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N I E U W S B R I E F 

Oproep voor Jubileum 

activiteiten 

Klassieke muziek in 
Wijkcentrum Over-Noord 
 

 

 

 

Op donderdag 5 maart 2020 om  

10.00 uur is er weer Klassieke muziek te 

beluisteren in Wijkcentrum Over-Noord, 

Vrijheidslaan 4 in Breukelen.  

Wat is er te horen? 

Er is muziek van o.a. Camille Saint-

Saëns (Introduction et rondo 

capricioso), Ludwig van Beethoven 

(Septet in Es) en Georg Philipp Telemann 

(Concert in D), maar ook van minder 

bekende componisten als  bijvoorbeeld 

Wilhelm Friedemann Bach 

(Klavecimbelconcert in D) en George 

Enescu (Sonate no. 3 voor viool en 

piano). 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. 

 

Dit jaar bestaat ons Wijkcentrum  
10 jaar. Dit gaan we vieren met onze 
vrijwilligers. Maar ook met de rest van 
Breukelen. Het jubileumjaar is ook een 
mooi moment om ons wijkcentrum en 
onze activiteiten bij meer mensen op de 
kaart te zetten. Heeft u een leuk idee 
om iets te organiseren? Laat het ons 
weten! We willen indien nodig ook 
zeker een financiële bijdrage leveren. 
Dus geef uw fantasie de vrije loop.  
Hoe meer activiteiten hoe leuker.  
Stuur uw idee aan  
secretariaatovernoord@outlook.com. 
Eén van de bestuursleden neemt dan 
contact met u op. U kunt ook op 
dinsdagmorgen langskomen in het 
wijkcentrum. 
 

 

 

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


                                                            Wijkcentrum Over-Noord  
Wijkcentrum Over-Noord  Pagina  2 van 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Klaverjassen op 14 maart 2020 

 

U kunt boeken meenemen/ 
inleveren in de minibieb. 

Zeker open op dinsdagmorgen 

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. 
 

 

Bridge op zondag  8 maart 
 

Op 15 februari is er bijzonder hoog gekaart. 
6 kaarters behaalden een score van 
minimaal 5148 en maximaal 5475 punten!! 
Eerstvolgende klaverjasdatum is  
14 maart in wijkcentrum Over-Noord.  
Zaal open 13.00u, start rond 13.30 u. 
Geen koppelklaverjassen, er wordt  
"amsterdams" gespeeld.  Kosten €  2,50 p.p. 
incl. kopje koffie/thee en wat lekkers. 
Opgave via e-mail ahasdonck@ziggo.nl, 
telefonisch 0346 830720 of aan de zaal op 
14 maart. 
Namens de klaverjas-commissie 
Noor, John en Arthur. 

Schaakcafé voor senioren 

gaat verder in maart 2020 
 

Filmvrienden 
van Over-Noord 

De eerst volgende 
filmvoorstelling is  

zondag 29 maart 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 
 

Jeugdschaak wordt vervolgd 

in maart 2020 
 Op maandag 9 maart start de nieuwe cursus 
jeugdschaak. Met deze cursus van 5 lessen, 
wordt het schooljaar 2019 – 2020 afgesloten. 
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 

 

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

 

 

 

 
Parkeer niet op de 

stoep voor het 
wijkcentrum. 

De politie bekeurt 
regelmatig. 

 

Bezoek ook onze 
website! 

Ga naar: 

www.overnoord.nl 

 

Moeilijk ter been? 

 Bel voor vervoer  

Graag Gedaan, 

bereikbaar op 

maandag, 

woensdag en 

vrijdag tussen 9:00 

en 10:00 uur, 

telefoonnummer  

0346-263800 

 

mailto:overnoord@gmail.com
mailto:ahasdonck@ziggo.nl
mailto:overnoord@gmail.com
mailto:overnoord@gmail.com
mailto:ceessamsom@online.nl
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Repair café 19 maart 

 

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 19 maart 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. 

Tiny en Vincent gaan voor de  
schuif-es-aan van 27 maart weer op 
pad om inkopen te doen om 
vervolgens hun Griekse specialiteiten 
menu te bereiden. Na de maaltijd 
schenken we nog een kopje koffie of 
thee voor u in met iets lekkers. Het 
wordt vast weer een geslaagde avond.  
Bent u alleenstaand en wilt u een keer 
aanschuiven voor een lekkere maaltijd 
en een leuk gesprek dan kunt u zich 
aanmelden door op 7 maart na 09.00 u 
een mail te sturen naar 
overnoord@gmail.com of door het 
antwoordnummer tel. 751840 in te 
spreken. De deelnamekosten 
bedragen € 10,00 incl. een drankje en 
een kopje koffie. De koks en 
vrijwilligers ontvangen u graag na half 
zes met een drankje, rond 18.00 uur 
serveren wij zoals gebruikelijk het 
voorgerecht.  

 

 

Koken met kinderen 

 

Woensdagmiddag 25 maart beginnen 
we om 14.00 uur weer met de workshop 
Koken met Kinderen, om 15.30 uur zijn 
de koks zover dat ze opgehaald kunnen 
worden.  Deze workshop is bedoeld 
voor  kinderen van groep 4 tot 8. Op drie 
achtereenvolgende woensdagmiddagen 
leren de deelnemers met keukengerei 
om te gaan en een leuk en gezond 
driegangen menu te bereiden, meestal 

met een thema. ➡  

Wandel je fit bij de gezelligste  

wandelclub in Breukelen 
 
Het regent en waait momenteel hard. En dat 
terwijl het bijna lente is. En dat zie je als je 
wandelt in de frisse buitenlucht.  De natuur 
barst uit zijn voegen. Genieten dus!  
Slecht wandelweer? Bestaat niet, wel slechte 
wandelkleding. In de afgelopen 9 jaar dat we 
met Ommetje aan de wandel zijn hebben we 
slechts 8x niet gewandeld vanwege gladheid of 
extreme regen/wind. Dus wat let je, kom eens 
kennismaken op onze Ommetjes 
donderdagochtend.  
Wij wandelen wekelijks op donderdag in twee 
tempogroepen.  
De wandelingen duren 1 tot 1½ uur en na 
afloop drinken we gezellig koffie/thee met 
elkaar. Kosten: € 2,00 pp inclusief koffie/thee, 
de eerste keer is gratis. Start 10.00 u bij 
Wijkcentrum Over-Noord, Vrijheidslaan 4, 
Breukelen. 
De 1

e
 donderdag van de maand kunnen wij 

niet terecht in Over-Noord. In onderling overleg 
starten we elders, dat kan ook buiten 
Breukelen zijn. Voor meer informatie mail 
naar Ommetjebreukelen@outlook.com 

 

Dit keer gaan we op de Spaanse toer.  
De vierde woensdag is de finale, de 
kinderen mogen dan elk 2 gasten 
uitnodigen, papa en mama of opa en oma. 
De tafels worden leuk gedekt en het  
geleerde menu wordt klaargemaakt en 
geserveerd. De deelnamekosten voor de 
workshop  bedragen € 15,00, op de finale 
dag vragen wij aan de gasten een bijdrage 
van € 7,50 p.p., voor de drankjes berekenen 
we € 1,50.  
Wilt u uw zoon of dochter ook een keer mee 
laten doen met de workshop stuur dan een 
mail aan overnoord@gmail.com. 

  

 

Vervolg koken met kinderen 

mailto:overnoord@gmail.com
mailto:overnoord@gmail.com

