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Vormgeving en
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Vanuit het Bestuur
Voorzichtig kijkt het bestuur vooruit naar de openstelling van ons Wijkcentrum,
uiteraard geheel volgens de stappen genoemd in het plan Opening van de
samenleving (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/openingsplan/opening-samenleving-stap-voor-stap).
Omdat we ons natuurlijk toch aan de anderhalve meter moeten houden, gelden
de regels die we tijdens de vorige opening hadden straks ook nog steeds.
Bijvoorbeeld zoals bij het repaircafé, het vooraf aanmelden van een reparatie
waarna u een tijdslot ontvangt. Via onze website www.over-noord.nl houden we
u op de hoogte en natuurlijk via de nieuwsbrief.

Klassieke muziek op afstand
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De sessies Klassieke muziek
kunnen nog steeds niet plaatsvinden
in het wijkcentrum Over-Noord.
Dus we gaan nog even door met de
maandelijkse Muziekbrief
"Muziek op Afstand", die we nu
alweer ruim een jaar lang elke
maand rondsturen. In de muziekbrief
van mei geven we aandacht aan
o.a. het lied en het strijkkwartet
'Der Tod und das Mädchen' van
Schubert, de Derde symfonie van de
Poolse componist Gorecki, en een
Jazznummer (ja,ja) van Oscar
Peterson. Verder een item over de
danser, choreograaf Hans van
Manen die inmiddels 89 jaar is en
nog steeds actief is.

En dat alles met uitgebreid
commentaar en een vaak verrassende
uitleg. En . . . natuurlijk tot slot ook
weer een grapje.
De filmpjes zijn zoveel mogelijk
opnames van live optredens en zo ben
je er toch een beetje bij!Als je de MOA
muziekbrief nog niet ontvangt stuur
dan gauw een mailtje naar
peter.roovers@hccnet.nl
En, let op! In de maanden juli en
augustus verschijnt de muziekbrief
niet.
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Bibliotheek

Bezoek ook onze
website!
Ga naar:
www.over-noord.nl

Wie heeft zin om de boeken te
ordenen die we thans in de
bibliotheek hebben staan / of wil
hierbij assisteren?
Stuur een mailtje aan
secretariaatovernoord@outlook.com
en we nemen contact met je op.

Exposant gezocht
Ook al is ons Wijkcentrum nog niet
dagelijks geopend, wij willen graag
onze muren verfraaien met nieuwe
foto’s/schilderen etc. Heeft u een
collectie die u graag tentoon wil
stellen? Meld u dan aan door een
mail te sturen aan
secretariaatovernoord@outlook.com
Wij hebben uw hulp hard nodig – want
zonder u geen activiteiten in ons
Wijkcentrum.

Het bestuur wenst u
een prettige
Nationale herdenking
toe op 4 mei
en een mooie
Bevrijdingsdag
op 5 mei 2021.

Pagina 2 van 2

