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N I E U W S B R I E F 

 

 

 
Vormgeving en 
uitvoering 
Nel Hartmann 

Inhoud: 
  
Klaverjassen 1 
Repaircafé  1           
Schuif-es-aan  2          
Creatief op zondag 2 
Ommetje 3                  

Klaverjassen 11 juni 

Repaircafé 16 juni 

Op 16 juni is het Repaircafé weer geopend om kapotte spullen een tweede leven 
te geven, onder het motto: Weggooien? Mooi niet! 
Wij zijn er van 09.00 u tot 11.00 u. 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. 
 

Met 4 bezette tafels is het een 
gezellige klaverjasmiddag geweest. 
Uiteindelijk wisten 4 kaarters ruim 
5000 punten te scoren:  
1e werd Henny met 5802,  
2de Koos met 5678,  
3de Eva met 5248 en  
Henk werd 4de met 5213 punten.  
Volgende kaartmiddag is op zaterdag 
11 juni in wijkcentrum Over-Noord op 
de vrijheidslaan 4.  

Zaal open 13.00 uur.... 
Start kaarten rond 13.30 uur en  
Einde is circa 17.00 uur.  
Opgave,  aanmelden kan aan de zaal of 
per e-mail naar ahasdonck@ziggo.nl.  
Er wordt "Amsterdams" gespeeld. geen 
koppelkaarten.  
Kosten per persoon: € 3,50  
( incl. 1x koffie/thee en een versnapering) 
Graag zien wij jullie zaterdag 11 juni in 
wijkcentrum Over-Noord.  
 
Een warme kaartgroet namens   
Noor, John en Arthur.  
 

 

 

 

http://www.over-noord.nl/
mailto:ahasdonck@ziggo.nl
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Bezoek ook onze 
website! 

Ga naar: 

www.over-noord.nl 

 

U kunt boeken 
meenemen/ 

inleveren in de 
minibieb. 

Zeker open op 
dinsdagmorgen. 

 

 
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 

 

 
Dinsdagavond 
Klaverjassen 

Met KZN 
Vanaf 19.30 uur 

In het wijkcentrum 
 

Kom ook eens kijken! 

Creatief op zondag 

Schuif-es-aan 24 juni 

Elke 3e zondag van de maand 
heerst er een gezellige sfeer in het 
wijkcentrum.  
Op 19 juni om 14.00 uur zijn we ook 
weer open voor een gezellige en 
creatieve middag.  
Tijdens een kopje thee en een leuk 
gesprek, kunt u leuke platen 
inkleuren met o.a. gelpennen, 
kleurpotloden en viltstiften, maar 
ook aan de slag gaan met diamond 
painting steentjes. Er is materiaal 

Samen eten is gezelliger dan alleen!  
Op 24 juni kunt u, als alleenstaande, in 
een ongedwongen sfeer kennis maken 
met andere gasten van schuif-es-aan 
en ondertussen genieten van een 
heerlijk vers gekookt driegangenmenu.  
Om u het "vakantie gevoel" te laten 
ervaren, gaan we na de Griekse en 
Franse maaltijd van de afgelopen 
maanden nu voor de Italiaanse 
keuken.  We verwelkomen u 24 juni 
graag na half zes, schenken een 
drankje voor u in, waarna we rond zes 
uur het voorgerecht serveren. We 
besluiten de avond met een kopje 
koffie of thee met een zoetigheidje.  
 

Deelnamekosten voor deze complete 
maaltijd zijn € 10,00 incl een drankje.  
 
Aanmelden kan zaterdag 4 juni na 
9.00 uur door het antwoordapparaat 
in te spreken op tel.nr.(0346-751840).  

 
 

 

aanwezig voor het inkleuren van platen 
en diamond painting.  
Heeft u een andere hobby bijvoorbeeld 
tekenen,  schilderen of borduren en 
vindt u het leuk om samen creatief bezig 
te zijn, neem dan uw spulletjes mee.  
Deelnamekosten zijn € 2,00 incl. gebruik 
van materiaal en een kopje thee met 
iets lekkers. Aanmelden via  
activiteiten@over-noord.nl of door 
gewoon binnen te lopen  
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Nieuwsbrief/wandelprogramma juni 2022 Beste wandelliefhebbers 
Er gaat iets veranderen in mijn rooster wandelbegeleiding van Ommetje Breukelen. Elf jaar ging ik met jullie elke 
donderdag aan de bak, bijna 500 Ommetjes, ik heb meer tijd nodig door privéomstandigheden, tijd voor verandering, 
dat heet afbouwen.  M.i.v. van 1 juli loop ik niet meer mee op de 1e donderdag van de maand. En v.w.b. de 
weekendwandelingen: de belangstelling is nihil en wat de reden is? Afstanden te lang? Inschrijfgeld evenementen te 
hoog? Teveel leuke bezigheden? Zeg het maar. Zelf ga ik nog wel in het weekend of door de weeks de paden op de 
lanen in, ben nog altijd besmet met het wandelvirus en ga met Vincent o.a. de Driedaagse van Venray begin juni en 
de Heuvellandvierdaagse in augustus lopen. En met een klein groepje door voor de wat langere afstanden. 
Terugkijkend op de maand mei hebben we weer kunnen genieten van mooie wandelingen. De donderdagommetjes 
gingen o.a. naar Gunterstein en Nieuwersluis en de route van de 3e donderdagwandeling liep langs de Spiegelplas 
en De Vecht. De koffie in het Spiegelhuys was lekker. Een prachtig rondje van 11 km. Met Gerda, Wilna en Vincent 
liepen we de 15 km van de  Vissenloop, Supermooie afwisselende wandeling. € 100.000,= bij elkaar gewandeld voor 
het KWF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat staat er op de wandelagenda van de maand juni: 
2/6 Rondje Scheendijk noord 8 km 
9/6 Rondje pontje Breukelerbrug 7 km 
16/6 3e donderdag, lange wandeling, bij mooi weer lopen we naar de  Strook, varen we met de fietsboot richting 
 Loosdrecht, koffiepauze, en  weer terug lopen ri Breukelen. Afstand Strook 6 km, afstand  Loosdrecht-
 Over-Noord 8 km. Info volgt. 
23/6 Rondje Loenen Bloklaan 8 km 
30/6 Rondje Broekland 7 km 
 
Aanmelden en betalen voor deelname donderdagwandeling € 2,00 vanaf 09.45  
Start wandeling 10.00 uur. Na afloop gezamenlijk koffie/thee  
Deelname aan wandelingen gebeurt geheel op eigen risico 
  
De laatste Weekendwandelingen met Ommetje: 
Op 18 juni gaan we wandelen in Haarlemmerliede, de zgn Kikkerloop. Kijk voor info op www.kikkerloop.nl . Aan dit 
evenement hangt een goed doel nl de Stichting ALS.  
Voorinschrijven niet nodig.  
En natuurlijk gaan we voor een rondje Ka op zondag 3 juli. Info www.RondjeKa.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit is de laatste nieuwsbrief, ook hier ga ik mee 
stoppen, als iemand dit van me wil overnemen hoor 
ik het graag.  Donderdagommetjes worden bekend 

gemaakt via de Whatsapp groep. 
Met de wandelgroetjes en tot Ommetje Breukelen 

 

 
 

Nieuwsbrief /wandelprogramma juni 2022 

http://www.rondjeka.nl/

