 16.00 uur 
Leeftijd : 4- 12 jaar 
 

https://www.facebook.com/Straatgeluid-378351375607365
https://www.alkmaarsport.nl/zomersport
https://www.alkmaarsport.nl/zomersport
https://www.facebook.com/Straatgeluid-378351375607365


Kinderboerderij (Straatgeluid) 
   
Buurthuis Oud Overdie (Coornhertkade) 

Wanneer : donderdag  6 augustus 
Tijd  : 14.30 - 16.00 
Leeftijd : iedereen is welkom 
Aanmelden : Email: emacias@straatgeluid.nl / Telefoon: 06—244 966 12 (Enrique) 
    (noodzakelijk i.v.m. maximum aantal deelnemers) 
Meer info : Facebook: straatgeluidnl 

Zomeractiviteiten 2020 

Zwembad (Straatgeluid) 
 
Ga je mee, lekker zwemmen? 
 
Wanneer : woensdag  12 augustus 
Tijd  : 11.30 - 15.30 
Leeftijd : iedereen is welkom 
Aanmelden : Email: emacias@straatgeluid.nl / Telefoon: 06—244 966 12 (Enrique) 
    (noodzakelijk i.v.m. maximum aantal deelnemers) 
Vereist : minimaal zwemdiploma A! 
Toegang : 2 euro 
Meer info : Facebook: straatgeluidnl 

*Alle activiteiten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van het RIVM. Activiteiten zijn onder 
voorbehoud. Het is afhankelijk van de genomen maatregelen of ze wel door mogen gaan. 

Sport Clinic  
 
Je kan weer meedoen aan drie toffe sport clinics! 
Clinic 1: BMX, clinic 2: Atletiek, clinic 3:Volleybal. 
 
Alkmaarsport Sportpark Oosterhout (Vondelstraat 35) 
Wanneer : donderdag  6 augustus 
Tijd  : clinic 1: 09.30 - 10.15 uur, clinic 2: 10.30 - 11.15 uur,  
    clinic 3: 11.30 -  12.15 uur 
Leeftijd : 7 - 12 jaar 
Aanmelden : https://www.alkmaarsport.nl/zomersport  
    (noodzakelijk i.v.m. maximum aantal deelnemers) 
Toegang : 5 euro 

Bootcamp (Straatgeluid) 
 

Buurthuis Oud Overdie (Coornhertkade) 

Wanneer : woensdag  5 augustus 
Tijd  : 14.30 - 16.00 
Leeftijd : iedereen is welkom 
Aanmelden : Email: emacias@straatgeluid.nl / Telefoon: 06—244 966 12 (Enrique) 
    (noodzakelijk i.v.m. maximum aantal deelnemers) 
Meer info : Facebook: straatgeluidnl 

 We hebben een leuk zomerprogramma voor de jeugd uit 
Overdie en Kooimeer. We wensen je een fijne  
zomervakantie en hopen je bij de zomeractiviteiten te zien! 

 
 

Overdie — Kooimeer 

https://www.facebook.com/Straatgeluid-378351375607365
https://www.facebook.com/Straatgeluid-378351375607365
https://www.alkmaarsport.nl/zomersport
https://www.facebook.com/Straatgeluid-378351375607365

