NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief mei
1 maart 2022
2018.docx

Jaargang 9, nr. 2

Titel nieuwsbrief

Wijkcentrum Over-Noord, Vrijheidslaan 4, 3621 HH Breukelen
www.over-noord.nl
/ wijkcentrum@over-noord.nl

.

Vormgeving en
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Vanuit het Bestuur
In Wijkcentrum Over-Noord zijn afgelopen maand alle activiteiten weer gestart en
vanaf 25 februari ook geheel zonder opgelegde coronamaatregelen. Natuurlijk kunt
u nog steeds gebruik maken van de desinfectiegel voor uw handen en vragen wij u
het Wijkcentrum niet te bezoeken als u klachten heeft die corona-gerelateerd
kunnen zijn.
Wat kunt u in de maand maart weer verwachten: klaverjassen, bridge, ommetje,
Repaircafé, kleuren met volwassenen, schuif-es-aan, schaken en natuurlijk niet te
vergeten op de dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur de gezellige inloop met
gratis koffie/thee.
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Zie voor de tijden van overige activiteiten op onze site www.over-noord.nl.
Natuurlijk kunt u het Wijkcentrum afhuren voor vergaderingen, verjaardagen en
andere activiteiten.
Het bestuur wenst u een mooie voorjaarsmaand toe.

Schaakcafé voor senioren
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. Het schaakcafé is
deze maand nog open.

Schaken voor de jeugd
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.

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

Bezoek ook onze
website!
Ga naar:
www.over-noord.nl

Moeilijk ter been?
Bel voor Vervoer
Graag Gedaan
Bereikbaar op
Maandag, woensdag
en vrijdag tussen 09.00
en 10.00 uur. Tel.nr.
0346 263800
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Klaverjassen
Op 12 februari kon er na 2 maanden van
stilzitten weer gekaart worden!
Eerst werd er 1 minuut stilgestaan bij het
overlijden van onze trouwe kaartspeler
Leo Nagtegaal. Hij ruste in vrede.
Daarna is er enthousiast gekaart getuige de
kreten zoals : "alweer een natte (Wes?)".
Vandaag waren het de dames die 4 van de
5 prijsjes in ontvangst mochten nemen.
Namens de mannen heeft Wes de eer van
de mannen hoog kunnen houden.
Op 12 maart kan er weer gekaart worden in
Wijkcentrum Over-Noord aan de
Vrijheidslaan 4. Zaal open 13.00 uur.
Start klaverjassen rond 13.30 u,
einde ca.17.00 uur.
Kosten p.p. € 3,50 ( is incl. 1x koffie/thee
en een versnapering).
Er wordt "Amsterdams" gekaart....geen
koppelkaarten.
Opgave/aanmelden graag per e-mail
ahasdonk@ziggo.nl) of telefonisch
(0346 830720) of aan de zaal.
Let op de geldende RIVM voorwaarden en
de huisregels van het Wijkcentrum.
Tot ziens op zaterdag 12 maart a.s.
Met sportieve groet namens
de klaverjascommissie
Noor, John en Arthur

Bridge 13-03-2022
Elke 2e zondag van de maand wordt er
in een ontspannen gezellige sfeer
gebridged in wijkcentrum Over-Noord.
Als u met een vaste partner wil spelen
kunt u zich tot en met zaterdag ervoor
opgeven via activiteiten@over-noord.nl
U kunt ook rond 13.15u gewoon
binnen komen lopen en het lot uw
bridgepartner laten bepalen.
Deelname € 2,00 per keer, incl. koffie of
thee. We beginnen om 13.30 uur en
eindigen tussen 16.00 en 16.30 u.

Creatief op zondag
Toe aan een ontspannen
zondagmiddag? Kom dan 20 maart om
14.00 uur, (elke derde zondag van de
maand) naar het wijkcentrum en ontdek
uw creatieve talenten.
U kunt aan de slag gaan met viltstiften,
gelpennen en kleurpotloden en leuke
platen inKLEUREN, maar ook kennis
maken met de rage van dit moment
DIAMOND PAINTING.
Heeft u een andere creatieve hobby en
vindt u het gezellig om gezamenlijk
creatief bezig te zijn, dan bent u ook van
harte welkom. Natuurlijk is er tijd voor
een babbeltje met uw tafelgenoten en
een kopje thee met iets lekkers.
Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig
voor een leuke middag.

Deelnamekosten bedragen € 2,00
incl. thee en gebruik van materiaal.
Aanmelden kan door een mailtje te
sturen aan
activiteiten@over-noord.nl of door
gewoon binnen te lopen.

