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Onlangs hebben wij afscheid moeten
nemen van Marjo van Dijk-Witjas,
een actieve, erudiete, gedegen en
stipte vrijwilligster van onze Beheerstichting. Zij organiseerde jarenlang
met Greetje Falkenhagen het boeken
bespreken dat door veel belangstellenden maandelijks werd bijgewoond.
Een gedegen voorbereiding was haar
niet vreemd. Tip top altijd alles in
orde. Zij hield ook van de gezelligheid
bij onze nieuwjaarsborrels en gaf haar
bijdrage met raad en daad aan een
ieder die met haar aanwezig was op
onze jaarlijkse bespreking met
vrijwilligers.
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Ook was zij jarenlang in de Breukelse
politiek actief als wethouder en
raadslid en maakte hiervoor mede
gebruik van haar juridische
achtergrond en recht door zee.
Veel Breukelaars deden nooit
tevergeefs een beroep op haar.
Haar Joodse afkomst hield ze levendig
door lid te zijn van de Historische kring
en op scholen uit te dragen wat voor
ontberingen er in de tweede
wereldoorlog plaatsvonden. Kortom
een fantastische wijze vrouw die wij
heel erg missen. Wij wensen iedereen
die van haar houdt veel sterkte met dit
verlies.

Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord
Deze maand is er nog geen sessie
Klassieke muziek in Over-Noord.
We blijven voorlopig werken met de
maandelijkse muziekbrief:
Muziek Op Afstand
In de muziekbrief van september
geven we aandacht aan o.a. Lucie
Horsch, de recent overleden
topvioliste Ida Haendel, de Britse
gitarist Julian Bream en de
filmcomponist Ennio Morricone.

Met links naar mooie, spannende en
romantische muziek.
De filmpjes zijn opnames van live
optredens en zo ben je er toch een
beetje bij!
Als je ook de MOA muziekbrief wilt
ontvangen stuur dan een emailtje
naar peter.roovers@hccnet.nl
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Moeilijk ter been?
Bel voor vervoer
Graag Gedaan,
bereikbaar op
maandag,
woensdag en
vrijdag tussen 9:00
en 10:00 uur,
telefoonnummer
0346-263800
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De metamorfose van het wijkcentrum
Het bestuur van de Beheerstichting
Wijkcentrum Over-Noord is blij met het
prachtige resultaat van de metamorfose van ons Wijkcentrum.
Het ziet er weer tip top gezellig en
trendy uit. De nieuwe kleuren groen
geven zowel op de wanden als op de
lambrisering een mooi resultaat en
samen met de accessoires die
aangepast worden aan het seizoen is
het er goed en gezellig toeven.
Helaas mogen we door de RIVMmaatregelen niet meer dan 15 mensen

(inclusief vrijwilligers) toelaten voor een
activiteit. Jammer, maar we moeten een
ieders gezondheid respecteren en
waarborgen. We willen u graag
uitnodigen om het resultaat te komen
bewonderen tijdens onze inloopkoffieochtend op dinsdagmorgen tussen
10.00 tot 12.00 u. Dus kom gezellig
langs, wij schenken u graag een gratis
kopje koffie of thee in.

Bezoek ook onze
website!
Ga naar:
www.overnoord.nl

Senioren schaken

Jeugdschaken

Schaakmeester Cees Samsom start in
oktober weer met het schaken voor
senioren op elke tweede en vierde
dinsdagmiddag van de maand van
14.00 uur tot 16.00 uur. Ook hiervoor
maken we de ruimte van ons
wijkcentrum coronaproof.
De deelnamekosten zijn verhoogd naar
€ 15,-- per persoon voor het gehele
schaakseizoen (ca. 15 keer). U krijgt
daarvoor wel een lekker kopje thee of
koffie. Wilt u meedoen? Stuur dan vóór
10 oktober 2020 een mail naar
ceessamsom@online.nl want ook
hier geldt “vol is vol”.

Natuurlijk wil schaakmeester Cees
Samsom ook zorgen dat de jeugd dit
fantastisch en strategische spel onder de
knie krijgt. Dus hij start op 14 september
weer van 16.00 uur tot 17.00 uur met het
jeugdschaken voor kinderen vanaf groep
4 van de basisschool. De deelnamekosten
zijn € 8,-- voor 5 keer. Wil uw kind/
kleinkind hieraan meedoen? Stuur dan
vóór 10 september 2020 een mail naar
ceessamsom@online.nl en meldt uw
kind/kleinkind aan. Wees er snel bij want
“vol is vol”.
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Repaircafé
Repaircafé Over-Noord is weer
gestart na de coronastop en in
september zal dat zijn op 17 sept.
van 09.00 tot 11.00 u in Wijkcentrum
Over-Noord. Om de corona
regelgeving 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
17 september 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.

