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Wijkcentrum Over-Noord viert haar 10-jarig bestaan.  
We trappen af op 6 sept. met van 14.00 uur tot 16.00 uur BINGO met 
medewerking van Bingo Nooitgedacht. We ontvangen u met een kopje koffie/thee 
en iets lekkers. We spelen twee rondes, houden dan een korte pauze waarin u 
een drankje kunt nuttigen en daarna weer twee rondes. In totaal dus 4 rondes. 
U heeft prijs bij de bovenste rij vol, onderste rij vol en een volle kaart levert ook 
een leuke prijs op. En dit alles voor € 5,-- per persoon. U kunt zich tot  
25 augustus 2020 opgeven voor deze gezellige BINGO door een mail te sturen 
naar secretariaatovernoord@outlook.com. We hebben door de corona-
regelgeving plaats voor maximaal 12  personen. Wie het eerst komt dus het eerst 
maalt. Meldt U dus snel aan en wie weet bent u een van de winnaars van de 
mooie prijzen. 
 

 
 

 

Wijkcentrum Over-Noord en Wijkcommissie Breukelen Noord hebben de 
handen ineen geslagen om gezamenlijk op 26 september 2020 van 11.00 tot 
14.00 uur Burendag te vieren met een coronaproof  programma.  
Wij willen de bewoners van Breukelen Noord kennis laten maken met de 
bedrijven/bedrijfjes in de wijk Breukelen Noord. Via een speurtocht/vossen-
jacht gaan we een wandelroute in de wijk uitzetten waarbij wijkbewoners hun 
bedrijven/bedrijfjes kunnen promoten door bijvoorbeeld het geven van een 
workshop of presentatie. Daarnaast is er ook volop ruimte voor particuliere 
initiatieven zoals het verkopen van tweedehands spullen, zelfgemaakte 
appeltaart, een miniconcert, etc. en dat gewoon bij u voor de deur.  
Wilt u uw bedrijf promoten? Wilt u een particuliere activiteit houden bij uw 
voordeur? Meld u dan uiterlijk 10 augustus 2020 aan door een mail te sturen 
aan burendag@wijkbreukelennoord.nl onder vermelding van naam, adres, 
telefoonnummer en beschrijf uw bedrijfspromotie of te houden activiteit.  
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.  

Hartelijke Burengroet 
 

    Marcel Rademaker,    Jan Kerker, 
    Beheerstichting OverNoord  Wijkcommissie Breukelen Noord 

 

Burendag Coronaproof 26 september 2020 
 

http://www.over-noord.nl/
mailto:overnoord@gmail.com
mailto:secretariaatovernoord@outlook.com
mailto:burendag@wijkbreukelennoord.nl
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Klaverjassen op 8 augustus 

Zaterdagmiddag 8 augustus is er 
klaverjassen in Wijkcentrum  
Over-Noord (geen koppel klaverjassen) 
Er wordt op zijn "Amsterdams" 
gespeeld. Deelname voor minimum 
tevens maximum 12 kaarters.  
Zaal open vanaf 13.00 uur. kosten p.p. 
€ 3,00 incl. koffie/thee en een 
versnapering. Aanmelden uitsluitend 
schriftelijk per e-mail 
naar: ahasdonck@ziggo.nl  
 

Opgeven kan tot donderdag 6 augustus 
12.00 uur. Daarna wordt er gekeken of er 
wel/niet gekaart kan worden. 
RIVM voorschriften blijven van kracht 
graag tot horens en ziens. 
 
Namens de klaverjascommissie, 
 
Noor,  
John en  
Arthur 

 

 

 

 

Schuif-es-aan 

 Repair café 20 aug. 

 Repaircafé Over-Noord start na de 
coronastop zijn diensten weer op. 
Ditmaal geen zomerstop, het 
Repaircafé start weer op 16 juli a.s., 
daarna op 20 augustus van 09.00 tot 
11.00 u in Wijkcentrum Over-Noord. 
Om de coronaregelgeving na te 
leven, vragen wij u uiterlijk 2 dagen 
voor het Repaircafé een mailtje te 
sturen naar 
repaircafebreukelen@gmail.com  en 
hierin aan te geven wat u wilt (laten) 
repareren. Dan krijgt u voor deze 
reparatie een tijdstip tussen 09.00 en 
11.00 u toegewezen. Op deze wijze 
kunnen wij de coronaregelgeving 
naleven voor uw en onze veiligheid. 

Leef Duurzaam, 
Eerst laten checken en als het echt niet 
meer te repareren is,  dan pas 
weggooien! Heeft u  
huishoudelijke apparaten, kleine 
meubeltjes of kleding enz. wat defect is, 
dan kunt u deze na laten kijken en 
eventueel laten repareren op donderdag 
20 augustus a.s.   
Het wijkcentrum is open van  
09.00 – 11.00 uur. 
 
U kunt tijdens het Repaircafé  ook 
terecht voor vragen over het gebruik 
van uw IPAD of I-Phone. 

 

Moeilijk ter been? 

