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N I E U W S B R I E F 

Vanaf 2 juni is het wijkcentrum Over-Noord weer open voor activiteiten. Uiteraard 

rekening houdend met de coronaregelgeving. Dat houdt in dat er per activiteit 

maximaal 15 personen in het wijkcentrum aanwezig kunnen zijn. 

Bij binnenkomst gelden de corona-regels: 

1. We vragen naar uw gezondheid. U bent welkom als u (en uw eventuele 

huisgenoten) geen klachten hebben zoals neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, hoesten, verhoging (vanaf  38 C°), en/of benauwdheid. 

2. Bij de ingang staat desinfectiemiddel en wij verzoeken een ieder bij 

binnenkomst de handen hiermee te reinigen. Zo ook na het toiletbezoek. 

Gebruik alleen papieren handdoekjes. 

3. De indeling van het wijkcentrum is ingericht met inachtneming van de 

anderhalve meter per persoon.  

4. Wij serveren uw koffie/thee in kartonnen bekertjes. Na gebruik verzoeken  

wij u  zelf de beker in de afvalbak te werpen.  

Wij vragen uw begrip voor voornoemde regelgeving. Alleen op deze wijze gaan wij 

ervan uit dat we uw en onze gezondheid voldoende waarborgen. 

 

U bent gewend dat er allerlei activiteiten plaatsvinden in het wijkcentrum. Wij 

hebben de activiteitenbegeleiders gevraagd of zij weer willen starten met hun 

activiteit: 

- Het bestuur heet u weer van harte welkom op de wekelijkse (dinsdag)-

koffie/inloopmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

- U kunt ook weer terecht voor de bibliotheek. Margot Israels vraagt u om 

alvorens u de boeken terugplaats, deze af te nemen met een desinfecterend 

doekje dat u in de hal van het wijkcentrum vindt. 

- Peter Roovers blijft voorlopig zijn “klassieke muziek op afstand” houden. Wilt 

u op afstand meeluisteren?  Stuur dan een mail naar  rod0her@gmail.com 

Vanaf 3 september start Peter weer vanuit het Wijkcentrum. 

- Cees Samson start in september / oktober weer met respectievelijk 

jeugdschaken en seniorenschaken.  

- Het team van het ommetje wacht nog even met de gezamenlijke 

wandelingen. Wanneer zij starten?  

- U hoort het zodra hierover meer bekend is. 

- Repaircafé: Het repaircaféteam is in overleg over de mogelijkheid om het 

repaircafé te openen. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe zij dat 

doen. Zodra daar meer duidelijkheid over is, leest u de informatie hierover 

via een pamflet op de deur van het Wijkcentrum. 

 

Wij ontmoeten u graag weer in ons wijkcentrum! 

Marcel, Ineke, Jan, Nel en Truus 

(Bestuur Wijkcentrum Over-Noord) 

 

 

 

Nieuws v/h wijkcentrum 

 

 

Redactie, 

vormgeving en  

uitvoering 

Nel Hartmann 
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Redactie, 

vormgeving en  

uitvoering 

Nel Hartmann 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Inhoud: 

Algemeen  1 

 

Klaverjassen 

Er kan weer gekaart worden in 

wijkcentrum Over-Noord.  

Voor 13 juni is er groen licht gegeven 

d.w.z. kaarters en vrijwilligers dienen 

zich aan de spelregels van het RIVM 

en eigen huisregels te houden om de 

geplande kaartdata  doorgang te laten 

vinden. Enkele spelregels zijn reeds 

bekend: 1,50 meter afstand houden, 

thuisblijven als u twijfelt m.b.t. uw 

gezondheid (zie RIVM voorschriften), 

een aantal onder ons behoren tot een 

risicogroep, uw eigen gezondheid en 

van anderen mag niet in gevaar 

worden gebracht. 

Bovendien mogen er maximaal 12 

kaarters en 3 vrijwilligers per 

kaartmiddag aanwezig zijn.  

 

 

 

 

 
De vlag kan uit 1 

 

 

Er dient gereserveerd te worden middels 

een mailtje naar Arthur van Asdonck. 

Mocht het maximum van 12 

kaarters hoger uitkomen, dan is er op 20  

juni een tweede kaartmiddag 

gereserveerd (maximaal 12 kaarters).  

U ontvangt een schriftelijke of 

telefonische bevestiging van uw 

inschrijving. 

Noteer alvast 11 juli en/of 18 juli voor de 

eerstvolgende kaartmiddag.  

laten wij  samen een succes maken van 

deze herstart op 13 juni e.v.  

Reserveringen naar e-mailadres: 

ahasdonck@ziggo.nl 

 

Namens de klaverjascommissie  

Noor, John en Arthur. 
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