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Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord
Op donderdag 2 januari 2020 om
10.00 uur is er weer Klassieke muziek
te beluisteren in Wijkcentrum OverNoord, Vrijheidslaan 4 in Breukelen.

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.

Wat is er te horen?
Er is muziek van o.a. Franz Schubert
(Lied: Nacht und Träume) en Edward
Grieg (Peer Gynt, Suite No. 2), maar
ook van minder bekende componisten
als bijvoorbeeld Morten Lauridsen
(koorwerk: Lux aeterna, O nata lux)
en Sándor Veress (Sonate voor
hobo, klarinet en fagot).

Geniet na de pauze van een leuk
muziekfilmpje!

Misschien klinkt hun muziek toch wel
bekend in de oren.

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.
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Moeilijk ter been?
Bel voor vervoer Graag Gedaan,
bereikbaar op maandag, woensdag
en vrijdag tussen 9:00 en 10:00 uur,
telefoonnummer 0346-263800

Klaverjassen op 11-01-2020
Voordat het klaverjassen op 14 december van start ging,
werd er 1 minuut stilte gehouden i.v.m. het overlijden van
Gerrit Vermaat. Hij was een enthousiaste en trouwe kaarter.
Gerrit wij zullen je aanwezigheid missen! Nadat John Wiebes
2 nieuwe kaarters had verwelkomd ving het toernooi aan.
Deze middag werd er bijzonder hoog gespeeld, de eerste 5
kaarters scoorden 5130 punten of meer. Na afloop wenste
een ieder elkaar fijne en prettige kerstdagen toe en gezond
en nieuw kaartjaar 2020. Eerste kaartmiddag in het nieuwe
jaar is 11 januari. Opgave kan telefonisch naar
tel.: 0346 830720 of per e-mail ahasdonck@ziggo.nl of op
zaterdag 11 januari. Zaal open vanaf 13.00 uur en start rond
13.30 uur. Kosten p.p. € 2,50 incl. koffie/thee en wat lekkers.
Geen Koppelklaverjassen. Systeem Amsterdams.
De klaverjascommissie wenst jullie allen een gezellige kerst
toe en een voorspoedig 2020.

Wijkcentrum Over-Noord
Wijkcentrum Over-Noord
Bridge op zondag 12 januari
Bezoek ook onze
website!
Ga naar:
www.overnoord.nl

U kunt boeken
meenemen/
inleveren in de
minibieb.
Zeker open op
dinsdagmorgen en
donderdag
de hele dag.

Filmvrienden
van Over-Noord
De eerst volgende
filmvoorstelling is
zondag 26 januari 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

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.

Jeugdschaak wordt vervolgd
in januari 2020
Op maandag 13 januari 2020 start de nieuwe
cursus jeugdschaak. Met deze cursus van 5
lessen, krijgt het schooljaar 2019 – 2020 een
vervolg. De kosten zijn 5 euro 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.
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 aan
overnoord@gmail.com
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Schaakcafé voor senioren
gaat door in januari 2020
Evenals het afgelopen seizoen startte
het schaakcafé voor senioren weer in
oktober en duurt tot en met maart. Elke
e
e
2 en 4 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 incl. 1 koffie of 1 thee.
Aanmelden via overnoord@gmail.com
en nadere info bij Cees Samsom via
ceessamsom@online.nl Tot ziens!

Repair café 16 januari
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
16 januari 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.

Boeken bespreken
Dinsdag 21 januari worden de volgende boeken besproken.
Marjo van Dijk-Witjas heeft gekozen voor "Winterbloei" van
Jan Wolkers. Deze bundel werd dit jaar gratis verspreid door de
bibliotheken. Verhalen en brieven over de natuur, voor de schrijver
altijd een belangrijke inspiratiebron, in de loop der jaren door Jan
Wolkers geschreven. Het tweede boek is "Rinkeldekink" van Martine
Bijl. Martine schrijft over de hersenbloeding in september 2015, haar
daaropvolgende revalidatie, over therapeuten, over angsten en
wanen, soms met wrange humor, maar altijd op een zeer
indrukwekkende wijze.

Wijkcentrum Over-Noord
Schuif-es-aan
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‘t Ommetje Breukelen

Op 29 NOVEMBER hebben Sandy en Suus voor de
eerste keer gekookt voor de gasten van ons
wijkcentrum. Het werd een geslaagde avond, iedereen
heeft genoten van het eten en de gezelligheid. Sandy
en Suus hebben aangegeven in 2020 weer van de
partij te zullen zijn.
Erwin Mulder is al jaren een geziene gastkok in OverNoord, 31 JANUARI komt hij weer met tassen vol met
lekkers om voor onze gasten een driegangen menu te
bereiden.
Bent u alleenstaand en wilt u een keer met ons meeeten en de sfeer proeven dan kunt u zich aanmelden
door zaterdag 4 januari na 9.00 uur te mailen aan
overnoord@gmail.com of door het antwoordapparaat
(tel.nr. 751840) in te spreken.
Erwin en de vrijwilligers zijn NA HALF ZES zover om u
te ontvangen en een drankje voor u in te schenken.
Zoals gebruikelijk serveren we rond zes uur het
voorgerecht. De deelnamekosten bedragen € 10.00
incl. een drankje en een kopje koffie of thee met iets
lekkers ter afsluiting van de avond.
Graag tot 31 januari a.s.
.
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“Ommetje Breukelen”de leukste wandelclub in
Breukelen “Wandelen verbindt”
“Ommetje Breukelen is opgericht om inwoners van
Breukelen en omgeving meer in beweging te krijgen
en met elkaar in contact te brengen. Er wordt
gelopen in 2 tempo groepen: groep 1 loopt 5 – 8 km,
groep 2 loopt iets minder snel 4-5 km. De
wandelingen duren ong. 1-11/2 uur, na afloop staat
voor iedereen de koffie/thee klaar en kletsen we
gezellig na. Het sociale contact speelt bij ons een
belangrijke rol.
Deelname: € 2,00 per keer incl. koffie of thee.
Kom eens kennismaken, de eerste keer is gratis.
Ommetje Breukelen, iedere donderdag van
09.45 – ca 11.45 uur vanaf wijkcentrum Over-Noord,
vrijheidslaan 4, 3621 HH Breukelen.
Wandelen is gezond en gezellig, zegt het voort en
maak anderen wandelenthousiast!
Wij hebben er zin in, jullie ook?
Voor informatie mail naar
Ommetjebreukelen @outlook.com
Naast de Ommetjesdonderdagen worden er
regelmatig weekendwandelingen georganiseerd.
Afstanden variërend van 10 tot 25 km.
Door ons zelf uitgezet of georganiseerd door andere
wandelsportverenigingen. Deze worden bekend
gemaakt per e-mail en via Facebook.
Interesse? Meld je aan of kom donderdag gezellig
een keer meelopen.

