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N I E U W S B R I E F 

Vanuit het Bestuur 

Oproep: 
Wie oh wie heeft zin om de activiteit van Peter over te nemen en hier op eigen 
wijze vorm aan te geven? Heeft u interesse of wilt u meer informatie hierover? 
Neem contact op via bestuur@over-noord.nl. 

 

 

 

Inmiddels is de lente doorgebroken in Breukelen. De voorjaarsbloemen bloeien 
volop waardoor de omgeving Breukelen er prachtig uitziet.  
 

 
Vormgeving en 
uitvoering 
Nel Hartmann 
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Eieren zoeken bij Over-Noord 

En Pasen komt eraan. Dat willen we in Over-Noord vieren met het zoeken van 
de paaseieren. We nodigen u uit om zaterdag 16 april van 10.30 – 11.30 uur 
met uw (klein)kinderen van 2 tot 7 jaar. Paaseieren te komen zoeken in de 
speeltuin hoek Vrijheidslaan/Schepersweg. Natuurlijk is er voor de volwassenen 
een aangeklede koffie en thee. 
Wij vragen u zich uiterlijk 14 april 2022 aan te melden via  
activiteiten@over-noord.nl onder vermelding van: naam, telefoonnummer en 
aantal kinderen. 
 

Klassieke muziek 

 

 

Helaas heeft Peter Roovers onlangs aangegeven dat hij na 12 jaar (d.w.z. 97 live 
sessies,  23 MOA's waarin hij in totaal ca. 900 muziekwerken behandelde) per april 
stopt met deze activiteit. 
Het bestuur en vooral zijn luisteraars vinden dit ontzettend jammer maar begrijpen 
het besluit van Peter. Het bestuur bedankt Peter voor zijn jarenlange muzikale 
bijdrage aan de activiteiten van Over-Noord. 

 

http://www.over-noord.nl/
mailto:bestuur@over-noord.nl
mailto:activiteiten@over-noord.nl
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Bezoek ook onze 
website! 

Ga naar: 

www.over-noord.nl 

 

U kunt boeken 
meenemen/ 

inleveren in de 
minibieb. 

Zeker open op 
dinsdagmorgen. 

 

Herstart filmvrienden Over-Noord 

 

 

 

 
Moeilijk ter been? 
Bel voor Vervoer 
Graag  Gedaan 
Bereikbaar op 

Maandag, woensdag 
en vrijdag tussen 09.00 

en 10.00 uur. Tel.nr. 
0346 263800 

 

 
Dinsdagavond 
Klaverjassen 

Met KZN 
Vanaf 19.30 uur 

In het wijkcentrum 
 

Kom ook eens kijken! 

Op 3 april en 1 mei om 14.00 uur draait het nieuwe filmteam proef voor de officiële 
herstart van de filmvrienden Over-Noord. U bent hierbij van harte welkom. De 
entreeprijs is € 2,-- per persoon inclusief een kopje koffie of thee. U kunt zich hiervoor 
aanmelden via filmvrienden@over-noord.nl. Er is plaats voor 30 personen dus wacht 
niet te lang met het aanmelden. 
 
Wat houdt de activiteit Filmvrienden van Over-Noord in: 
Filmvrienden Over-Noord is een besloten club mensen die de mogelijkheid hebben om 
in de maanden september 2022 tot en met mei 2023 elke 1e zondag van de maand om 
14.00 uur in Wijkcentrum Over-Noord te genieten van een film. De keuze van de film 
(thriller, roman, streekroman historie, humor, enz) wordt door de leden op 
democratische wijze gekozen. 
U kunt lid worden door zich aan te melden via een mail aan:  
filmvrienden@over-noord.nl. Het lidmaatschap van de Filmvrienden Over-Noord (op 
persoonlijke titel) bedraagt € 5,00 per persoon, per seizoen. Daarnaast betaalt men per 
voorstelling € 3,00  (inclusief koffie en een koekje). Als lid van de Filmvrienden mag 
men 1 introduce meenemen, die een toegangsprijs betaalt van € 4,00. U dient zich 
voor een film altijd eerst via email aan te melden via filmvrienden@over-noord.nl en dat 
kan ook nog op de dag van de filmvoorstelling.  

We kijken uit naar uw komst! 
Team Filmvrienden van Over-Noord 

 
 

Vacatures Over-Noord 
Over-Noord draait geheel op vrijwilligers. Specifiek zijn wij op zoek naar : 

Koks voor schuif-es-aan: 
We zijn altijd op zoek naar “koks”, 
die de uitdaging aandurven om voor 
20/25 personen, met een beperkt 
budget, een 3-gangen menu te 
bereiden. Onze enthousiaste 
vrijwilligers zijn natuurlijk altijd bereid 
om te helpen. 
Is dit iets voor u, meld u dan aan 
via activiteiten@over-noord.nl. 
Truus de Bruin neemt dan contact 
met u op. Kijk ook op onze website 
www.over-noord.nl activiteit schuif-
es-aan of loop op dinsdag binnen 
tijdens de koffie-inloopmorgen van 
10.00u tot 11.30 uur.   
 
