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Vormgeving en
uitvoering
Nel Hartmann

Vanuit het Bestuur
September is de maand van
Burendag. Een dag waarop u met
bewoners uit uw wijk gezellige dingen
kunt ondernemen die voor u in de
buurt worden georganiseerd.
Ook Wijkcentrum Over-Noord neemt
actief deel aan Burendag op
25 sept. 2021 van 10.30u tot 14.30.u
Na het succes van vorig jaar hebben
we voor dit jaar weer een spetterend
plan bedacht. Zo kunt u dit jaar
meedoen aan gezellige spellen als
Mega Buitentwister, Bungelende
Bengel, etc. Zowel jong als oud kan
hieraan meedoen. Tevens is er de
mogelijkheid voor kinderen om op
een kleedje spulletjes te verkopen.

We sluiten dit spetterende evenement af
met een gratis picknick.
Hierbij krijgt u, geheel coronaproef,
lekkere lunchgerechtjes.
Meldt u aan via activiteiten@over-noord.nl
onder vermelding van deelname burendag
25 september 2021 en het aantal
deelnemers.
U krijgt van ons dan een bevestiging van
ontvangst en wij houden u op de hoogte
over de invulling van ons programma.
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Dinsdagmorgen inloop
Elke dinsdag van 10.00 uur tot 11.30u
is in het Wijkcentrum Over-Noord een
gezellige inloopochtend met gratis
koffie/thee. Tevens is dan de
bibliotheek geopend. En het is
gezellig druk. Komt u ook aan voor
een kopje koffie en een wolkje
gezelligheid?
Op de website www.over-noord.nl
kunt u alles over het Wijkcentrum
Over-Noord en haar activiteiten lezen.
Heeft u vragen voor of over het
Wijkcentrum? Dan kunt u contact
opnemen met
wijkcentrum@over-noord.nl.

Moeilijk ter been?
De vrijwilligers van Graag
Gedaan staan voor u
klaar. Bel voor vervoer,
Graag Gedaan op:
maandag, woensdag en
vrijdag tussen 9-10 uur.
Tel: 0346-263800
Kosten € 2,- (retour)
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Bezoek ook onze
website!
Ga naar:
www.over-noord.nl
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Vrijwilligers

Kleuren voor volwassenen

Wijkcentrum Over-Noord heeft een
aantal vrijwilligers die het bestuur
terzijde staat bij de uitvoering van de
activiteiten. Het aanbod aan activiteiten
kan wel wat vernieuwing gebruiken.
Activiteiten voor jong en oud! Weet u
een leuke activiteit die nog niet in ons
Wijkcentrum wordt aangeboden? En
heeft u zin om die activiteit op te zetten?
Of weet u iemand die dat wel wil doen?
Neem dan contact op met Truus de
Bruin via activiteiten@over-noord.nl.
We kijken uit naar uw berichten.

Dit is een nieuwe activiteit die wij bij
voldoende animo meermaals per jaar
willen houden. Kleuren voor en met
volwassenen. De bedoeling is gezellig
met elkaar op eigen niveau kleuren van
bijvoorbeeld mantra’s, kleurplaten van
gebouwen, landschappen, etc. U kunt
hiervoor uw eigen materiaal meenemen
of gebruik maken van onze materialen.
Het is een rustgevende bezigheid.
Ook de werkenden onder ons kunnen
deelnemen, als wij de activiteit in het
weekend laten plaatsvinden. Onze
vraag: is hiervoor animo in Breukelen?
Dat willen we graag weten voor we de
activiteit organiseren. Wekt deze
activiteit uw interesse/belangstelling op?
Laat dit dan weten via een mail aan
activiteiten@over-noord.nl. Heeft u
hiervoor nog ideeën neem dan natuurlijk
ook contact met ons op.
Het activiteitenteam is nieuwsgierig naar
de reacties!

Schuif-es-aan
Samen eten is gezellig!
We hebben alweer een aantal leuke
avonden achter de rug met
verschillende thema's. Zoals bijv. een
Chinese maaltijd, compleet met
eetstokjes en gelukskoekjes, ook
hebben we kennis kunnen maken met
de Arubaanse keuken.
Ook 24 september bent u welkom om
aan een leuk gedekte tafel plaats te
nemen en tijdens het 3-gangen menu
met uw tafelgenoten te babbelen.
Deze maand bereiden we een
Italiaanse maaltijd. Na het dessert is er
nog een kopje koffie of thee met een
zoetigheidje.
We verwelkomen u graag vanaf half
zes, dan schenken we een drankje
voor u in, waarna rond zes uur het
voorgerecht geserveerd wordt.
De deelnamekosten bedragen € 10,00
p.p. incl. een drankje.
Bent u alleenstaand en wilt u gezellig
met ons mee eten, dan kunt u zich
aanmelden door zaterdag 4 sept.,
vanaf 9.00 uur een mailtje te sturen
aan activiteiten@over-noord.nl of door
het antwoordapparaat in te spreken,
tel. (346) 751840.

