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Vanuit het Bestuur

Vacature

Nieuw seizoen 2021/2022

Vrijwilliger initiator/organisator

Vol goede moed starten we vanaf
september 2021 het nieuwe seizoen
op met tal van activiteiten.
Naast onze gebruikelijke activiteiten
zijn we voornemens ook af en toe
eenmalige activiteiten te organiseren
zoals bijvoorbeeld bloemschikken,
legpuzzels maken, kleuren voor
volwassenen en andere creatieve
ochtenden/middagen. Om ook de
werkende mensen deel te kunnen
laten nemen, zullen deze activiteiten
wellicht op de zaterdag / zondag
plaatsvinden.
Houd u voor deze activiteiten de
nieuwsbrieven in de gaten zodat u
geen activiteit mist.
Voor nu wensen wij iedereen nog een
prettige en gezonde voortzetting van
de zomerperiode toe.
Marcel, Ineke, Jan en Truus

Wij zouden ons team graag
uitbreiden met iemand die nieuwe
activiteiten bedenkt/aandraagt en
organiseert. Tijdens de activiteit
wordt u natuurlijk geassisteerd
door één van onze “uitvoerende”
vrijwilligers die helpt met
bijvoorbeeld thee en koffie, etc.
Bent u een initiator/organisator
die zin heeft om hier de
schouders onder te zetten? Dan
bent u de persoon die wij
zoeken? Neem contact met ons
op door een mail te sturen aan
bestuur@over-noord.nl

Dinsdagmorgen inloop
Met gratis koffie/thee en een gezellig
gesprek. Iedere dinsdagmorgen van
10.00 tot 11.30 u houden wij de
inloopochtend waar u inwoners uit
Breukelen treft waarmee u onder het
genot van een kopje koffie of thee
een goed gesprek kunt hebben.
Schuift u ook eens aan bij deze
gezellige activiteit.

Tevens is dan ook de minibieb
geopend die dankzij onze minibibliothecaresse, Joke Janse, weer in
optimale staat is gebracht.
U vindt hier een ruim assortiment
boeken die u gratis mee mag nemen.
Heeft u het boek gelezen? Dan mag
u het weer terugbrengen maar dat
hoeft niet. Wie weet heeft u zelf
mensen aan wie u het boek
doorgeeft of brengt u andere boeken
in. Een mooie manier om de
minibibliotheek in stand te houden en
voor iedereen toegankelijk te maken.
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Repaircafé

Schuif-es-aan

Op 19 augustus 2021 opent Repaircafé
Over-Noord van 09.00 tot 11.00 uur
weer haar deuren om uw kapotte
spullen, zoals huishoudelijke
apparaten, kleine meubeltjes of kleding
enz., door middel van kleine reparaties
een tweede leven te geven.

De eerste Schuif-es-aan van dit jaar is
inmiddels geweest. Hiervoor zijn de
deelnemers benaderd die zich voor
oktober 2020 hadden ingeschreven.
Deze ging namelijk niet door vanwege
de coronamaatregelen. Het was als
vanouds een gezellige en ontspannen
avond met lekker eten en drinken.
Vrijdag 27 augustus a.s. staat de
Schuif-es-aan in het teken van de
Arubaanse keuken, zoals gebruikelijk
serveren we een driegangenmenu.
Wij ontvangen u graag na half zes en
schenken we een drankje voor u in,
waarna we rond zes uur het
voorgerecht serveren.
Na afloop van de maaltijd is er nog
een kopje koffie met iets lekkers.
De kosten bedragen € 10.00 p.p. incl.
een drankje.
Bent u alleenstaand en wilt u onder
het genot van een drankje en een
lekkere maaltijd gezellig met anderen
babbelen, meld u dan zaterdag 7
augustus na 9.00 uur aan via
activiteiten@over-noord.nl of door het
antwoordapparaat in te spreken
telnr. 0346- 751840.

Leef Duurzaam, Eerst laten checken
en als het echt niet meer te
repareren is, dan pas weggooien!

