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Vormgeving en
uitvoering
Nel Hartmann

Vanuit het Bestuur

Dinsdagmorgen inloop

Het bestuur van Wijkcentrum OverNoord is blij dat het met Corona de
goede kant uitgaat waardoor
versoepeling van de RIVMmaatregels mogelijk is. Dit houdt in
dat het Wijkcentrum weer open is.
We mogen weer 15 mensen (inclusief
vrijwilligers) per activiteit ontvangen.

We zijn weer elke dinsdagmorgen geopend
voor de dinsdagmorgeninloop van 10.00 tot
11.30 uur. We ontmoeten u graag voor een
gezellig praatje en natuurlijk staan de gratis
koffie en thee voor u klaar.
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We gaan weer beginnen!!
Op vrijdag 30 juli a.s. organiseren
we weer een schuif-es-aan,
weliswaar met de dan geldende
restricties, maar het begin is er.
We bereiden op deze dag zoals
gebruikelijk een 3 gangen menu.
Bij binnenkomst na half zes staat
er een drankje voor u klaar,
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 maaltijd
gezellig met anderen babbelen, meld
u dan zaterdag 3 juli na 9.00 uur aan
via activiteiten@overnoord.nl of door
het antwoordapparaat in te spreken
telnr. 0346- 751840.
LET OP ons emailadres is gewijzigd
in activiteiten@overnoord.nl

Koks gezocht voor Schuif-es-aan
Vindt U het leuk om te koken en durft u de uitdaging aan om met een beperkt
budget een goed en gezond 3 gangen menu te bereiden voor onze gasten, laat
het ons weten en stuur een mailtje aan: activiteiten@overnoord.nl.
Er van uitgaande dat de restricties snel vervallen, wordt er gekookt voor ca. 25
personen. Het is vrijwilligerswerk maar de gemaakte kosten worden uiteraard
vergoed en we zorgen voor een klein presentje. Natuurlijk zijn onze enthousiaste
vrijwilligers bereid om een handje te helpen.
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Bezoek ook onze
website!
Ga naar:
www.over-noord.nl
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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

●

●

●
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Repaircafé
De coördinator van het Repaircafé
verwacht dat Repaircafé Nederland per
augustus toestemming geeft voor het
openen van de repaircafés. Daarom
gaan we ervan uit dat we op 19
augustus 2021 van
09.00 tot 11.00 uur ons Repaircafé
Over-Noord weer kunnen openen.
Heeft u kapotte spullen die u op
19 augustus een tweede leven wilt
geven, stuur dan een mail aan
repaircafebreukelen@gmail.com met
vermelding van het kapotte item.
U krijgt dan per mail een tijdslot
toegewezen waarop wij u verwachten.

Overige activiteiten
Aangezien we altijd een zomerstop hebben, starten de meeste activiteiten na de
zomerperiode (september/oktober) zoals:
•
•
•
•
•

Klassieke muziek: 7 oktober (indien de anderhalve meter van tafel is).
Jeugdschaak: 17 september
Seniorenschaak: 12 oktober
Bridge: Na groen licht van de bridgebond
Koken voor kinderen: 27 oktober. Ook hierover leest u meer in een van de
volgende nieuwsbrieven.

Heeft u ideeën voor nieuwe activiteiten? Laat het ons weten en stuur een email
naar activiteiten@over-noord.nl

Bibliotheek
Op de oproep voor een vrijwilliger voor
het ordenen van de bibliotheek heeft
het bestuur overeenstemming bereikt
met mevrouw Joke Jansse.
Inmiddels is zij al enthousiast aan de
gang. Mede door de versoepelingen
van het RIVM ten aanzien van Corona
is de bibliotheek op dinsdagmorgen
weer van 10.00 uur tot 11.30 uur
geopend en Joke is dan meestal
aanwezig.

Handyman
Wes van Rijnsoever heeft
gereageerd op de oproep voor een
medewerker bibliotheek. Gaande het
gesprek bleek dat Wes erg handig is
en bereid is kleine hand- en
spandiensten te verrichten in ons
Wijkcentrum. Zo heeft hij inmiddels
de letters van ons 10-jarig jubileum
van de “etalage”- ruit verwijderd.
Daardoor valt ons thema “Oranjevoetbal” nu goed op.

Nieuwe emailadres:
Per 1 juni 2021 hebben wij het g-mailaccount beëindigd. U kunt ons bereiken
door een email te sturen aan wijkcentrum@over-noord.nl.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

