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Margot Israëls 
Volkomen onverwachts hebben we 
afscheid moeten nemen van onze 
sprankelende en intens genietende 
vrijwilliger Margot Israëls.  
Vele jaren verzorgde zij elke 
dinsdagmorgen de mini-bieb van 
Over-Noord met veel enthousiasme 
en deskundigheid.  Wij kijken met veel 
waardering terug op haar bijdrage aan 
de bibliotheek die door de inwoners 
hoog gewaardeerd wordt.  Wij zullen 
haar erg missen en wensen haar 
familie veel sterkte toe met het verlies 
van hun geliefde Go. 

 

Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord 
 

Deze maand is er nog geen sessie 
Klassieke muziek in Over-Noord.  
We blijven voorlopig werken met de 
maandelijkse muziekbrief.  

Muziek Op Afstand 
In de muziekbrief van oktober geven 
we aandacht aan o.a. een nummer 
van het beroemde Russische "Igor 
Moiseyev Ballet",  
verder is er muziek van o.a.  
Antonin Dvorák (strijkkwartet),  
Franz Schubert ('Winterreise') en  
Gabriel Fauré (Elegie).   

Met links naar mooie, spannende en 
romantische muziek.  
De filmpjes opnames van live 
optredens en zo ben je er toch een 
beetje bij! 

Als je ook de MOA muziekbrief wilt 
ontvangen stuur dan een mailtje naar 
peter.roovers@hccnet.nl 

 

 
 

http://www.over-noord.nl/
mailto:overnoord@gmail.com
mailto:peter.roovers@hccnet.nl
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Fantastisch geslaagde Burendag in Breukelen Noord 

Zaterdag 26 september 2020 was het 
zover. Met behulp van een lekker 
zonnetje heeft Breukelen Noord 
coronaproof Burendag gevierd.  
De deelnemers werden met tussenpozen 
van 10 minuten ontvangen bij het 
Wijkcentrum op de Vrijheidslaan of in het 
Park Henk van der Grift met koffie, thee, 
limonade en wat lekkers. Gewapend met 
een tasje waar behalve eten en drinken 
voor onderweg ook een boekje met de 
route en quizvragen in zat, ging men de 
wijk in.  Diverse bedrijven gaven een 
demonstratie van hun bedrijf. 
Particulieren verkochten hun overtollige 
spullen als kleding, sierraden, brocante 
etc. Op diverse pleintjes in de wijk 
werden concerten gegeven of kon men 
aan activiteiten meedoen zoals 
tafeltennis, blokfluitles (in luttele 
secondes speelde je het aloude bekende 
Vader Jacob), een armband of 
sleutelhanger met je naam maken bij 
Studio Crea en Zo. Ook in het Henk van 
der Griftpark werden vele activiteiten 
georganiseerd. Om het park er nog 
mooier uit te laten zien werden er 
boomspiegels beplant en wat 
schilderwerk uitgevoerd. Er kon genoten 
worden van veganistische snacks als 
pompoensoep en taart.  

Er was informatie over het fotograferen 
met drones, de Week tegen de 
Eenzaamheid, coaching, etc.  Jong en 
oud genoot van het dartvoetbal dat 
Jeugdpunt speciaal voor deze dag had 
neergezet. Onderweg kwam men ook 
een aantal zeer vreemde buurtbewoners 
tegen zoals een bruid die haar 
bruidegom kwijt was en toevallig nog een 
bruidegom die zenuwachtig was omdat 
hij zijn bruid niet kon vinden terwijl het 
bijna tijd was voor de trouwerij. En wat 
dacht je van die dame die dacht dat ze 
een operazangeres was in een auto waar 
behalve veel gezang ook behoorlijk wat 
rook uitkwam. Vreemde figuren die de 
deelnemers voorzagen van een stempel 
in hun boekje, hetgeen meetelde voor het 
winnen van één van de drie prijzen. De 
jury heeft de winnende deelnemers 
inmiddels benaderd en zij ontvangen een 
waardebon die zij in Breukelen kunnen 
besteden. De organisatoren van 
Wijkcentrum Over-Noord en 
Wijkcommissie Breukelen Noord, 
deelnemende bedrijven, 
Welzijnsorganisaties, particulieren en alle 
routelopers kijken terug op een geweldig 
geslaagde dag die mede tot stand is 
gekomen met een bijdrage van het 
Oranjefonds.  
 

