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Vormgeving en
uitvoering
Nel Hartmann

Vanuit het Bestuur

Het bestuur is blij dat het wijkcentrum weer volledig open mag tot ’s avonds
22.00 uur. Natuurlijk moeten we de coronaregels in achtnemen:
-

Bezoekers dienen te beschikken over een coronatoegangsbewijs dat
inhoudt een bewijs van 2 x ingeënt te zijn (niet ouder dan 270 dagen)
of een negatief testbewijs (niet ouder dan 24 uur) of een herstelbewijs
(niet ouder dan 180 dagen). Hierop wordt gecontroleerd.

Inhoud:
Bestuur
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Klassieke muziek
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Bezoekers dienen bij binnenkomst de handen te desinfecteren.

Klaverjassen
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-

Jeugdschaken
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Vanaf 13 jaar en ouder is het verplicht een mondkapje te dragen bij
het zich verplaatsen in het wijkcentrum.

Seniorenschaak
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-

Inachtneming van de anderhalve meter.

Creatief kleuren
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-

Niet meer dan 15 personen incl. vrijwilligers.

Repaircafé

3

Ommetje

4

De activiteitenbegeleiders en vrijwilligers geven zelf aan of zij het veilig
genoeg vinden om de activiteit te laten doorgaan. Mocht een activiteit niet
doorgaan, nemen zij contact op met de vaste deelnemers.
Op dinsdagmorgen is de bekende en druk bezochte gratis koffie-inloop van
10.00 tot 11.30 uur weer open, waarbij u natuurlijk ook weer een keus kunt
maken uit de boeken in onze bibliotheek.
Hartelijke groet,
Ineke van Rossum-Spruit Koopmans,
Secretaris Wijkcentrum Over-Noord
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Klassieke muziek
De sessies Klassieke Muziek worden
nog niet hervat, hoe graag wij dat ook
willen. Peter vindt de situatie nog te
onzeker en ziet niet hoe hij kan
voorkomen dat zijn publiek dichter dan
1,5 m van elkaar zit. Want die 1,5 m
regel blijft toch nog steeds geldig ook
als een coronatoegangsbewijs is
gecontroleerd. Wij zullen nog even
geduld beoefenen en hopen op een
snelle herstart. Wij zullen u hierover
informeren.

Ga naar:
www.over-noord.nl

Klaverjassen
We mogen en kunnen weer klaverjassen
op 12 februari a.s. in wijkcentrum
Over-noord. Zaal open om 13.00 uur.
Start kaarten rond 13.30 uur.
Einde om 17.00 uur.
Graag aanmelden per email
ahasdonck@ziggo.nl,
telefonisch 0346 830720 of aan de zaal.
Kosten p.p. € 3,50
( incl.1x koffie/thee en een versnapering)
Geen koppelklaverjassen, er wordt
"Amsterdams" gespeeld.
Let op de RIVM voorwaarden en de
huisregels van het wijkcentrum.
Wij zien jullie graag op 12 februari aan de
Vrijheidslaan 4 te Breukelen.

U kunt boeken
meenemen/
inleveren in de
minibieb.
Zeker open op
dinsdagmorgen.

Bezoek ook onze
website!

Pagina 2 van 4

Namens de klaverjascommissie
Noor, John en Arthur

Schaken voor de jeugd

Schaakcafé voor senioren

Jeugdschaak wordt vervolgd
Op maandag 24 januari 2022 is de
vervolgcursus jeugdschaak gestart.
Met deze cursus van 5 lessen, wordt
het schooljaar 2021 – 2022 voortgezet.
De kosten zijn € 8,00 voor 5 lessen (!)
voor leerlingen van de basisschool.
Het maximale aantal is 12 leerlingen.
De lessen zijn op 5 opeenvolgende
maandagen van 16.00 tot 17.00 uur in
wijkcentrum Over Noord door de
ervaren schaakleraar Cees Samsom. In
februari zijn er nog 3 lessen, te weten
op 7, 14 en 21 februari.
Het wijkcentrum ligt aan de
Vrijheidslaan 4 in Breukelen.
Er wordt tijdens een les eerst circa een
half uur getraind met uitleg en daarna
een partij geschaakt. Aanmelden kan
via e-mail met vermelding van leeftijd
en ervaring (beginner of gevorderde)
naar ceessamsom@online.nl of
tel. 0346 - 263719

