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Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord 

 

N I E U W S B R I E F 

Moeilijk ter been? 

 Bel voor vervoer Graag Gedaan, 

bereikbaar op maandag, woensdag 

en vrijdag tussen 9:00 en 10:00 uur, 

telefoonnummer 0346-263800 

 
 

Op donderdag 3 oktober a.s. om 

10.00 uur is er weer Klassieke muziek 

te beluisteren in het Wijkcentrum 

Over-Noord. 

Wat is er te horen? 

Er is muziek van o.a. Antonin Dvorak 

(Strijkkwartet, opus 12), Franz 

Schubert (Fantasie in f) en Charles 

Gounod (Faust Waltz), maar ook van 

minder bekende componisten als  

bijvoorbeeld André Grétry 

(Fluitconcert in C). Misschien klinkt 

hun muziek toch wel bekend in de 

oren. Muziekverteller Peter Roovers 

leidt elk werk in met informatie over 

de componist en hij geeft een vaak 

verrassende toelichting op wat er in 

de muziek te beleven is. 

 

Geniet na de pauze van een leuk 

muziekfilmpje! Gratis toegang! 

Loop eens binnen bij de luisterochtend 

en laat u verrassen. Ook als u niet in 

Breukelen-Noord woont bent u van 

harte welkom. Wijkcentrum Over-Noord 

is er voor iedereen! De toegang is 

gratis. U kunt zo binnenlopen en met 

een kopje koffie erbij wordt het reuze 

gezellig. 

Wijkcentrum Over-Noord is gevestigd 

op het adres Vrijheidslaan 4, Breukelen 

(om de hoek bij het Winkelcentrum). 

 

 

Nieuwe cursus Jeugdschaak 
 Schaken is bijzonder goed voor de 
ontwikkeling van de creativiteit bij de 
jeugd. Wilt U uw zoon of dochter ook 
leren schaken, of nog beter leren 
schaken als de basiskennis al 
aanwezig is, meld uw kind dan aan 
via een e-mail naar 
overnoord@gmail.com  
Op 7 en 14 oktober vind het vervolg 
plaats van de in september gestarte 
workshop schaken voor de jeugd van 
de basisscholen. Een week na de 
herfstvakantie op 4 november start de 
nieuwe cursus jeugdschaak, die 
eindigt op 2 december.  

De workshops worden gehouden op  
5 achtereenvolgende maandagen 
van 16.00 tot 17.00 uur en de kosten 
hiervoor bedragen slechts € 5,00 in 
totaal. Het adres is wijkcentrum Over 
Noord, Vrijheidslaan 4  in Breukelen. 
Nadere informatie bij Cees Samsom, 
ceessamsom@online.nl of  
Tel.: 0346 – 263719. 

 

 

http://www.over-noord.nl/
mailto:overnoord@gmail.com
mailto:overnoord@gmail.com
mailto:ceessamsom@online.nl
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Zaterdag 12 oktober is er weer 
klaverjassen in wijkcentrum Over-Noord.  
Zaal open 13.00 uur, aanvang rond 13.30 
uur. Kosten slechts € 2,50 p.p. incl. 
koffie/thee en een versnapering. Opgave bij 
Henk Coljé, e-mail adres: 
 h.colje@ziggo.nl of overnoord@gmail.com 
 
Graag tot dan,  
namens Noor Koning, Lyda Boekweit, Henk 
Coljé en John Wiebes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zich  
 

Klaverjassen 

 

Elke 
donderdagmiddag 

creatief bezig zijn in 
wijkcentrum  
Over-Noord  

van 14.00 – 16.00 uur 

 

 
 

U kunt boeken 
meenemen/ 

inleveren in de 
minibieb. 

Zeker open op 
dinsdagmorgen en 

donderdag  

de hele dag. 

 

Bezoek ook 
onze website! 

Ga naar: 

www.overnoord.nl 

 

Ommetje Breukelen 
Wandelen is 

gezond en gezellig! 
 

Elke donderdag 
09.45 – 11.00 u 

 
Vertrek vanuit het 

wijkcentrum 

 

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 overnoord@gmail.com 
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. 
 

