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Wijkcentrum Over-Noord bruist weer.
De activiteiten zijn sinds september
gestart en er wordt goed gebruik van
gemaakt. We mogen inmiddels ook
weer meer mensen toelaten in ons
centrum en de mensen zijn blij elkaar
weer te kunnen ontmoeten en samen
activiteiten te ondernemen.
Elke dinsdag is de inloop-koffieochtend van 10.00 tot 11.30 uur en
steeds meer mensen maken hiervan
gebruik, waardoor het erg gezellig is.
Er is ook een nieuwe activiteit bij
“Kleuren voor volwassenen”.
U leest hierover meer in deze
nieuwsbrief. Kijk voor alle activiteiten
op onze website www.over-noord.nl
We ontmoeten u graag bij een of
meerdere activiteiten.

Klassieke muziek
De serie Klassieke Muziek in Wijkcentrum
Over-Noord begint weer op donderdag 4
november a.s.
Wat is er te horen?
Er is muziek van o.a. Johannes Brahms
(Pianokwartet), Johann Sebastian Bach
(Brandenburgs concert no. 6) en
Claude Debussy (lied: Beau Soir), maar
ook van minder bekende componisten als
Mieczyslaw Weinberg
(concertino) en Anton Arenski (Pianotrio).
Misschien klinkt hun muziek toch wel
bekend in de oren.
Muziekverteller Peter Roovers leidt elk
werk in met informatie over de componist
en geeft hij een vaak verrassende
toelichting op wat er in de muziek te
beleven is. Geniet na de pauze van een
leuk muziekfilmpje.
Loop eens binnen bij de luisterochtend en
laat u verrassen.
Ook als u niet in Breukelen-Noord woont
bent u van harte welkom.
U kunt zo binnenlopen en met een kopje
koffie erbij wordt het reuze gezellig.
Gratis toegang!

Moeilijk ter been? Bel voor
vervoer Graag Gedaan,
bereikbaar op maandag,
woensdag en vrijdag tussen
9:00 en 10:00 uur,
telefoonnummer 0346263800
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Klaverjassen
Wij zijn verrast met zo'n grote opkomst
op zaterdag 9 oktober.
20 kaarters/5 tafels. Wij hopen dat
13 november a.s. de belangstelling ook
zo groot is (groter?).
Inschrijving, aanmelding kan zaterdag
13 november vanaf 13.00u aan de zaal
of per e-mail naar
ahasdonck@ziggo.nl of telefonisch 0346
830720 of 06 4666 5854

Wij heten u van harte welkom in
Wijkcentrum Over-Noord, Vrijheidslaan 4
te Breukelen. zegt het voort!
Zaal open 13.00 uur, einde rond 17.00u
Kosten € 3,50 p.p.
Geen koppelklaverjassen, er wordt
"Amsterdams" gespeeld.
Let op de RIVM corona-eisen van dat
moment.

De Klaverjascommissie:
Noor, John en Arthur

Bridge 14 november
Bezoek ook onze
website!
Ga naar:
www.over-noord.nl

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.

Repaircafé
Op 18 november is het Repaircafé
weer geopend om kapotte spullen een
tweede leven te geven,
onder het motto :

Tevens kunt u bij ons terecht voor
vragen over het gebruik van of
problemen met uw tablet of
smartphone.

Weggooien? Mooi niet!

Kom gezellig langs en kijk onder
het genot van een kopje koffie of
thee wat de mogelijkheden zijn.

Wij zijn er van 09.00 uur tot 11.00u
Heeft u elektrische apparatuur,
kleding, speelgoed, kleine meubels of
een klok die niet meer werkt,
neem het mee en probeer samen met
onze vakkundige medewerkers van
het Repaircafé het een tweede leven
te geven zodat u, als het weer
gerepareerd is, er nog veel plezier
aan kunt beleven.

Leef duurzaam, eerst laten
checken en als het echt niet te
repareren is, dan pas
weggooien!
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Poezie in wijkcentrum Over-Noord
Zondagmiddag 21 november a.s. van
12.00 tot 14.00 uur is er een
voordracht van gedichten, die de
poëzie benaderen, in wijkcentrum
Over-Noord door de dichter Cees
Samsom. Hij heeft in februari 2019 al
een succesvolle signeersessie
gehouden bij boekhandel van Kralingen
in Breukelen en houdt die ook zodra
het kan bij boekhandel Voorhoeve
Libris in Hilversum met zijn
gedichtenbundel
“Zoektocht naar Nieuwsgierigheid”.

Voor koffie of thee wordt gezorgd.
Gelet op de beschikbare capaciteit is
aanmelding wèl gewenst, aangezien er
een maximum is. De bijeenkomst is
gratis en interactief, dus bijdrage van
Uw kant wordt zeker op prijs gesteld.
Het wijkcentrum Over-Noord is gelegen
aan de Vrijheidslaan 4 in Breukelen.
Aanmelden via e-mail
ceessamsom@online.nl of
per telefoon 0346 – 263719.
Ik zie U graag met gastvrouw Noor
deelnemen.

