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Filmpje en uitreiking prijzen Burendag 26-09-2020
Zoals u in onze vorige nieuwsbrief
heeft kunnen lezen, was de
Burendag een groot succes. Om
deze dag nogmaals te beleven
heeft Grace Bernardus hier een
filmpje van gemaakt, hetgeen u via
onderstaande link kunt bekijken.
Link:
https://www.youtube.com/watch?v
=rj8pxb6HduI&feature=youtu.be
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Inmiddels heeft de uitreiking van
de prijzen plaatsgevonden.
Noa heeft de eerste prijs
gewonnen, Maaike en Thijs de
tweede en derde prijs.
Met de cadeaubon die zij hebben
ontvangen, kunnen zij een mooi
cadeau uitzoeken bij onze lokale
speelgoedwinkel: Marskramer.
In de etalage van het wijkcentrum
zijn de foto’s van de uitreiking te
zien.
Mocht de link niet werken dan
kunt u het filmpje opzoeken op
You Tube met als zoeknaam
Burendag Breukelen.

Noa, de winnares van de eerste prijs

Noa 1

Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord
Figuur 1Noa

Voorlopig blijven we werken met de
maandelijkse muziekbrief.

Muziek Op Afstand
Met links naar mooie, spannende en
romantische muziek. Met filmpjes
en opnames van live optredens.
Zo ben je er toch een beetje bij!
Als je ook de MOA muziekbrief wilt
ontvangen stuur dan een mailtje
naar peter.roovers@hccnet.nl
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Wijkcentrum wederom gesloten
Als gevolg van het snel oplopend
aantal besmettingen met het
coronavirus heeft het bestuur
besloten voorlopig de reguliere- en
jubileumactiviteiten te annuleren.
Het betreft: dinsdagmorgen-inloop,
repaircafé, klaverjassen, schuif-esaan, bloemschikken, simultaan-,
senioren- en jeugdschaken, poëzie,
jaarlijks overleg met vrijwilligers, het
etentje voor vrijwilligers, het bezoek
van de burgemeester ter ere van het
10-jarigbestaan, kerstlunch, etc.
Het ommetje Breukelen wandelt in
groepjes van maximaal 4 personen,
met vertrek om de 5 minuten.
Wandelen in de buitenlucht is gezond
en mag vooralsnog gewoon
doorgaan.

Ziet u toch activiteiten in ons
Wijkcentrum dan betreft dit
bijeenkomsten van derden die onze
ruimte huren. Uiteraard dienen zij zich te
houden aan de anderhalve meter
afstand en de andere regelgeving
omtrent corona.
Wij houden u op de hoogte van onze
activiteiten via de nieuwsbrief. Hebt u
zich nog niet aangemeld voor de
nieuwsbrief? Dat kan eenvoudig door
een mailtje te sturen aan
secretariaatovernoord@outlook.com

Boeken bespreken
Noor

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

In de Nieuwsbrief van oktober
schreef ik dat er in de Nieuwsbrief
van November nadere gegevens
zouden volgen omtrent de
boekenclub, maar helaas heeft
“Corona” andere plannen.
Dit heeft tot gevolg dat het boeken
bespreken in ieder geval tot januari
2021 geen activiteiten zal
ondernemen.

Volgend jaar hopen we op een
kleurig plaatje

‘t Ommetje
Belangrijk!
I.v.m. de toenemende verspreiding van
het Coronavirus hebben wij het
volgende besloten: Het voorstel om
8 oktober weer op te starten met de
wandelingen en hierna koffie/thee/snert
te gebruiken in Over-Noord in te
trekken. Er zijn teveel onduidelijkheden
en we willen ieder risico vermijden.
Het wandelen voor de groepen van Ida
en Lia gaat op dezelfde voet voort zoals
de afgelopen maanden. Dat verliep
prima. Ida en Lia bepalen de routes en
of er al dan niet tijdens het wandelen
onderweg koffie/thee wordt gedronken.
Het wandelen voor de groep Tiny/Tilly
gaat eveneens op dezelfde voet voort.
Wij starten om 10.00 uur op het
Kerkplein bij de Wereldwinkel en we

pakken er natuurlijk de dinsdagmorgen bij om, zolang het is
toegestaan, gezellig met elkaar te
wandelen. Wij mijden horeca binnen
en als het weer en de ruimte het
toelaten kunnen we altijd na afloop
een terrasje pakken. En anders is het
wandelen zonder koffie/thee na
afloop. Als we maar blijven wandelen.
We weten allemaal hoe goed
bewegen in de buitenlucht is en we
kunnen allemaal wel een beetje extra
frisse lucht en vitamine D gebruiken
de komende maanden.
Beste mensen, pas goed op jezelf en
op elkaar en blijf gezond..
Met de wandelgroetjes en tot
Ommetje.

