
nieuwsbrief mei 
2018.docx

 
 
 
 
 
 
.  

1 december 2021  

Jaargang 8, nr. 10 

Titel nieuwsbrief  

Vormgeving en  

uitvoering 

Nel Hartmann 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Inhoud: 

Bestuur 1 

Klassieke muziek  2 

Klaverjassen 2 

Repaircafé 2 

Koken met kinderen 3 

Creatief kleuren 3 

Schuif-es-aan 3 

Ommetje 4 

  

Wijkcentrum Over-Noord, Vrijheidslaan 4, 3621 HH Breukelen 

 www.over-noord.nl     /    wijkcentrum@over-noord.nl 

 

N I E U W S B R I E F 

Vanuit het Bestuur 
Tussen de nieuwsbrief van november en december hebben er twee 
persconferenties plaatsgevonden waaruit de nodige regelgeving is gekomen voor 
ons Wijkcentrum.  
 
Hieronder geven we deze regels weer: 

 Ons Wijkcentrum moet gesloten zijn van 17.00 uur tot 05.00 uur.  

Dit houdt in dat de activiteiten die normaal na 17.00 uur worden 

gehouden voorlopig niet mogen doorgaan. 

 In verband met de anderhalve metermaatregel mogen in ons  

Wijkcentrum maximaal 15 personen tegelijk binnen zijn. 

 U bent van harte welkom in ons Wijkcentrum als u ons een bewijs van 

vaccinatie kunt laten zien, een herstelbewijs (genezen van corona) dat 

niet ouder is dan 365 dagen of een negatief testbewijs dat niet ouder is 

dan 24 uur. Dit alles in combinatie met uw legitimatiebewijs. Kunt u dit 

niet overleggen, zijn wij genoodzaakt u de toegang helaas te ontzeggen. 

 U dient een mondkapje te dragen tot het moment dat u een zitplaats heeft 

ingenomen (uiteraard op anderhalve meter afstand). 

Het bestuur vindt het jammer dat we weer met beperkingen te maken hebben 
maar beseft dat het nodig is voor uw en onze gezondheid. Niettemin zijn wij blij 
dat we in ieder geval open mogen zijn, zodat de activiteiten, zoals koffiedrinken 
op de dinsdagmorgeninloop  plaats kunnen vinden.  Kijk voor alle activiteiten op 
onze website www.over-noord.nl waar u in de activiteitenkalender kunt zien of een 
activiteit doorgaat. 
 
Deze nieuwsbrief is de laatste van het jaar 2021. Een jaar waarin we allemaal 
steeds hebben moeten dealen met de regelgeving omtrent het lastige en zeer 
besmettelijke Covid-virus. Gelukkig hebben we de laatste maanden ons 
wijkcentrum weer kunnen openen voor de activiteiten. We gaan ervan  uit dat we 
deze activiteiten ook in het jaar 2022 een mooi vervolg kunnen geven. 
 
Wij wensen een ieder een fijne, mooie en vooral gezonde feestmaand toe. 
 

Ineke, Jan, Marcel en Truus. 

 

 

http://www.over-noord.nl/
http://www.over-noord.nl/
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Bezoek ook onze 
website! 

Ga naar: 

www.over-noord.nl 

 

Repaircafé 

Klaverjassen 
Zaterdag 13 november hebben 13 
kaarters zich aangemeld onder de toen 
geldende RIVM-voorwaarden, zoals 
door het bestuur zijn voorgesteld.  
Er heerste als vanouds een gezellige 
sfeer waarbij Sinterklaasprijsjes centraal 
stonden. Volgende kaartzitting is op 
zaterdag 11 december. De prijsjes zijn 
afgestemd op "Kerstfeest". 
U kunt zich opgeven per e-mail 
(ahasdonck@ziggo.nl), 
 tel. 06 46 66 5854 of aan de zaal. 
Zaal open van het wijkcentrum aan de 
Vrijheidslaan 4 te Breukelen om 13.00 u. 
Geen koppelklaverjassen, er wordt 
"Amsterdams" gespeeld. 
Kosten € 3,50 p.p. incl. 1 koffie/thee en 
een versnapering. 
 
Houd de RIVM coronavoorwaarden die 
door het bestuur worden gesteld in de 
gaten.Een fijne sinterklaasdag en graag 
tot 11 december a.s. 

 

Klassieke muziek  

 Ondanks de aankondiging in de VAR 
van afgelopen donderdag kan helaas 
de Sessie Klassieke Muziek van a.s. 
donderdag 2 december niet doorgaan 
i.v.m. de nieuwe corona regels. 
Er word intussen hard gewerkt aan een 
nieuwe MOA (Muziek Op Afstand). 
En nu maar hopen dat we elkaar 
spoedig weer kunnen ontmoeten in 
Over-Noord. 

 

Op 16 december is er als gevolg van 
de geldende corona maatregelen 
geen Repaircafé.  

 
Wij hopen u op een later tijdstip weer 
te ontvangen. Wij houden u op de 
hoogte in de nieuwsbrief en op de 
website. 