Creatief kleuren voor volwassenen
Toe aan ontspanning?
Kleurplaten inkleuren met o.a. stiften,
kleurpotloden en gelpennen? Je kunt
er uren mee bezig zijn, even niet
denken aan de dagelijkse
beslommeringen maar in de weer met
kleurcombinaties en verschillende
technieken.
Op zondag 21 november a.s. om
14.30 uur gaan we in het wijkcentrum
aan de slag.

Tijdens een kopje thee met iets
lekkers kunnen ideeën uitgewisseld
worden en natuurlijk is er tijd voor
een gezellig praatje met uw mede
"kleurders".
Kleurplaten, stiften, potloden zijn
aanwezig maar u kunt natuurlijk ook
uw eigen spulletjes meenemen.
Deelnamekosten bedragen € 2,00
incl. materiaal en thee.
Aanmelden kan door een mailtje te
sturen aan
activiteiten@over-noord.nl.

Schuif-es-aan tafel / 26-11-2021
Een onverwachte ontmoeting,
gezelligheid en een 3-gangen maaltijd,
dat is waar we elke laatste vrijdag van
de maand voor staan in ons wijkcentrum.
Op vrijdag 26 november a.s. worden de
tafels weer leuk gedekt en kunt u de
sfeer en het HERFST- menu komen
proeven.
Vanaf half zes verwelkomen we u met
een drankje en rond zes uur wordt het
voorgerecht geserveerd. Na de maaltijd
is er nog een kopje koffie of thee met
een zoetigheidje.

De deelnamekosten bedragen € 10,00
p.p. incl. een drankje.
Aanmelden kan door zaterdag
5 november vanaf 9.00 uur een mailtje
te sturen aan
activiteiten@over-noord.nl of
door het antwoordapparaat in te
spreken telefoonnummer
(0346) 751840.
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Ommetje Breukelen al 10 jaar aan de wandel
Nieuwsbrief 4e kwartaal 2021
Het 10-jarig bestaan Ommetje uitgebreid gevierd, de Coronaregels versoepeld,
wandelsportverenigingen starten hun wandelevenementen weer op, dus wij gaan
weer aan de wandel, met ons wekelijkse donderdagmorgen Ommetje vanuit
Over-Noord en leuke weekendwandelingen door ons of door verenigingen
georganiseerd. Uiteraard de laatste onder voorbehoud en bij voldoende
belangstelling.
En heb je een leuk wandelidee, kom ermee!

Wandelagenda november:
do 4/11
1e donderdag vd maand, wandelen omgeving Haarzuilens ± 12 km
za 6/11
Rondje door Oud Amsterdam, afstand 15 km, info volgt op FB
do 11/11
Puntje Zwanenkamp olv Tilly. LET OP: start Wereldwinkel, ON is niet
vrij
do 18/11
Rondje Nieuwersluis olv Tilly
za 20/11
3e zaterdag vd maand wandeling vervalt, wordt 27/11
do 25/11
Rondje fort Tienhoven
za 27/11 Wandeling door de Kaapse Bossen bij Doorn, afstand 10,5 km
Wandelagenda december:
Do 2/12
1e donderdag vd maand, wordt bekend gemaakt via Facebook
za 4/12
Winterwandeling Geldermalsen WSV Marijke, afst. 15 km, info volgt
op FB do 9/12
Rondje Broekland
do 16/12
Rondje bos van Gunterstein
za 18/12
18e Linschotenloop wandeltocht, afstand 15 km, info volgt op
Facebook
do 23/12
Rondje Pontje de Aa-Hoge Brug
zo 26/12
2e Kerstdag 10e Kerstwandeltocht Castricum, afst. 15 km, info volgt
op FB do 30/12
Rondje Nieuwer ter Aa Oliebollenwandeling
De donderdag wandelingen starten om 10.00 uur bij Over-Noord, met
uitzondering van de 1e donderdag van de maand of tenzij anders vermeld.
Uiteraard houden we ons, zolang er sprake is van corona, aan de basisregels van
het RIVM. En we gaan er vanuit dat, als je coronaklachten hebt, je niet aansluit
bij de wandelingen.
Met de wandelgroetjes en tot Ommetje
Op dinsdagmorgen

Feestje, vergadering?
U kunt ons Wijkcentrum ook weer afhuren, bijvoorbeeld voor uw feestje, vergadering, workshop, etc.
Op onze website www.over-noord.nl/verhuur leest u hier meer over.
Wilt u ons wijkcentrum afhuren?
Stuur dan een mail aan verhuur@over-noord.nl

