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Vanaf 25 september 2021 is de
anderhalve metermaatregel los
gelaten. Natuurlijk zijn het bestuur
en de activiteitenbegeleiders hier
blij mee. Immers, het Wijkcentrum
kan daardoor alle activiteiten weer
op de wijze van vóór het
coronatijdperk vormgeven.
Toch zijn we ons ervan bewust dat
Corona ons land niet heeft
verlaten. Dat houdt dus in dat we
er alert op moeten blijven. Dat kan
alleen met hulp van u als bezoeker
van het Wijkcentrum. We vragen u
dan ook alleen naar een activiteit
te komen als u geen verschijnselen
heeft op het gebied van :
Neusverkouden (loopneus,
dichte neus), Hoesten, Niezen,
Verhoging dan wel koorts.

Natuurlijk moet iedereen wel eens
hoesten of niezen tijdens een
bijeenkomst. Als dit vanuit een allergie
komt, is dat geen probleem. U kunt dit
immers melden. Maar voelt u zich niet
fit vanwege voornoemde klachten? Blijf
dan alstublieft thuis! Op deze wijze
dragen we dan allemaal een steentje
bij aan het gezond houden van onze
medemens.
Dank u wel voor uw medewerking.
Het bestuur van Wijkcentrum
Over-Noord wenst allen een actief en
gezond seizoen 2021-2022.

Burendag 2021
In en rond het wijkcentrum was het al vroeg dag om de voorbereidingen te treffen
voor de geplande activiteiten. Buiten in de speeltuin werden voor de kinderen de
spelletjes in elkaar gezet en kregen een plek tussen de twee doelen. Er was o.a.
een hinkelbaan, boerderij croquet, ringwerpen, ballen gooien, darts, zenuwspiraal,
4 op een rij en een golfspel. Wanneer de kinderen alle spelletjes gedaan hadden
mochten ze grabbelen in de ton. Binnen werden er o.a. sandwiches en broodjes
gesmeerd en goedgevulde picknicktasjes samengesteld voor zowel de kinderen als
volwassenen. Langzamerhand zochten diegene die zich hadden aangemeld voor
de rommelmarkt ook een plekje. Het was er een gezellige drukte.
Om half één was het tijd voor de picknick, de tasjes werden uitgedeeld en iedereen
ging lekker zitten en werd er gesmuld van al het lekkers dat er in zat.
Het was een geslaagde dag.

Wijkcentrum Over-Noord
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Klaverjassen
Bezoek onze
website!
Ga naar:
www.overnoord.nl

Moeilijk ter been? Bel
voor vervoer Graag
Gedaan, bereikbaar op
maandag, woensdag en
vrijdag tussen 9:00 en
10:00 uur,
telefoonnummer 0346263800

U kunt boeken
meenemen/
inleveren in de
minibieb.
Zeker open op
dinsdagmorgen en
donderdag de hele
dag.

Op 11 september 2021 was het dan
eindelijk zover. Het op zijn
Amsterdams Klaverjassen met
Arthur en Noor was een grandioos
weerzien. Zoals u op de foto ziet
staat gezelligheid voorop en werd er
flink bijgepraat. Het Amsterdams
Klaverjassen (geen koppelklaverjas)
vindt plaats elke tweede zaterdag
van de maand van 13.30 tot 17.00
uur in Wijkcentrum Over-Noord. De
volgende bijeenkomst is dus
9 oktober 2021. U kunt zich
hiervoor aanmelden vóór 5 oktober

2021 via activiteiten@over-noord.nl /
06 46665854 / 0346 830720. De
kosten bedragen € 3,50 pp.
Net als voor alle andere activiteiten
geldt: U bent alleen welkom als u
geen Covid-gerelateerde klachten
heeft. Is dit wel het geval: meld u zich
dan telefonisch af.

Koken met kinderen
We gaan weer beginnen! Koken is niet
alleen leuk, maar ook leerzaam.
Op woensdag 27 oktober om 14.00 uur
gaan we van start. De workshop is
bedoeld voor basisschoolleerlingen van
groep 4 tot 7. Zij leren te helpen bij het
bereiden van een driegangenmenu
(snijden, roeren, kloppen etc.).
De eerste woensdag (27 oktober) gaan
we aan de slag met het voorgerecht.
De daarop volgende woensdagmiddagen volgen het hoofd- en
nagerecht. De laatste woensdag (17
oktober) is de "finale" en wordt het hele
menu bereid, de kinderen mogen dan
elk twee gasten (mama/papa of
opa/oma) uitnodigen. Hiervoor vragen
wij een bijdrage van € 7,50 p.p. De
kinderen hebben gekookt en hoeven niet
te betalen voor hun maaltijd.
Deelnamekosten voor de workshop

bedragen € 15,00 p.p., welke op de
eerste woensdagmiddag meegenomen
kunnen worden.
Aanmelden kan door een mailtje te
sturen aan activiteiten@over-noord.nl.
Let op, er zijn maar een paar plekken
beschikbaar!

