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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 7 november a.s. om 
10.00 uur is er weer klassieke muziek 
te beluisteren in Wijkcentrum  
Over-Noord  in Breukelen.  
Wat is er te horen? 
Er is muziek van o.a. Antonio Vivaldi 
(Filiae maestae Jerusalem), Dmitri 
Sjostakovitsj (Pianoconcert no.2) en 
Charles Gounod (Faust Waltz), maar 
ook van minder bekende componisten 
als  bijvoorbeeld Joseph Suk 
(Intermezzo uit Fairy Tale) en 
Frederico Mompou (pianomuziek 
selectie). 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! 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). 

 

 

In memoriam:   

Michael Hartmann 04-04-1938 / 27-09-2019 
Op de leeftijd van 81 jaar is plotseling overleden onze oud-voorzitter en mede-
oprichter van Beheerstichting Over-Noord Breukelen.  
Michael was een bevlogen bestuurslid met oog voor detail. Vele jaren was hij de 
motor van onze Beheerstichting. Tevens was hij mede de drijvende kracht achter 
het realiseren en tot stand komen van wijkcentrum Over-Noord.  
Michael was nog vol levenslust met o.a. vergevorderde plannen voor een 
verhuizing naar Limburg om samen met zijn vrouw te genieten van de rust aan de 
Maas. Zover heeft het helaas niet mogen komen.  
Wij blijven Michael gedenken als een kundig en zeer betrokken mens. 
Hij rust in vrede. Bestuur Beheerstichting Over-Noord Breukelen. 

http://www.over-noord.nl/
mailto:overnoord@gmail.com
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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 

 

Boeken bespreken 

 Op 19 november is er weer boeken bespreken 
van 14.00 tot 16.00 u.  
Toegang vrij. 
Deze keer hebben Marjo van Dijk-Witjas en 
Greetje Falkenhagen  gekozen voor twee op 
het eerste gezicht heel uiteenlopende boeken. 
Greetje koos voor een heruitgave van een 
roman van Clare Lennart  
“Huisjes van kaarten”.  
De eerste uitgave is gedateerd 1938, maar het 
grootste succes beleefde het boek in de 
vijftiger jaren. Het is het verhaal van een 
schrijfster, die rouwt om de dood van haar 
grote liefde. Zij komt te wonen in de Utrechtse 
Steenstraat en leert veel van haar buren 
kennen. Het zijn de kleine verhalen van de 
buurt, van de mensen daar die het boek 
bijzonder maken.  
Marjo bespreekt het boek van Olaf Koens, 
“Paarden vliegen businessclass”, verhalen 
over mens en dier in het Midden-Oosten.  
Olaf Koens is een Nederlands journalist en 
onder meer correspondent voor het Midden-
Oosten. In zijn  boek lezen we ontroerende en 
soms zelfs lachwekkende verhalen, waardoor 
de indruk wordt gewekt dat men meer om 
dieren dan om mensen geeft. 

 

Filmvrienden 
van Over-

Noord 
De eerst volgende 
filmvoorstelling is  

zondag 24 november 
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 
 

Schaakcafé voor senioren gaat verder in november 
 
Evenals het afgelopen seizoen startte 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! 

 

Jeugdschaak wordt vervolgd in november  
 
Op 4 november begint de nieuwe cursus jeugdschaak  weer. Met deze cursus van 
5 lessen, krijgt het schooljaar 2019 – 2020 een vervolg. De kosten zijn € 5,00 voor 
5 lessen in totaal (!) voor leerlingen van de basisschool. Het maximale aantal is  
12 leerlingen. De lessen zijn op 5 opeenvolgende maandagen van 16.00 tot 17.00 u 
in wijkcentrum Over Noord door de ervaren schaakleraar Cees Samsom. Het 
wijkcentrum is 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 aan overnoord@gmail.com met vermelding van leeftijd en ervaring.                                                                                                                          

 

 

 

 

mailto:overnoord@gmail.com
mailto:ceessamsom@online.nl
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Zaterdag 23 november 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 

 

  

Repair café 21 november 

 

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 21 november a.s.   
Het wijkcentrum is open van 09.00 – 11.00 uur. 
U kunt tijdens het repaircafé  ook terecht voor vragen over 

het gebruik van uw IPAD of I- Phone. 