 

 

 

Moeilijk ter been? 

 Bel voor vervoer  

Graag Gedaan, 

bereikbaar op 

maandag, 

woensdag en 

vrijdag tussen 

9:00 en 10:00 uur, 

telefoonnummer  

0346-263800 

 

Bezoek ook onze 
website! 

Ga naar: 

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

 

Senioren schaken 

 

 

 

 

Snertwandeling 

 

Jubileumactiviteit Bingo 

Op 6 september vond ter 
gelegenheid van ons 10-jarig 
bestaan de eerste jubileumactiviteit 
plaats met medewerking van  
Bingo Nooitgedacht.  
Om twee uur s’ middags werden de 
deelnemers verwelkomt in ons geheel 
vernieuwde wijkcentrum, waar zij 
werden getrakteerd op koffie/thee met 
appelgebak van onze huispatissier 
Truus de Bruin. Daarna werden er 
twee rondes Bingo gespeeld waarbij 
meteen mooie prijzen werden 
gewonnen. In de pauze was er voor 
de deelnemers weer een traktatie in 
de vorm van een hapje en drankje  

en volop gelegenheid om gezellig met 
elkaar te praten. Na de pauze werden nog 
twee rondes gespeeld en ook hier waren de 
deelnemers weer blij met hun gewonnen 
prijzen waaronder gratis bingokaarten voor 
de bingo op dinsdagmiddag in ’t Heycop 
van Bingo Nooitgedacht. Na afloop werd er 
door de deelnemers nog gezellig met 
elkaar gepraat onder het genot van nog 
meer drankjes.  
De gastvrouwen Truus en Ineke, de dames 
van Bingo Nooitgedacht en de deelnemers 
hebben genoten van een gezellige 
zondagmiddag.  

 

 

Simultaan door schaakmeester Cees Samsom op 

4 oktober van 12.00 tot 14.00 uur 
 
Vanwege het heuglijke feit, dat 
wijkcentrum Over Noord het 10 jarig 
bestaan viert, heeft Cees Samsom 
zich beschikbaar gesteld, om een 
schaaksimultaan te geven tegen 
maximaal 6 schakers. Bij een 
simultaanseance speelt Cees dan 
tegelijkertijd tegen 6 schakers.  
Daarnaast zijn maximaal 6 bezoekers 
toegestaan, waarbij dan ook rekening 

is gehouden met de RIVM regels inzake 
corona. Aanmelden voor deelnemers van 
deze simultaan en bezoekers kan, liefst zo 
spoedig mogelijk via e-mail 
ceessamsom@online.nl of per telefoon 
naar 0346 -  263719. Tot ziens! 
Voor de deelnemers is er koffie/thee en 
een broodje. 

In oktober houdt Ommetje Breukelen 
de zgn. snertwandeling. Informatie 
over deelname via Tiny Dros 
(tinydros@outlook.com) 

 

 

mailto:overnoord@gmail.com
mailto:ceessamsom@online.nl
mailto:ceessamsom@online.nl
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Schuif-es-aan 

Repaircafé Over-Noord is weer 
gestart na de coronastop en in 
oktober zal dat zijn op 15 okt. van 
09.00 tot 11.00 u in Wijkcentrum 
Over-Noord. Om de corona 
regelgeving na te leven, vragen wij u 
uiterlijk 2 dagen voor het Repaircafé 
een mailtje te sturen naar 
repaircafebreukelen@gmail.com  en 
hierin aan te geven wat u wilt (laten) 
repareren. Dan krijgt u voor deze 
reparatie een tijdstip tussen 09.00 en 
11.00 u toegewezen. Op deze wijze 
kunnen wij de coronaregelgeving 
naleven voor uw en onze veiligheid. 

