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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. 

Nieuws v/h wijkcentrum 
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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.  

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. 
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Klaverjassen 

Ondanks dat het klaverjassen in juni 
niet door is gegaan (minimum tevens 
maximum 12 kaarters), wordt er op 11 
juli weer een klaverjasmiddag 
gehouden in Wijkcentrum Over-Noord. 
zaal open vanaf 13.00 uur. Ook nu 
gelden dezelfde voorwaarden om jullie 
aan te melden o.a. schriftelijk (per e-
mail).   ahasdonck@ziggo.nl 

Donderdag 9 juli om 12.00 uur sluit 
inschrijvingstermijn. degene die zich 
hebben opgegeven ontvangen 
schriftelijk bericht of er ook gekaart 
gaat worden op deze 11 juli. 

Geen koppelklaverjassen, 
Speelsysteem op zijn Amsterdams. 

Kosten p.p. € 3,00 (was €  2,50). 
Jarenlang is een verhoging  niet nodig 
geweest, maar door prijsstijgingen van 
o.a. gas-water-elektra, was een 
verhoging niet meer tegen te houden! 

De klaverjascommissie hoopt jullie op  
11 juli te mogen verwelkomen in het 
Wijkcentrum!!!!!!!!! 

Een warme kaartgroet namens de 
klaverjascommissie 

Noor, John en Arthur 

 

 

 

 

Schuif-es-aan 

Onder het genot van een goed verzorgd  
driegangen menu hebben we in het 
wijkcentrum de afgelopen jaren veel 
gasten een gezellige avond kunnen 
bezorgen.   
Het schuif-es-aan team vond het dan 
ook erg jammer dat we vanwege de 
RIVM  maatregelen de afgelopen 
maanden "op slot" gingen.   
Nu het wijkcentrum weer open mag  
hebben we naar een manier gezocht en 
gevonden om weer van start te gaan, 
natuurlijk met inachtneming van de 
huidige RIVM regels. Vanwege de 
handhaving van de anderhalve meter 
afstand kunnen we geen lange tafel 
meer dekken maar hebben we plaats 
voor 3  tafels met 4 personen.   
 
Op 26 juni hebben wij getest of schuif-
es-aan met 12 deelnemers en 3 
vrijwilligers mogelijk is.  Bij binnenkomst 
waren de gasten gelijk enthousiast en 
vonden dat het er allemaal erg gezellig 
uitzag en waren  blij dat er weer een 
schuif-es-aan  georganiseerd werd.  Het 
was een beetje wennen allemaal maar 

het werd ondanks de hoge temperatuur 
en de anderhalve meter afstand toch weer 
een  ouderwets gezellige avond.   
Daarom gaan we op 31 juli weer van 
start!!  Truus en Tjeerd  gaan koken (wat 
weten we nog niet) en blijven in de 
keuken, Tilly verzorgd zoals gebruikelijk 
de drankjes en serveert de maaltijd.   
Wij vragen u de deelnamekosten van  
€ 10,00 p.p. met gepast geld te betalen.  
 
Bent u alleenstaand en wilt u erbij zijn,  
dan  kunt u zich  aanmelden door  op 
zaterdag 4 juli vanaf  9.00 uur te mailen 
aan  overnoord@gmail.com  of door het 
antwoordapparaat ( tel.nr . 751840) in te 
spreken.   
 
We hopen u de 31e weer te verwelkomen, 
maar ook hier geldt, voelt u zich niet 
lekker, bent u verkouden of hebt u andere 
klachten, blijf dan thuis maar laat het ons 
alstublieft even weten.  
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Repair café 16 juli 

 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, klokken,  
kleine meubeltjes of kleding enz. wat 
defect is, dan kunt u deze na laten kijken 
en eventueel laten repareren op 
donderdag 19 juli 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. 

 

Filmhuis 
Het filmhuis, een activiteit van René 
Conijn, wordt helaas niet langer 
gehouden. René heeft door zijn 
werkzaamheden geen tijd meer om 
deze activiteit te verzorgen. Heel 
jammer en we doen hiermee dan ook 
een oproep aan ieder, die denkt 
deze activiteit te kunnen voortzetten, 
zich te melden. 
 
Dat kan op dinsdagmorgen tijdens 
de koffietijd mondeling of een mailtje 
naar 
secretariaatovernoord@outlook.com 
Dan nemen wij z.s.m. contact met u 
op. Het zou zo jammer zijn  voor alle 
filmliefhebbers van de zondag-
middag als het niet meer door kan 
gaan. 

 

 

 

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 
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