Jeu de boules
In de speeltuin van Over-Noord is een aantal jaar geleden, met dank aan de
Beheerstichting Over-Noord, een Jeu de boulesbaan gecreëerd waar u naar
hartenlust het spel Jeu de boules kunt spelen. Dinsdagmiddag van 13.30 tot
16.00 uur speelt er altijd een clubje dames en heren. U kunt hierbij aansluiten.
Maar u kunt elk moment van de andere dagen ook zelf gebruik maken van
deze baan.
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Repaircafé
21 okt.2021
Van
09.00 -11.00u
In

Wijkcentrum
Over-Noord

Waarom alleen eten als het samen
kan. Op 29 oktober dekken we de
tafels in ons wijkcentrum weer
gezellig en bent u van harte welkom
om aan te schuiven en met uw
tafelgenoten een praatje te maken
en te genieten van de maaltijd.
Deze keer staat er een 3-gangen
Indische maaltijd op de planning.

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 2 oktober
a.s. vanaf 9.00 uur een mailtje te
sturen aan activiteiten@over-noord.nl
of door het antwoordapparaat in te
spreken, tel. (346) 751840.

Om de koks de tijd te gunnen om
alles voor te bereiden en op tijd
klaar te hebben, bent u vanaf half
zes welkom. We schenken een
lekker drankje voor u in en rond zes
uur zorgen we dat het voorgerecht
op tafel komt. Na het dessert is er
ook nog een lekker kopje koffie of
thee met iets lekkers.

Jeugdschaken
Maar liefst twaalf kandidaten hebben
deelgenomen aan de eerste les van
het jeugdschaken. Schaakmeester
Cees Samson had het er druk mee
omdat er een groepje bestaat dat al
kan schaken en er nieuwelingen
waren. De nieuwelingen waren druk
bezig met elkaar om te overleggen
wat de beste posities waren op het
kleurenbord. De andere kinderen
bogen zich over een uitdagende
opdracht op niveau!
Eén ding is zeker, de jeugd had
plezier in de les.

Klaverjassen met kaartclub KZN
Kaartclub KZN houdt elke
dinsdagavond vanaf 19.30u een
gezellig klaverjasavond waarin we
drie rondes op zijn Amsterdams
spelen. Voor de winnaars zijn er
leuke en tevens nuttige prijzen.
In gezellige sfeer drinken we een
biertje, wijntje of sapje.
Om de week is er bovendien een
verloting met natuurlijk veel prijzen
te winnen.

Deelnamekosten voor het kaarten:
€ 3,00.
Heeft u zin om hieraan mee te doen?
Kom dan op dinsdagavond om 19.30u
naar Wijkcentrum Over-Noord.
Meer informatie?
Neem contact op met Peter Voorend,
petervoorend@gmail.com.
Tot ziens bij de KZN

Wijkcentrum Over-Noord

Pagina 4 van 5

Klassieke muziek
In de MOA (Muziek Op Afstand) brief
van oktober a.s. besteden we o.a.
aandacht aan het merkwaardige lied
"Dithyrambe" van Franz Schubert.
De geschiedenis daarvan gaat terug
naar de 7e eeuw vóór Christus.
Een andere vreemde eend in de bijt
van dit programma is het lied 'Jadaka
Al Ghayth’ gezongen door een
voormalige minister van Cultuur in
Tunesië. En wat denk je van een
vrolijk muziekje van Mikis Theodorakis.
We staan ook even stil bij de heren
Salieri en Mozart (en natuurlijk ook
hun muziek!).
En dat alles met uitgebreid commentaar en een vaak verrassende uitleg.
En . . . natuurlijk tot slot ook weer een
grapje. Dit alles nog even op papier.