 

U kunt boeken 
meenemen/ 

inleveren in de 
minibieb. 

Zeker open op 
dinsdagmorgen. 

 

 

 

 

 

  

Op dinsdagmorgen 

 

mailto:ahasdonck@ziggo.nl
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Moeilijk ter been? Bel voor 

vervoer Graag Gedaan, 

bereikbaar op maandag, 

woensdag en vrijdag tussen 

9:00 en 10:00 uur, 

telefoonnummer 0346-

263800 

 

Creatief kleuren voor  

volwassenen 

 

Schuif-es-aan tafel  

De laatste week van oktober hebben de 
deelnemers van schuif-es-aan genoten 
van een Indische maaltijd.  
We hadden deze maand zelfs 3 koks in 
de keuken aan het werk.  
Na de heerlijke maaltijd was er natuurlijk 
nog een kopje koffie of thee en een 
zoetigheidje.  
 
Afgelopen vrijdag was al weer de laatste 
schuif-es-aan van dit jaar, de laatste 
vrijdag van december (oudejaarsavond) 
is er geen schuif-es-aan.  
 
In de volgende nieuwsbrief volgt meer 
informatie over Schuif-es-aan Januari.  

 

“Finale” koken met kinderen 
Op 17 november stond de finale 
gepland van de workshop koken met 
kinderen, waarbij de "koks" het 
geleerde drie-gangen menu bereiden 
voor de twee gasten die ze mogen 
uitnodigen. Maar ook hier gooide 
corona een beetje roet in het eten 
doordat een aantal kinderen in 
quarantaine zaten zodat de groep in 
tweeën is gedeeld.  
Nu dus een "halve" finale  en later 
volgt de andere halve finale.  
De jonge koks waren al om half vier 
aanwezig om alles voor te bereiden, 

er moest o.a. veel groente gesneden 
worden voor de minestrone soep en 
lasagne Bolognese.  
Toen de zelfgemaakte menukaarten 
op de leuk gedekte tafels waren gezet, 
was het tijd om de gasten te 
ontvangen. Iedereen werd van een 
drankje voorzien en de maaltijd kon 
geserveerd worden.  
Nadat alle borden leeg waren, was er 
nog tijd voor een kopje koffie of thee 
met iets lekkers.  
De gasten waren onder de indruk van 
de kookkunsten van de jonge koks, het 
voelde als "echt" uit eten!!   

 

 

 

Inmiddels zijn er al twee gezellige 
middagen geweest waarbij "kleur" aan 
de zondag is gegeven. De deelnemers 
kunnen werken met verschillende 
materialen, zoals gel- en glitterpennen, 
stiften en kleurpotloden, waardoor 
mooie effecten ontstaan.  
 
Het is een ontspannende bezigheid en 
tijdens een kopje thee met speculaas en 
pepernoten was er ook tijd voor een 
gezellig praatje met de mede kleurders.  
 
Vanwege de drukke decembermaand is 
besloten om de derde zondag van 
december over te slaan, maar de derde 
zondag van januari is het wijkcentrum 
weer open om aan de slag te gaan, 
hierover meer in de volgende 
nieuwsbrief.  
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Het laatste wandelnieuws, extra wandeling 2 december 2011 
 
Ooit was het mijn werk mooie fiets- en wandelroutes te ontdekken en uit te zetten 
om vervolgens met vakantiegasten op pad te gaan.  Nog steeds vind ik dat 
superleuk en kan ik het nog steeds niet loslaten, dus regelmatig ga ik op pad om 
nieuwe wandelroutes te bedenken en te ontdekken. 
Natuurlijk wil ik anderen daarvan mee laten genieten. 
Vandaar het volgende voorstel: 
 
Omdat we op de 1e donderdag van de maand niet in Over-Noord terecht kunnen 
en al vaak de vraag is gesteld, kunnen we niet een keer een stadswandeling 
Utrecht doen, heb ik 2 mooie routes gemaakt. 
 

Het thema is Streetart, bekende en onbekende graffitiartiesten hebben hun 

sporen verdiend en nagelaten. Eén van deze routes loopt door de bekende 
volksbuurt Zuilen en een stukje door het oude centrum van Utrecht.  
De afstand is 10 km. 
 
We verzamelen en vertrekken op donderdag 2 december vanaf Station Breukelen 
om 9.27 uur, stappen uit bij Station Zuilen en de wandelroute eindigt bij CS 
Utrecht. 
Uiteraard wordt er onderweg een koffiestop ingelast. 
 
Wil je meewandelen, mail voor 1 december naar 
ommetjebreukelen@outlook.com 
 
Met de wandelgroetjes van Tiny en tot Ommetje 
 
N.B, 

In verband met het negatieve reisadvies van de RIVM voor de 
komende 3 weken is de wandeling muurschilderingen op 2 
december uitgesteld tot een nader te bepalen datum. 

 
 

Ommetje Breukelen  
 

 

 

  

 

Ommetje 
blijft 

doorwandelen 
met 

inachtneming 
van de 

geldende 
maatregelen. 
Volg ons op 

facebook voor 
het laatste 

nieuws. 