Is gestart op 12 oktober
Evenals het afgelopen seizoen start het
schaakcafé voor senioren weer in
oktober en duurt tot en met maart. Elke
2e en 4e dinsdagmiddag van de maand
kunnen senioren weer deelnemen aan
het schaakcafé in wijkcentrum Over
Noord van 14.00 tot 16.00 uur, waar in
een prettige sfeer geschaakt kan
worden. In februari zijn de speeldata 8
en 22 februari. 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 die periode oktober tot en
met maart bedragen 15 euro, inclusief 1
koffie of 1 thee. Aanmelden bij Cees
Samsom via ceessamsom@online.nl
Tot ziens!
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Creatief kleuren voor volwassenen

Repaircafé

Op zondagmiddag 20 februari om 14.00 uur
liggen de kleurpotloden, gelpennen,
viltstiften en kleurplaten weer klaar voor
gebruik. Tijdens het kleuren wordt er wat
gebabbeld, maar ook geconcentreerd
"gewerkt". Kortom we maken er een leuke
ontspannende middag van en natuurlijk is
er tijd voor een kopje thee met iets lekkers.

Op 17 februari is het Repaircafé weer
geopend om kapotte spullen een tweede
leven te geven, onder het motto :

Deelnamekosten bedragen € 2,00 incl.
materiaal en een kopje thee met iets
lekkers.
U bent van harte welkom en kunt natuurlijk
ook uw eigen spulletjes meenemen.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen
aan activiteiten@over-noord.nl of door
gewoon binnen te lopen.

Weggooien? Mooi niet!
Wij zijn er van 09.00 uur tot 11.00u
Heeft u elektrische apparatuur, kleding,
speelgoed, kleine meubels of een klok
die niet meer werkt, neem het mee en
probeer samen met onze vakkundige
medewerkers van het Repaircafé het
een tweede leven te geven zodat u, als
het weer gerepareerd is, er nog veel
plezier aan kunt beleven. Tevens kunt u
bij ons terecht voor vragen over het
gebruik van of problemen met uw tablet
of smartphone.
Kom gezellig langs en kijk onder het
genot van een kopje koffie of thee wat
de mogelijkheden zijn.
Leef duurzaam, eerst laten checken en
als het echt niet te repareren is, dan pas
weggooien!

Moeilijk ter been?
Bel voor Vervoer
Graag Gedaan
Bereikbaar op
Maandag, woensdag
en vrijdag tussen 09.00
en 1.00 uur. Tel.nr.
0346 263800

Dinsdagavond
Klaverjassen
Met KZN
Vanaf 19.30 uur
In het wijkcentrum
Kom ook eens kijken!
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Ommetje Breukelen
Broninfo: Wandel.nl
Eind december vroegen we wat jullie goede voornemens voor
2022 zijn. We kregen heel veel leuke reacties met mooie
wandelplannen. We maakten een selectie waarmee we je
hopen te inspireren. Maak van 2022 een heel mooi
wandeljaar!
Tiny: Wij lopen op gezelligheid en verbinding.
“Mijn voornemen is om weer met zoveel mogelijk mensen aan
de wandel te kunnen gaan met ons Ommetje Breukelen.
Momenteel lopen we met maximaal 2 personen vanwege de
covidmaatregelen, maar we missen de gezelligheid van het
met elkaar op pad gaan. We lopen het wekelijkse Ommetje
en nemen deel aan leuke wandelevenementen, het liefst
gekoppeld aan een goed doel. Wij missen elkaar, wandelen
verbindt. We hopen snel weer op te mogen starten

Ommetje blijft
doorwandelen
met
inachtneming
van de
geldende
maatregelen.
Volg ons op
facebook voor
het laatste
nieuws.