Mini Bibliotheek
Kom een kijkje nemen in de
minibibliotheek van Wijkcentrum
Over-Noord? Wellicht zit er iets
voor u bij. En op dinsdagmorgen
tevens koffie/thee en een praatje.

Klaverjassen 11 sept.

Een keer per maand is er op zaterdag
(deze maand op 11 september 2021)
van 13.30 uur tot 17.30 uur een
Klaverjastoernooi, en u bent welkom om
mee te kaarten. We spelen Amsterdams,
zonder koppel, waarbij de gezelligheid
voorop staat.
Op dit moment kunnen we 12 tot 16
kaarters ontvangen omdat wij alles
volgens de RIVM-maatregelen doen.
Bent u een klaverjasliefhebber waarbij
gezelligheid spelregel 1 is? Meldt u dan
aan via activiteiten@over-noord.nl.
De kosten van deelname zijn € 3,50 incl.
een kopje koffie of thee en een
versnapering en staat onder de bezielende
leiding van
Arthur van Asdonck en
Noor Koning.
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Repaircafé

Klassieke muziek

16 sept. 2021 van 09.00 tot 11.00 uur
Het team van het Repaircafé is
benieuwd wat zij weer voor u kunnen
betekenen op het gebied van kleine
reparaties. Zij nodigen u dan ook van
harte uit om tussen 09.00u en 11.00u
op 16 september langs te komen om
op duurzame wijze uw spullen weer
gebruiksklaar te krijgen.

Deze maand kunt u nog
digitaal luisteren naar de
klassieke muziek van Peter
Roovers. We hopen u vanaf
oktober weer hiervoor te
ontmoeten in het Wijkcentrum.
In de volgende nieuwsbrief
leest u hierover meer.

Jeugdschaken
In 5 keer maak je in Wijkcentrum
Over-Noord kennis met de leuke
denksport schaken.
Start maandag 13 september van
16.00 – 17.00 uur
Onder leiding van Grootmeester
Schaken Cees Samson.
Overige informatie cursus:
Data: 13, 20, 27 september, 4 en 11
oktober 2021
Cursusgeld: totaal € 8,-Opgeven:
ceessamson@online.nl

●

●

●

Vanaf 12 oktober 2021 wordt in
Wijkcentrum OverNoord in
Breukelen iedere tweede en vierde
dinsdag van de maanden oktober
tot en met maart van 14.00u tot
16.00 u geschaakt onder leiding
van Cees Samson.
Wilt u deelnemen? Kosten € 15,-Inschrijven via
ceessamson@online.nl

●

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

●

Schaken voor senioren

●

Vanuit ons 10-jarig bestaan komen, nu het weer mogelijk is,
de onderstaande gratis activiteiten uit het vat!
SCHAAKSIMULTAANSEANCE

Poezieontmoeting met Cees Samsom.

3 oktober 2021 van 12.00 – 14.00 uur
Onder leiding van Cees Samson
met koffie/thee en een broodje
Opgeven uiterlijk 25 sept. 2021:
ceessamson@online.nl

Ook dit jaar draagt Cees Samsom weer
voor uit eigen werk.
Reserveer daarvoor vast de datum van
21 november 2021 van 12.00 uur tot
14.00 uur In de nieuwsbrief van oktober
en november leest u hierover meer.
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Ommetje Breukelen 10 jaar
wandelplezier
Start wandelseizoen 2021/2022
In september, de maand waarin Ommetje Breukelen haar 10-jarig wandeljubileum
viert, gaat het nieuwe wandelseizoen van start.
Stand van zaken: Er bestaan momenteel 2 wandelgroepen,
Beide groepen lopen 1 tot 1,5 uur in hun eigen tempo.
Voor beide wandelgroepen geldt dat m.i.v. 9 september de
donderdagwandelingen als vanouds starten om 10.00 uur vanaf Over-Noord en
kletsen we na afloop gezellig met elkaar bij onder het genot van koffie/thee.
Aanmelden vanaf 9.45 uur.
Deelname aan de wandelingen is € 2,00 incl. koffie/thee.
e

Uitzondering de 1 donderdag van de maand, dan is er klassieke muziek in
Over-Noord en starten we in onderling overleg elders.
De groep van o.l.v. Ida en Ed lopen een tempo van ong. 4 km per uur. Zij maken
in onderling overleg hun eigen wandelprogramma bekend bij de wandelaars.
De groep van Tiny en Tilly lopen een tempo van rond de 5 km per uur, de routes
worden uiterlijk dinsdag bekend gemaakt op Facebook.
Zoals voor Corona wordt er iedere 3e zaterdag van de maand bij voldoende
belangstelling een leuke wandeling elders aangeboden.
Deze worden per mail bekend gemaakt. Dit kunnen zowel door andere
verenigingen of door Tiny georganiseerde wandelingen zijn.
Voorinschrijving verplicht.
Wandeltips zijn gaarne welkom.
Uiteraard houden we ons, zolang er sprake is van corona, aan de
basisregels van het RIVM. En we gaan er vanuit dat, als je coronaklachten
hebt, je niet aansluit bij de wandelingen.
Met de wandelgroetjes en tot Ommetje.

23
september
tijd voor
taart