Eind november organiseren we alweer de laatste 
schuif-es-aan van dit jaar. 
In het nieuwe jaar heeft u natuurlijk ook weer elke 
laatste vrijdag van de maand de mogelijkheid om aan 
te schuiven en te genieten van de maaltijd en de 
ontspannen sfeer. Ook in 2020 gaan we er weer voor 
zorgen dat er gevarieerde en gezonde maaltijden op 
tafel komen. 
 
Op 29 NOVEMBER gaan Sandy en Suus een  
3-gangenmenu (verrassingsmenu) voor de  
gasten van ons wijkcentrum bereiden.  
 
Bent u alleenstaand en wilt u een keer met ons mee-
eten en de sfeer proeven, dan kunt u zich aanmelden 
door zaterdag 2 november na 9.00 uur te mailen aan 
overnoord@gmail.com of door het antwoordapparaat 
(tel.nr. 751840) in te spreken.  
 

 

We ontvangen u 29 november graag na 17.30 uur 
met een drankje, rond zes uur wordt het 
voorgerecht uitgeserveerd.  
 
De deelnamekosten bedragen  € 10.00 incl. een 
drankje en een kopje koffie of  
thee met iets lekkers om de avond  af te sluiten. 

 

Bridge op zondag  10 november 
 

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. 
 

  

 

mailto:h.colje@ziggo.nl
mailto:overnoord@gmail.com
mailto:overnoord@gmail.com
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Kom eens langs en maak gratis kennis met Ommetje Breukelen, de leukste wandelgroep in Breukelen 
 
Sinds 22 september 2011 wandelt Ommetje Breukelen o.l.v. ervaren wandelbegeleiders met twee wandelgroepen in 
en buiten Breukelen. Wat gestart is als een wekelijks ommetje van 4 km is uitgegroeid tot een heuse hechte 
wandelgroep. Het is opgericht om ouderen meer in beweging te krijgen, dat is gelukt en het is veel meer dan dat. 
Er wordt gewandeld in 2 groepen, groep 1  loopt wekelijks 6-7 km, groep 2 rond de 5 km.  
Start vanaf Wijkcentrum Over-Noord, Vrijheidslaan 4, Breukelen. 
Verzamelen 09.45 uur, vertrek 10.00 uur.  
Deelname € 2,00 incl. koffie/thee na afloop. 
Voor informatie: kom eens langs op de Ommetjes donderdagochtend of mail naar ommetjebreukelen@outlook.com 
 
De 1ste donderdag van de maand kunnen wij niet terecht in Over-Noord vanwege de klassieke muziek, dan lopen we 
in overleg in of buiten Breukelen, groep 1 loopt dan  een wat langere afstand tussen de 10-15 km.   
 Ommetje Breukelen neemt ook regelmatig mee aan grotere wandelevenementen zoals De Amsterdam City Walk, de 
Kippenloop in Katwijk aan Zee, de Hartstocht in de Biesbosch, Rondje Ka, de Boerenlandroute, kortom genoeg te 
wandelen met Ommetje Breukelen. 

 

WANDELEN IS SUPERGEZOND EN 

SUPERGEZELLIG! 
 

Trek je stoute schoenen aan & de wereld ligt aan 
je voeten  

 

Laat ik me even voorstellen. Mijn naam is Fred Bisschop en ik 
ben inmiddels 65 jaar. Fotograferen doe ik al heel lang maar 
de laatste jaren steeds meer.  
Landschapsfotografie, natuurfotografie en reisfotografie. 
 
Ik vind mijn inspiratie in de wereld om ons heen, in andere 
landen met adembenemende landschappen, in de natuur en in 
mensen. Veel foto’s maak ik op reis maar ik fotografeer ook 
vaak in de prachtige natuurgebieden die Nederland rijk is. 

Mijn foto’s maak ik met een Canon 6D en een Canon 7D.  
Voor de onderwateropnames gebruik ik een Olympus PEN 
PL7 met bijbehorend Olympus onderwaterhuis. 
 
Informeer naar de prijzen! De foto’s zijn te koop. 
Een leuk cadeau voor de feestdagen? 
De opbrengst komt ten goede aan het Parkinsonfonds. 
 

 

Foto expositie in  

Wijkcentrum Over-Noord 