Schuif-es-aan
Op 25 september a.s. gaan we bij
Schuif-es-aan ons 10 jarig jubileum
vieren en serveren wij een vier-gangen
diner, nadat wij u ontvangen hebben
met een cocktail (alc. vrij) .
U bent na 17.30 uur van harte
welkom, waarna we rond 18.00 uur het
voorgerecht serveren. We sluiten de
maaltijd af met een kopje koffie of thee
met iets lekkers. De deelnamekosten
bedragen € 10,00 p.p.
Bent u alleenstaand en wilt u deze
feestelijke avond met ons meevieren
dan kunt u zich aanmelden door
zaterdag 5 september na 9.00 uur een
mailtje te sturen aan
overnoord@gmail.com of het
antwoordapparaat in te spreken
(telefoonnummer 751840)

I.v.m. de huidige regelgeving vragen
wij u bij binnenkomst de handen te
desinfecteren met de daarvoor
aanwezige gel, de anderhalve meter in
acht te nemen, zoveel mogelijk te
blijven zitten en met gepast geld te
betalen. Heeft u zich aangemeld maar
heeft u klachten als koorts, hoesten
etc. blijf dan thuis maar laat het ons
a.u.b. wel even weten.

Jubileumactiviteiten
Bingo
Op 6 september van 14.00 tot 16.00 uur starten we de jubileumactiviteit Bingo in
samenwerking met Bingo Nooitgedacht. Hiervoor hebben al diverse mensen zich
opgegeven. Wilt u ook nog meedoen? Stuur dan een mail naar
secretariaatovernoord@outlook.com. De kosten zijn 5,-- p.p. Wij zorgen voor leuke
prijzen, 3 bingokaarten en diverse versnaperingen.
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Simultaanséance schaken tegen schaakmeester Cees Samsom
Voor de schakers onder ons houden we op 4 oktober 2020 van 12.00 tot 14.00 een
schaakfestijn. De organisatie is in handen van de ons welbekende schaakmeester
Cees Samsom. Voor informatie hierover of deelname aan dit festijn kunt u mailen
aan: ceessamsom@online.nl Wees er snel bij want vol is vol. De toegang is gratis en
u mag één toeschouwer meenemen. Wij zorgen voor een kopje koffie/thee en
broodje. Drankjes zijn € 1,50 per stuk.

Snertwandeling
Op 8 oktober 2020 vindt de snertwandeling plaats. Ook met wandelen wordt
rekening gehouden met de RIVM-coronamaatregels. Onder leiding van Ida en
Lia vertrekken de twee zogenaamde korte afstandsgroepen om 10.00 uur en zijn
rond 11.00 uur terug voor koffie/thee en rond 11.45 uur snert met stokbrood. De
volgende groep (de zogenaamde ver/snellopers) onder leiding van Tiny en Tilly
vertrekt om 11.00 uur en is om 13.00 uur terug voor het omgekeerde ritueel,
namelijk eerst snert en stokbrood en dan koffie/thee.
De organisatie is in handen van Tiny Dros. Wilt u meedoen?
Stuur een mail aan: tinydros@outlook.com.
Zij informeert u verder over deze activiteit.

Bloementaart
Op 23 oktober 2020 gaan we van 14.00 tot 16.00 uur een feestelijke
bloementaart maken. De doorsnede is 12 centimeter. We worden hierin begeleid
door Gerda de Gier van Bloemen met Gevoel. U kent haar vast als medewerkster
van Fietsenspeciaalzaak Age van ’t Hof. De kosten voor deze activiteit zijn
€ 12,50 per persoon. Uiteraard zorgen wij voor een kopje koffie/thee/taart en een
drankje. Een gezellige activiteit waarbij we natuurlijk ook maar een beperkt aantal
deelnemers kunnen ontvangen. Heeft u zin om hieraan mee te doen? Stuur dan
vóór 15 september 2020 een mail naar secretariaatovernoord@outlook.com.
U ontvangt dan een bevestiging van uw deelname.
Later dit jaar houden we jubileumactiviteiten als: Poëzie, Kerstlunch, etc.
Voor informatie hierover houden we u op de hoogte via de nieuwsbrief en flyers
in de gezellige etalage van Wijkcentrum Over-Noord,

“het hart van Noord”.