 Bel voor vervoer  

Graag Gedaan, 

bereikbaar op 

maandag, 

woensdag en 

vrijdag tussen 9:00 

en 10:00 uur, 

telefoonnummer  

0346-263800 

 

Bezoek ook onze 
website! 

Ga naar: 

www.overnoord.nl 

 

 

Op 28 augustus halen we het 

vakantie gevoel naar het Wijkcentrum.  
Tiny en Vincent gaan de deelnemers 
verwennen met een GRIEKSE maaltijd. 
Zoals gebruikelijk zorgen de koks dat 
er drie gangen op tafel komen  
De kosten voor deelname bedragen 
 € 10,00 p.p incl een welkomstdrankje 
en ter afsluiting van de maaltijd een 
kopje koffie of thee met iets lekkers.  
Na half zes verwelkomen wij u graag 
met een drankje, waarna we om zes 
uur het voorgerecht serveren.  
Natuurlijk houden wij ons aan de RIVM 
regels en vragen U o.a. uw handen te 

desinfecteren met de gel welke bij de 
ingang aanwezig is, de 1,5 m afstand in 
acht te nemen en met gepast geld te 
betalen. Bent U alleenstaand en wilt U het 
Griekse vakantie gevoel ervaren, dan kunt 
U zich zaterdag 1 augustus vanaf 9.00 uur 
aanmelden door te mailen naar 
overnoord@gmail.com of door het 
antwoordapparaat in te spreken  
tel nr. 751840.  
 
Heeft u zich aangemeld maar voelt U zich 
niet lekker, heeft U klachten als hoesten, 
koorts etc, blijf dan thuis maar laat het ons 
wel even weten.  

 

 

mailto:ahasdonck@ziggo.nl
mailto:repaircafebreukelen@gmail.com
mailto:overnoord@gmail.com
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‘t Ommetje 
Goed nieuws, alle wandelgroepen gaan 
weer regelmatig op pad. De groepjes olv 
Ida, Thea en Lia lopen wekelijks op 
donderdag hun rondje. Zij spreken  
onderling af vanwaar en waarheen.  
De groep olv Tiny en Tilly lopen 
wekelijks op donderdag een rondje van 
8-10 km en drinken na afloop meestal 
koffie/thee bij Espresso op de Kerkbrink, 
waar we als groep van harte welkom 
zijn. Ook wordt er op dinsdag weer 
gewandeld, een groepje wat spontaan 
ontstaan is uit wandelaars van Ommetje 
Breukelen. Er wordt in overleg een 
afstand van 8-10 km gelopen. 
Zowel op dinsdag als op donderdag 
start deze groep voorlopig bij de 
Wereldwinkel op het Kerkplein 
Breukelen. Waarom vanaf hier en niet 
vanuit Over-Noord? Er moet nog een 
oplossing gevonden worden voor de 
tijdsblokken die nodig zijn om hier na 
afloop gezamenlijk koffie/thee te kunnen 
drinken. We passen er volgens de 
regels van het RIVM niet met zijn allen 
in. Wordt vervolgd. 
Afgelopen zaterdag zijn we weer buiten 
Breukelen op pad gegaan en hebben 
met 6 wandelaars De Demmerikroute 
van 12 km vanuit De Bosdijk gelopen. 
Mooi wandelweer en prachtige 
wandelomgeving. Zoals de meeste 
wandelliefhebbers weten zijn alle grote 
evenementen voorlopig afgelast, zo ook 
de Vierdaagse van Nijmegen. 
Een leuk  landelijk initiatief is de 
alternatieve wandel vierdaagse.  
Ommetje Breukelen heeft hier aan 
meegedaan. Zie volgend artikel 
Met de wandelgroetjes en tot Ommetje 

 

 

Terugblik op een geslaagde 
Alternatieve Wandelvierdaagse 
Afgelopen week liepen ruim 20.000 
wandelaars samen 1,3 miljoen km als 
alternatief voor de afgelaste Nijmeegse 4-
daagse. Ommetje Breukelen, de leukste 
wandelclub van Breukelen, heeft hieraan 
deelgenomen. Waar liepen wij zoal? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 1 Route Bethunepolder 10,9 km 

 

 

 

 

 
Koffietijd 

Het wijkcentrum is op 
dinsdagmorgen van 10.00 

– 12.00 u open voor de 
inloop met koffie (gratis). 
Kom ook eens langs voor 

een gezellig praatje en 
een kopje koffie. Thee kan 
natuurlijk ook. Vrienden of 

buren zijn ook altijd 
welkom. 

Dag 2 Botsholroute 14,8 km 
Dag 3 Langs de Vecht en Scheendijk     
 10.4 km 
Dag 4 Rondje Kockengen Grote Sniep 
 10,8 km 
De Sportlaan in Kockengen was 
vrijdag na de finish van de vierde dag 
de alternatieve Via Gladiola. 
Ook een keer meelopen met Ommetje 
Breukelen? Voor info stuur een pb. 

 

 

 
Mini Bibliotheek 
Ook de mini bibliotheek is 

weer open. U kunt dus weer 
terecht voor het lenen van 
boeken. Eerst een kopje 

koffie en naar huis met een 
goed boek. 

 

   