 

Boeken bespreken 

 Op dinsdag 15 oktober is er van 14.00 
tot 16.00 uur weer Boeken Bespreken in 
Wijkcentrum Over-Noord. Deze keer is 
de Breukelse schrijfster Lyda Westerink 
te gast om te praten over haar roman 
‘Wolfs muze’ (2018). Naast schrijver is 
zij eigenaar van ‘Het Sprookjescafé’, 
van waaruit zij cursussen en workshops 
creatief schrijven verzorgt. Lyda zal ons 
onder meer meenemen in haar 
fascinatie voor sprookjes, de bakermat 
van de literatuur en uit de doeken doen 
waarom juist Roodkapje inspiratiebron 
was voor haar boek. Iedereen is van 
harte welkom, de toegang is gratis. 

 

Bridge op zondag  
 

 

 

 

 

Schaakcafé voor senioren start weer in oktober 2019 
 
Evenals het afgelopen seizoen start het schaakcafé voor senioren weer in oktober 
en duurt tot en met maart. Elke 2

e
 en 4

e
 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.  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 €10,00, inclusief  
1 koffie of 1 thee. Aanmelden via overnoord@gmail.com en  
nadere info bij Cees Samsom via ceessamsom@online.nl  
Tot ziens! 

 

mailto:h.colje@ziggo.nl
mailto:overnoord@gmail.com
mailto:overnoord@gmail.com
mailto:overnoord@gmail.com
mailto:ceessamsom@online.nl
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Repair café 17 oktober 

 

Schuif-es-aan  

 
 
 

Leef Duurzaam, 
Eerst laten checken en als het echt niet meer te repareren is, 
dan pas weggooien! Heeft u huishoudelijke apparaten, 
klokken,  kleine meubeltjes of kleding enz. wat defect is, dan 
kunt u deze na laten kijken en eventueel laten repareren op 
donderdag 17 oktober a.s.   
U kunt tijdens het repaircafé  ook terecht voor vragen over 

het gebruik van uw IPAD of I- Phone. 

 
Na de leuke reacties van vorig jaar hebben Truus 
en Tjeerd besloten om op 25 OKTOBER weer op 
de SPAANSE  toer te gaan. We beginnen met een 
Spaans muziekje, sangria en tapas, wat daarna 
volgt weten we nu nog niet. 
 
Bent u alleenstaand en wilt u een keer 
aanschuiven dan kunt u zich aanmelden door 
zaterdag 5 oktober na 9.00 uur te mailen aan 
overnoord@gmail.com of door het 
antwoordapparaat (tel.nr. 751840) in te spreken.  
 
We ontvangen u de 25e graag na half zes met een 
glaasje sangria waarna rond zes uur de tapas op 
tafel komen. De deelnamekosten bedragen  
 € 10.00 incl. een drankje. 

 

Filmvrienden van Over-Noord 
De eerst volgende filmvoorstelling is  
zondag 27 oktober om 14.00 uur. 

De zaal is open om 13.30 uur. Wilt u ook filmvriend  worden 
meldt u dan aan via de website of mail naar 

overnoord@gmail.com 
 

Koken met kinderen 

30 OKTOBER begint er weer een workshop 
KOKEN MET KINDEREN. Deze workshop wordt  
op 4 achtereenvolgende woensdagmiddagen 
gegeven in wijkcentrum Over-Noord en  
is bedoeld voor kinderen van groep 4 tot 8. 
We beginnen de eerste woensdagmiddag met het 
maken van een voorgerecht, op de tweede 
woensdag gaan we met het hoofdgerecht aan de 
gang, daarna volgt het nagerecht. De vierde 
woensdag is de FINALEDAG, dan maken de 
kinderen het complete 3-gangen menu en worden 
de tafels leuk gedekt. Op deze dag mogen de 
deelnemers elk 2 gasten uitnodigen.  
Deelnamekosten voor de workshop bedragen   
€ 15,00, welke de eerste woensdagmiddag 
meegenomen kan worden.  
De deelnamekosten voor de gasten op de 
finaledag zijn € 7,50 p.p., voor de  
drankjes rekenen we € 1,50.  
 
Wilt u uw zoon of dochter een keer mee laten 
doen met de workshop KOKEN MET  
KINDEREN dan kunt u zich aanmelden door een 
mailtje te sturen aan overnoord@gmail.com 

 

 

 

 

Gitaar workshop 

Wij willen graag voor de jeugd een workshop 
gitaarspelen geven. Tot nu toe zijn er maar 2 
aanmeldingen. Dat is te weinig. Heeft u een 
zoon of dochter die gezellig muziek wil 
maken, geef hem of haar dan op door een 
mailtje te sturen naar overnoord@gmail.com. 

 