Leef Duurzaam, 
Eerst laten checken en als het echt niet 
meer te repareren is,  dan pas 
weggooien! Heeft u  
huishoudelijke apparaten, kleine 
meubeltjes of kleding enz. wat defect is, 
dan kunt u deze na laten kijken en 
eventueel laten repareren op donderdag 
15 oktober 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. 

 

Repaircafé 

 

Afgelopen vrijdag is het 10-jarig 
jubileum van het wijkcentrum gevierd 
met een vier-gangen diner. Het was 
gezellig, alle bordjes waren leeg en de 
avond werd afgesloten met een kopje 
koffie of thee met een likeurtje.  
   
Vrijdag 30 oktober is de volgende  
Schuif-es-aan, dan wordt er weer een 
drie-gangen menu gekookt.  
De deelnamekosten bedragen € 10,00 
p.p. inclusief een drankje en een kopje 
koffie of thee met iets lekkers om de  de 
avond af te sluiten.  
 
 

De ontvangst is vanaf half zes, rond zes 
uur serveren wij het voorgerecht.  
   
Bent u alleenstaand en wilt u 30 oktober 
bij ons aanschuiven dan kunt u zich 
aanmelden door zaterdag 3 oktober vanaf 
9.00 uur een mailtje te sturen aan 
overnoord@gmail.nl of het 
antwoordapparaat in te spreken,  
tel nr 751840.  
 
 

Bloemschikken 

23 oktober 2020 van 14.00 tot 16.00 uur bloemschikken. Onder leiding van Gerda 
de Gier maken we een bloementaartje. Natuurlijk is er koffie/thee en wat lekkers. De 
deelnamekosten zijn € 12,50 per persoon (inclusief materiaal, koffie, thee, taart en 
een drankje).                                                                                                    
Inschrijven kan nog tot 15 oktober 2020 via secretariaatOver-Noord@outlook.com 

15 november 2020 van 12.00  tot 14.00 draagt Cees Samsom voor uit eigen werk.  
Voor de luisteraar is er koffie/thee/ en een broodje.  
Overige drankjes kosten € 1,50 
Aanmelden via ceessamsom@online.nl 
Uiteraard is doorgang van de activiteiten volledig afhankelijk van de RIVM-
coronamaatregelen zodat wij zowel onze als uw gezondheid waarborgen. 
 

 

 

 

 

mailto:repaircafebreukelen@gmail.com
mailto:overnoord@gmail.nl
mailto:secretariaatovernoord@outlook.com
mailto:ceessamsom@online.nl
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Mini Bibliotheek 

De mini bibliotheek 
is open. U kunt dus 
weer terecht voor 

het lenen van 
boeken. Eerst een 

kopje koffie op 
dinsdagmorgen en 
dan naar huis met 
een goed boek. 

 

 

Klaverjassen 
 

Helaas geen nieuws m.b.t. klaverjassen. het coronavirus houdt ons nog steeds in 
zijn greep.  

 Nieuwe Boeken club 
 
Op 15 september zijn een aantal 
leden van de oude boekenclub bij 
elkaar geweest en is er besloten 
om met  de Boekenclub door te 
gaan, maar wel op een iets andere 
wijze. Op 17 november zal er een 
boekbespreking plaatsvinden 
helaas maar voor 12 personen 
tengevolge van de corona 
maatregelen. 

Nadere gegevens volgen in de 
nieuwsbrief van November. 
Ben je nog geen deelnemer van de 
Boekenclub maar wil je wat meer weten 
over boeken en hun achtergrond meld 
je dan aan bij cnekk@hotmail.com dan 
kom je op de mailinglijst te staan. 
Verder zoeken we nog iemand voor het 
kleine Bestuur van de club. 

 
 

 

 

 

mailto:cnekk@hotmail.com