●

●

●

Feestje, vergadering?
U kunt ons Wijkcentrum
ook weer afhuren,
bijvoorbeeld voor uw
feestje, vergadering,
workshop, etc.
Op onze website
www.over-noord.nl/verhuur
leest u hier meer over.
Wilt u ons wijkcentrum
afhuren?
Stuur dan een mail aan
verhuur@over-noord.nl

●

●

●

Bezoek ook onze
website!
Ga naar:
www.over-noord.nl
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U kunt in het Repaircafé ook terecht
voor vragen over het gebruik van uw
IPAD of I-Phone,

Start Nieuw seizoen
Uitgebreid ontbijt op
1 september
Om de start van het nieuwe
activiteitenseizoen gezellig in te luiden,
nodigen we u van harte uit om op 1
september 2021 deel te nemen aan een
uitgebreide ontbijttafel in ons mooie
Wijkcentrum. We verwelkomen u om
09.00 uur Terwijl u een gezellig praatje
maakt met uw tafelgenoten zorgen wij
voor de verse jus d'orange koffie en/of
thee, verse broodjes, diverse soorten
beleg en natuurlijk hoort er ook een eitje
bij. De kosten van deelname bedraagt
€ 5,-- per persoon.
U kunt zich hiervoor aanmelden op
maandag 16 augustus door een mailtje
te sturen naar activiteiten@overnoord.nl of door het antwoordapparaat
van 0346- 751840 in te spreken.
Door de anderhalve meter maatregel is
er beperkt plaats. Wees er dus snel bij
want vol is vol.

LET OP! ons e-mailadres voor
deelnemen aan activiteiten is
gewijzigd in
activiteiten@over-noord.nl
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Welkom bij Ommetje Breukelen
Aan alle wandelliefhebbers in
Breukelen en omgeving. Ommetje
Breukelen pas op de plaats tijdens
Corona? Geen sprake van!
Het is zomer, de meeste wandelaars
zijn 2 maal gevaccineerd, we mogen
weer in groepsverband wandelen, de
georganiseerde wandelevenementen
starten langzaam weer op, hoe leuk is
dat.En dat is te merken aan het
toenemende aantal wandelaars
onderweg. Normaal is ons start- en
eindpunt OverNoord maar door de
huidige Corona maatregelen, o.a. de
1½ meter afstand, starten we tijdelijk
op twee verschillende locaties.
Uiteraard met de bedoeling, zo gauw
het weer kan, weer in Over-Noord te
starten en na afloop gezellig
koffie/thee te drinken en bij te kletsen.
Hier zijn wij al bijna 10 jaar te gast en
daar maken wij graag gebruik van.
Voor alle duidelijkheid:Er zijn
momenteel twee wandelgroepen die
tijdelijk allemaal om 10.00 uur starten
op de volgende adressen.

Jeugdschaken
In 5 bijeenkomsten kennis maken
met het schaken of je schaakkennis
verder verdiepen?
Dat kan in Wijkcentrum OverNoord
in Breukelen.
Cees Samson start op maandag
13 september 2021 weer met zijn
lessen van 16.00 tot 17.00 uur.
Overige data: 20, 27 september, 4
en 11 oktober. Kosten: € 8,00.
Opgeven: mail naar
ceessamson@online.nl

Voor nu wensen wij iedereen nog een
prettige en gezonde voortzetting van
de zomerperiode toe.
Marcel, Ineke,Jan en Truus

De groep van Lia en Ed start bij
OverNoord, zij lopen één tot anderhalf
uur. De groep van Tiny en Tilly start bij
de Wereldwinkel op het Kerkplein.
Deze wandelingen varieren van
anderhalf tot 2 uur.
Alle groepen worden begeleid door
ervaren wandelbegeleiders.
Heb je interesse, sluit je aan bij de
groep waarbij je denkt te passen.
Informatie? Mail naar
ommetjebreukelen@outlook.com.
En vraag eens aan een
vriend/vriendin/buurman of buurvrouw
om mee te komen lopen. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd, hoe meer
gezondheid.
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 vanuit
Over-Noord organiseren.
Met de wandelgroetjes en tot Ommetje.

Schaken voor senioren
Onder leiding van Cees Samson wordt
er vanaf 12 oktober weer geschaakt in
Wijkcentrum Over-Noord. Elke tweede
en vierde dinsdag van de maanden
oktober 2021 tot en met maart 2022 kunt
u van 14.00 uur tot 16.00 deze
denksport weer beoefenen.
Als U een tijd lang niet meer hebt
geschaakt, of zichzelf maar een
bescheiden schaker vindt, dan bent U
juist heel welkom. U kunt tips krijgen van
meer ervaren schakers, maar als U de
eigen stijl wil behouden, is dat prima.
Het gaat namelijk om het spelplezier!
De kosten over de periode oktober tot en
met maart bedragen 15 euro, inclusief
een kopje koffie of thee.
U kunt u aanmelden door een mailtje te
sturen aan ceessamson@online.nl