Klaverjassen
Beste kaarters. In de nieuwsbrief van
augustus hebben we aangegeven dat
we weer met klaverjassen wilden
beginnen. Natuurlijk geheel volgens de
RIVM-corona-regelgeving. Op de
uitnodigingen voor de bijeenkomsten
bleek dat te weinig deelnemers zich
aanmelden. We begrijpen hieruit dat
men toch nog te angstig is voor
besmettingsgevaar. Uiteraard hebben
wij hiervoor alle begrip. Daarom hebben
we het klaverjassen voorlopig nog even
uitgesteld. In een volgende nieuwsbrief
hopen we te kunnen melden dat er
weer voldoende deelnemers zijn

om de activiteit veilig op te starten. We
doen geen koppelklaverjassen maar
uitsluitend Amsterdams. We nemen voor
elk nieuw spel een nieuw stok kaarten.
Aanmelden kan uitsluitend via een mail
naar ahasdonck@ziggo.nl.
Bij voldoende deelname (minimaal en
maximaal 12 deelnemers, kosten € 3,-p.p.) start Arthur de activiteit weer op. Dus
durft u het aan? Meld u dan aan bij Arthur.
Uiteraard zorgen wij voor de koffie/thee en
een versnapering.
Een gezellige kaartgroet van de
klaverjascommissie, Arthur, Noor en John
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Burendag 26 september 2020: van 11.00 tot 14.00 uur
Vossenjacht / vanaf 14.30 uur workshops
In de Nieuwsbrief van augustus heeft u kunnen lezen dat Beheerstichting Over-Noord
en Wijkcommissie Breukelen Noord samen Burendag organiseren.
Inmiddels hebben diverse bedrijven en particulieren zich aangemeld voor deelname.
Zij promoten op 26 september hun bedrijf, bieden workshops aan of tonen spullen
die zij maken. Ook is er op diverse plaatsen verkoop van tweedehands spullen.
Op de route van de Vossenjacht die wij organiseren voor jong en oud komt u al deze
activiteiten tegen en kunt u zich inschrijven voor een workshop. U ontmoet ook
“vreemde buurtbewoners”, de zogenaamde vossen. Onderweg beantwoordt u diverse
vragen waarmee mooie prijzen zijn te winnen voor de eerste, tweede en derde
winnaar. De organisatie en de deelnemers zijn erg enthousiast om u te laten genieten
van deze speciale Corona-proof Burendagactiviteit. Doet u gezellig mee? Alleen, of
als gezin, als opa en oma met kleinkind(eren) of als clubje vrienden?
De deelname is natuurlijk gratis en de inwendige mens vergeten we ook niet (gratis
koffie/thee/limonade en wat lekkers). Om alles goed te laten verlopen vragen we u
om zich per mail vóór 15 september aan te melden via
burendag@wijkbreukelennoord.nl en hierin te vermelden: uw naam, adres,
telefoonnummer en het aantal deelnemende volwassenen en kinderen. U ontvangt
dan van ons een bevestiging van uw deelname met startpunt en starttijd. Helaas
kunnen we maar een beperkt aantal mensen toelaten, dus wees er snel bij. We kijken
uit naar uw komst en maken er met een hapje en drankje een gezellige dag van.

Mini Bibliotheek
De mini bibliotheek
is open. U kunt dus
weer terecht voor
het lenen van
boeken. Eerst een
kopje koffie op
dinsdagmorgen en
dan naar huis met
een goed boek.

‘t Ommetje
Ommetje Breukelen is ondanks de Corona nog steeds actief, zowel over de
wandelpaden als achter de schermen.
Hopelijk zijn jullie de afgelopen zomer, ondanks Corona en de hittegolf gezond de
zomer doorgekomen en hebben jullie kunnen genieten van onze mooie Vechtstreek
of van vakantie elders. De drie wandelgroepen lopen nog steeds gezellig rond, starten
ergens op afspraak en drinken onderweg koffie. Het weer was ons bijzonder goed
gezind. Dat koffiedrinken gaat moeilijker worden in de herfst/winter als de tijdelijke
terrasuitbreiding weer ingetrokken wordt. En binnen moet de horeca ook aan steeds
meer veiligheidsvoorschriften voldoen, als er überhaupt al plek is voor een groepje
wandelaars zonder reservering.
Achter de schermen zijn we druk bezig om de mogelijkheid te bekijken om op de oude
voet verder te gaan en te starten en eindigen in Over-Noord. Wij zijn hier zeer welkom
en altijd gastvrij ontvangen. In oktober willen we hiermee beginnen, echter, i.v.m. de
richtlijnen van het RIVM, zullen we wat aanpassingen moeten doen in bijv. de
starttijden en/of groepsgrootte. We passen niet allemaal tegelijk in Over-Noord.
Maar wij denken een goede mogelijkheid te hebben gevonden om op een veilige
manier gebruik te maken van onze thuislocatie, rekening houdend met het door
Over-Noord opgestelde protocol.
Momenteel inventariseren wij wie er met welke van de 3 groepen gaat meelopen,
zodat wij kunnen gaan indelen op tijdstip en groepsgrootte.
Het blijft natuurlijk spannend. Wij houden in de gaten als maatregelen verscherpt
worden en passen ons dan uiteraard aan.
Met de wandelgroetjes en tot Ommetje

