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Beste mensen,
Voordat we naar dit jaar kijken ga ik even met u terug in de tijd.
Op 9 december 2010 verschenen voor Notaris Gerrits de volgende heren:Wim
Kragten, Jan Kistemaker, Jan Kerker, Hans Zilverberg en Michael Hartmann.
Gezamenlijk richtten zij op de Beheersstichting Over-Noord Breukelen. Als u heeft
meegeteld betekent dat inderdaad dat onze Stichting in het jaar 2020 al weer tien
jaar bestaat. Iets waar we dit jaar zeker aandacht aan willen besteden. Een feestje
hoort daar uiteraard bij. Inmiddels zijn de activiteiten die worden georganiseerd al
weer geruime tijd een begrip in onze wijk, sterker nog in ons hele dorp. Waar we in
onze oprichtingsakte nog spreken over het mogelijk maken van activiteiten in de wijk
Breukelen Noord, weet heel Breukelen ons Wijkcentrum te vinden. Bij het repair
café, maar ook bij het boeken bespreken, wandelen, het schaken en klaverjassen en
.. eigenlijk maken we geen onderscheid meer. Het is fijn als mensen ons centrum
weten te vinden. Ook voor incidentele verhuur wordt het centrum graag gebruikt.Het
doel is immers mensen bij elkaar brengen. Daar doen we het voor. Verandering
hoort daar ook bij. Een nieuw jaar! We willen uiteraard doorgaan met de huidige
goed lopende activiteiten maar we zijn ook nog steeds op zoek naar nieuwe ideeën.
Ook jongere mensen willen we best een keer achter de Play Station vandaan halen
of, voor de oudere jongeren onder ons, achter de tv vandaan. Dat is nog niet zo
makkelijk. Want het betekent dat er ook nieuwe trekkers moeten komen die iets
willen organiseren. In december kwamen we met alle activiteitenbegeleiders bij
elkaar en zijn er al nieuwe ideeën gelanceerd die mogelijk aanspreken. Zo zoeken
we iemand die het leuk vindt om bijvoorbeeld een pub quiz te organiseren. Of een
Oranje café op koningsdag? Of… ideeën blijven welkom.
Terugkijkend op 2019 zijn er ook binnen de organisatie en het bestuur
veranderingen. Hans Cabo heeft aangegeven per 31 december uit het bestuur te
stappen. Hij blijft nog wel het dagelijks beheer van het wijkcentrum doen en de
reserveringen. Het bestuur heeft gevraagd of Truus de Bruijn wil overwegen aan te
schuiven in het bestuur. Truus zal een aantal keren de vergadering bijwonen en dan
een besluit nemen. Ook heeft Erna Bloemhart aangegeven te stoppen als
coördinator. Haar taken worden overgenomen door Ineke, onze secretaris.
Zowel Hans als Erna hebben lang een actieve bijdrage geleverd aan onze stichting.
Ik wil ze vanaf deze plek daarvoor in elk geval alvast hartelijk bedanken.
En uiteraard een bedankje aan u allen hier. De vrijwilligers die dit centrum draaiend
houden. Zonder u zou dit gebouw al lang weer omgevormd zijn tot een of meerdere
woningen. Onze reserveringsagenda is nog steeds goed gevuld en ons centrum
biedt alle faciliteiten voor de meest uiteenlopende activiteiten. En … het is vooral
een fijne plek om elkaar te ontmoeten. Met een kop koffie. Of met een lekker
glaasje. Zoals we nu bij elkaar zijn.
We zijn bijna aan het einde van ons eerste decennium beste mensen.
Laten er nog vele mogen volgen. Dank u wel.
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Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord
Bezoek ook onze
website!
Ga naar:

Op donderdag 6 februari 2020 om
10.00 uur is er weer Klassieke muziek te
beluisteren in het Wijkcentrum OverNoord, Vrijheidslaan 4 in Breukelen.

www.overnoord.nl

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

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). 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).

Bridge op zondag 9 februari
Filmvrienden
van Over-Noord
De eerst volgende
filmvoorstelling is
zondag 23 februari 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 februari 2020
Op maandag 13 januari 2020 startte de
nieuwe cursus jeugdschaak. Met deze
cursus van 5 lessen, krijgt het schooljaar
2019 – 2020 een vervolg.
De kosten zijn € 5,00 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. 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

Moeilijk ter been?
Bel voor vervoer Graag Gedaan, bereikbaar op maandag, woensdag en
vrijdag tussen 9:00 en 10:00 uur, telefoonnummer 0346-263800
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Schaakcafé voor senioren
gaat verder in februari 2020

Repair café 20 februari

Evenals het afgelopen seizoen startte het
schaakcafé voor senioren weer in oktober en
e
e
duurt tot en met maart. Elke 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,
inclusief 1 koffie of 1 thee. Aanmelden via
overnoord@gmail.com en nadere info bij Cees
Samsom via ceessamsom@online.nl Tot ziens!

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 20 februari 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.

Klaverjassen op 15 februari 2020
Zaterdag 15 februari is er weer klaverjassen in
wijkcentrum Over-Noord. Zaal open 13.00 uur en start
rond 13.30 uur. Systeem: Amsterdams....... geen koppel
klaverjassen. Kosten € 2,50 p.p. incl. koffie/thee en een
versnapering. U kunt zich aanmelden/ opgeven 15
februari tijdens zaal open of per e-mail
ahasdonck@ziggo.nl
Wij zien u graag op die zaterdag.
Namens de klaverjascommissie,
een sportieve groet,
Lida, Noor, John en Arthur

Boeken bespreken
Boeken Bespreken op de derde dinsdag van de
maand gaat niet meer door. Een uitgebreid
bericht daarover hebben de deelnemers
inmiddels ontvangen.

Schuif-es-aan
Op 27 februari is het weer de beurt
aan Marina en Ria om voor een
heerlijke driegangen maaltijd en een
gezellig gedekte tafel te zorgen.
Na alle positieve reacties van vorig
jaar wordt het zeker weer een geslaagde avond.
Bent u alleenstaand en wilt u een keer met ons meeeten en de sfeer proeven dan kunt u zich aanmelden
door zaterdag 1 februari na 9.00 uur te mailen aan
overnoord@gmail.com of door het antwoordapparaat
( tel.nr . 751840) in te spreken.
Marina, Ria 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.
.

