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Nieuwsbrief voor
Wijkcentrum Over-Noord
Nieuws van het bestuur
In januari is er geen nieuwsbrief verschenen.
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Nieuws Ommetje Breukelen

Door corona was er ook niets te melden.
In de nieuwsbrief van februari 2020 stond de Nieuwjaarstoespraak van
Marcel Rademaker, voorzitter van het Wijkcentrum Over-Noord. Deze
toespraak ging over het feit dat het wijkcentrum in 2020 10 jaar bestond.
Een jubileumjaar dat we wilden vieren met allerlei jubileumactiviteiten. Het
bestuur was druk met de uitvoering van die activiteiten, nog niet wetende
dat Corona roet in het eten zou gooien. Uiteindelijk hebben we alleen de
jubileumbingo op 6 september jl. kunnen houden. Ook hebben we samen
met de Wijkcommissie Breukelen Noord een fantastische Burendag
georganiseerd waaraan veel bewoners hebben deelgenomen.
De rest van de activiteiten zitten nog in het vat voor het jaar 2021 al hebben
we de eerste geplande activiteit van dit jaar “Workshop Bloemschikken”
voor de tweede maal moeten annuleren. We hebben geen nieuwe datum
vastgesteld omdat we geen idee hebben wanneer het wel weer kan.
Ons Wijkcentrum is dus nog steeds gesloten. Toch zit het bestuur niet stil.
We houden de vinger aan de pols met betrekking tot de RIVM-maatregelen
en hopen dat door inenting van de Breukelse bevolking en met behulp van
het aankomende voorjaar we in ieder geval wat buitenactiviteiten kunnen
organiseren. Wij houden u via de nieuwsbrieven hiervan op de hoogte.

“Klassieke muziek op
Afstand”
met Peter Roovers

De enige georganiseerde binnenactiviteit, die nog steeds doorgaat is de
“Klassieke Muziek op Afstand” met Peter Roovers. Peter geeft ook elke eerste
donderdag van de maand een muziekbrief “muziek op afstand” uit.
Inmiddels heeft hij 60 abonnees en beleeft veel plezier aan het voorbereiden
van deze muziekbrieven. Wilt u deze muziekbrief ook graag ontvangen?
Stuur dan een mail naar secretariaatovernoord@outlook.com onder
vermelding “aanmelding muziekbrief” dan voegen we u toe aan de lijst.
Tevens doen we een oproep aan u: We ontmoeten u nu niet in ons
wijkcentrum maar wellicht heeft u wel wat te vertellen. Hoe brengt u
momenteel uw tijd door, misschien heeft u tips voor anderen om deze tijd
aangenaam te verpozen, of wilt u iets anders vertellen?
Stuur een mail naar secretariaatovernoord@outlook.com en deel uw verhaal.
Wilt u meer informatie over de Beheerstichting Wijkcentrum Over-Noord kijk
dan op www.over-noord.nl .
Het bestuur wenst u een gezonde maand toe.
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Aan alle wandelliefhebbers
Ommetje Breukelen pas op de plaats?
Geen sprake van!
Als ik in onze prachtige Vechtstreek omgeving aan de wandel ben, alleen of
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met een wandelmaatje, kom ik regelmatig wandelaars van Ommetje
Breukelen tegen. Daar wordt ik toch zo vrolijk van.
De wetenschap heeft bewezen hoe goed wandelen voor ons is, zeker in de
winter. Goed voor je lijf, goed voor je brein, vitamine D opbouwen, lekker
bewegen in de buitenlucht en je hoofd leeg laten waaien.
Helaas kunnen wij momenteel niet in groepsverband wandelen.
Maar binnen Ommetje Breukelen zijn dikke vriendschappen ontstaan en er
wordt gewandeld, zij het met z'n tweetjes of alleen.
Zolang dit nog mag zeg ik.....DOEN!!!
Wandelen is supergezellig. Wandelen is supergezond. Wandelen verbindt.
Lieve mensen, blijf wandelen en werken aan je conditie. Dan kunnen we
straks ons 10-jarig bestaan met een mooie jubileumwandeling, wellicht
vanuit Over-Noord, organiseren.
Pas goed op jezelf en op elkaar en blijf gezond.
Met de wandelgroetjes en tot Ommetje.
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