Dinsdagavond
Klaverjassen
Met KZN
Vanaf 19.30 uur
In het wijkcentrum
Kom ook eens kijken!
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Repaircafé 17-03-2022

Op 17 februari was het dan eindelijk
zover. Het bezoek van bu-rgemeester
Reinders aan het Repaircafé is diverse
keren afgezegd vanwege corona maar
vond nu dan toch plaats. De
burgemeester gaf aan dat repaircafés
in Nederland niet meer weg te denken
zijn en bijdraagt aan het minder
consumeren van goederen. De
burgemeester was onder de indruk van
het panel met deskundigen dat samen
met de cliënten hun kapotte spullen
een tweede kans geven. Zo worden er
kleine reparaties verricht aan onder
andere elektrische apparaten maar ook
kleine kledingreparaties worden
uitgevoerd. En u kunt ook terecht voor
vragen over uw laptop, mobiele
telefoons en tablets.

Het repaircafé wordt elke derde
donderdag van maand van 09.00
tot 11.00 uur gehouden in
Wijkcentrum Over-Noord. U bent
net als de burgemeester van harte
welkom!

Schuif-es-aan
WAAROM ALLEEN ETEN ALS HET SAMEN KAN!
Vrijdag 25 maart kunt u weer aanschuiven aan onze gezellig gedekte
tafel voor een praatje met uw "buren" en een goede maaltijd.
Het voorjaar is begonnen dus serveren we dit keer een drie-gangen
LENTE menu.
Bent u alleenstaand, dan bent u vanaf half zes welkom en schenken we
alvast een drankje voor u in, waarna we rond zes uur het voorgerecht
serveren. Deelnamekosten bedragen € 10,00 pp incl een drankje en
een kopje koffie of thee na de maaltijd.
U kunt zich aanmelden door zaterdag 5 maart na 09.00 uur een mailtje
te sturen aan activiteiten@over-noord.nl of door het antwoordapparaat,
telnr. (0346) 751840 in te spreken.
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Ommetje Breukelen
Daar zijn we weer met het laatste wandelnieuws.
We mogen weer, ook de wandelwereld gaat weer open na 2 jaar beperkingen.
Dat betekent dat we m.i.v. 10 maart weer gaan starten vanuit activiteitencentrum
Over-Noord, Vrijheidslaan 4, Breukelen.
Wat staat er zoal op de wandelagenda:
3 maart de eerste donderdag van de maand een wandeling rond Oud
Zuilen/Maarsseveense plassen van 12 km. Na afloop koffie/thee bij Bistro Belle,
geopend vanaf 12.00 uur
Vertrek per auto om 10.00 uur vanaf Over-Noord
Start wandeling om 10.15 uur vanaf de parkeerplaats langs de Amsterdamse
Straatweg bij Op Buuren, tegenover het tennispark
Wandelingen vanuit Over-Noord tussen 7-9 km.
10 maart
rondje Nieuwer ter Aa 7 km
17 maart
rondje Scheendijk Noord 7,5 km
24 maart
rondje pontje-Breukelerbrug 7 km
31 maart
rondje Loenen Bloklaan 8 km
Weekendwandelingen:
19 maart
Hilversum-Gooilust Corversbos 11 km, info volgt
26 maart
Favoriet bij Ommetje Breukelen. 54e Duinentocht Wijk aan Zee
vanuit
Heliomare, afstand 13 km, info volgt
Met de wandelgroetjes en veel wandelplezier, op naar een mooie lente

Wandel mee…..
gezond…..
gezellig!

Ommetje
Breukelen
sinds
21 september 2011
de gezelligste
wandelgroep in
Breukelen en
omgeving
ommetjebreukelen
@outlook.com

Het wandelen is geheel
vrijblijvend o.l.v. ervaren
wandelbegeleiders.
Voor de wandelaars hebben
we een aantal punten op een
rijtje gezet:
• Ommetje Breukelen is
een wekelijkse activiteit
van en vanuit
Wijkcentrum
OverNoord op
donderdagmorgen om
10.00 uur.

• Er zijn 2
wandelgroepen:
afhankelijk van welke
afstand/snelheid je wilt
lopen, kies je een groep.
• Aanwezig vanaf 09.45
voor aanmelding en
betaling van € 2,-- voor
deelname.
• Na afloop drinken we
samen koffie of thee.
• Elke 1ste donderdag van
de maand wordt als
afwisseling vertrokken
van een in onderling
overleg gekozen
startpunt.