Nieuwe activiteiten

Maar dan op donderdag 4 november
gaat het weer los in de huiskamer van
Over-Noord.
Dan is er om 10:00 uur weer een live
sessie van de Klassieke muziek.
En voor wie belangstelling heeft om
daarbij aanwezig te zijn: Loop eens
binnen bij de luisterochtend en laat je
verrassen. Ook als je niet in
Breukelen-Noord woont ben je van
harte welkom. Wijkcentrum OverNoord is er voor iedereen!
De toegang is gratis en met een kopje
koffie erbij wordt het ook reuze
gezellig.
Wijkcentrum Over-Noord is gevestigd
op het adres Vrijheidslaan 4,
Breukelen (om de hoek bij het
Winkelcentrum).

Creatief kleuren voor volwassenen
Kleuren met volwassenen is een
ontspannende bezigheid, even
nergens aan denken en gezellig met
anderen tijdens een kopje koffie of
thee creatief aan de slag gaan.
We nodigen u dan ook uit om op
zondag 24 oktober 2021 van 14.00
tot 15.30 uur deel te nemen aan
deze bijeenkomst. Een unieke kans
om uit te proberen of deze hobby iets
voor u is of bent u bekend met het
kleuren en vindt u het leuk om ideeën
met anderen uit te wisselen.
Heeft u al materiaal? Neem dit dan
mee. Heeft u geen materiaal?
Geen zorgen want wij hebben ook

materiaal beschikbaar. U bent
natuurlijk ook welkom als u op een
andere manier creatief bent en het
gezellig vindt om op deze
zondagmiddag aan te schuiven.
We beginnen om 14.00 uur met een
kopje koffie of thee, dan kunt u het
materiaal bekijken en gaan we aan
de slag.
De deelnamekosten bedragen € 2,00
p.p. incl koffie of thee met iets
lekkers. Voor eigen kosten kunt u
tijdens de bezigheid een drankje
bestellen.
Aanmelden kan door een mailtje te
sturen aan activiteiten@over-noord.nl

Ruilbeurs
Nog niet eerder heeft Wijkcentrum
Over-Noord een ruilbeurs gehouden.
Daarom is dit één van de nieuwe
activiteiten van Wijkcentrum OverNoord die georganiseerd wordt door
Arthur van Asdonck.
Op 31 oktober 2021 van 14.00 tot
16.00 uur heeft u als verzamelaar de
kans om uw verzameling uit te
breiden, door deel te nemen aan
deze nieuwe activiteit “Ruilbeurs”.
Een mooie gelegenheid om op deze
manier uw kennis over te dragen
aan- en ervaringen uitwisselen metde andere verzamelaars.
Al met al een gezellige middag die u

mooie resultaten kan opleveren.
De deelname bedraagt € 2,-- per
persoon. U kunt u aanmelden door
vóór 25 oktober 2021 een email te
sturen aan
activiteiten@over-noord.nl.
Wilt u daarbij vermelden welke
verzameling u meebrengt.
Wij nemen dan z.s.m. contact met u
op. Bent u geen verzamelaar en vindt
u het gewoon leuk om een kijkje te
komen nemen? Dan bent u natuurlijk
ook van harte welkom in ons
Wijkcentrum aan de Vrijheidslaan 4
in Breukelen.
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Wijkcentrum Over-Noord
Ommetje Breukelen al 10 jaar aan de wandel
Op 23 september 2021 vierde Ommetje Breukelen haar 10-jarig bestaan met een
wandeling vanuit Wijkcentrum Over-Noord, waar we al die jaren gastvrij gebruik
van mogen maken.
Na afloop van de wandeling was er koffie/thee/taart, werd er gezellig bijgepraat
en werden de wandelbegeleiders in de bloemetjes gezet.
Wil je ook kennismaken met de gezelligste wandelgroep in Breukelen?
Wij wandelen iedere donderdag 1 tot 1½ uur door ons mooie Vechtdorp en
omgeving. Start 10.00u vanuit Over-Noord. Aanmelden om 09.45u,
Deelname € 2,00 p.p. incl. thee/koffie na afloop.
e
De 1 donderdag van de maand starten we in overleg elders.
Regelmatig nemen we deel aan door andere wandelgroepen of door ons zelf
georganiseerde wandelingen buiten Breukelen en ontdekken dan in wat voor een
mooi landje we wonen. Deze wandelingen variëren van 10 tot 15km en worden
bekend gemaakt via onze Facebookpagina.
Wil je ook eens meelopen, mail voor info naar ommetjebreukelen@outlook.com.
Met de wandelgroetjes en tot Ommetje Breukelen.

Burendag 2021