Koken met kinderen: 
Wij zoeken voor de workshop 
KOKEN MET KINDEREN een 
(HOBBY) KOK, die het leuk vindt om 
8/10 kinderen van groep 4 tot 7 
enthousiast te maken voor koken en 
helpen in de keuken.  
 

Tijdens de workshop  
(4 woensdagmiddagen) leren de 
kinderen met keukenmateriaal om te 
gaan, messen, dunschillers, gardes etc. 
en maken kennis met diverse soorten 
groenten. In de eerste “les” wordt het 
voorgerecht gemaakt, daarna het 
hoofdgerecht en de derde woensdag 
komt het nagerecht aan bod. De vierde 
woensdag mogen de kindern elk twee 
gasten uitnodigen en wordt het hele 
menu door de jonge koks gemaakt. 
 
Lijkt het u leuk (het is vrijwilligerswerk) 
om een menu te bedenken en de 
kinderen te begeleiden, of wilt u meer 
informatie, meld u dan aan via 
activiteiten@over-noord.nl . Truus de 
Bruin neemt dan zsm contact met u op 
of loop op dinsdag binnen tijdens de 
koffie inloopmorgen 10.00 – 11.30 uur. 

mailto:filmvrienden@over-noord.nl
mailto:filmvrienden@over-noord.nl
javascript:;
javascript:;
http://www.over-noord.nl/
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Vervolg vacatures Over-Noord 

Uitbreiding filmteam: 
Momenteel zijn de initiatiefnemers 
op zoek naar vrijwilligers die 
bijvoorbeeld bekend zijn met het 
gebruik van streamingdiensten, en 
ons maandelijks  
5 films   aanbevelen/aanraden om 
te vertonen. Qua keuze denken wij 
aan: thriller, roman, streekroman 
historie, humor, enz. geen 
kinderfilm, oorlogsfilm, porno. We 
leggen de 5 aanbevolen films voor 
aan de leden en zij kiezen de film 
voor de bewuste zondag. Bent u 
geïnteresseerd? Stuur een mail 
aan filmvrienden@over-noord.nl of 
loop op dinsdagmorgen even 
binnen op de koffie-inloopmorgen 
van 10.00 u tot 11.30 uur . 

 

Klassieke muziek: 
Bent u een liefhebber van klassieke 
muziek en weet u hier veel van? Dan 
is het bestuur op zoek naar u. U vindt 
het leuk om met een vaste club 
muziekliefhebbers klassieke muziek te 
luisteren en dit bijvoorbeeld met 
beelden en verhalen tot leven te 
brengen. Heeft u 
 interesse of wilt u meer informatie? 
Neem contact op 
via activiteiten@over-noord.nl of loop 
op dinsdag binnen tijdens de koffie-
inloopmorgen van 10.00 u tot 11.30 u.   

 
Nieuwe activiteiten: 
Tevens zoeken wij initiators voor 
nieuwe activiteiten: Ben je bekend met 
activiteiten die gehouden worden in 
wijkcentra dan wel dorpshuizen? Of 
heb je zelf ideeën voor een nieuwe 
activiteit in ons wijkcentrum? Neem 
dan contact op met Truus de Bruin via 
email  
activiteiten@over-noord.nl of loop op 
dinsdag binnen tijdens de koffie-
inloopmorgen van 10.00 u tot 11.30 u. 

 

Klaverjassen 
In ons midden zijn teruggekeerd 
Sjaak (ziekte) Jopie (adres 
onbekend) op het oude nest.  
Wij heten  mevrouw Boot van harte 
welkom (zij eindigde vanmiddag 
knap als 3de).  Er is als vanouds 
zeer enthousiast gekaart. Pim wist 
vandaag als 1e te eindigen. 
Zateragmiddag   9 april is er weer 
kaarten in wijkcentrum Over-Noord 
aan de vrijheidslaan 4 in Breukelen  
Zaal open 13.00 uur, aanvang 
Klaverjassen 13.30 uur, einde rond 
17.00 uur  
Kosten € 3,50 p.p. (is inclusief 1x 
koffie/thee en een versnapering). 
Geen koppelkaarten.  
Aanmelden kan per e-mail 
ahasdonck@ziggo.nl  of telefonisch 
06 4666 5854 of aan de zaal.  
Tot ziens op  9 april.  
namens de klaverjascommissie  
Noor, John en Arthur  
 

 

Bridge 

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 activiteiten@over-noord.nl 
U kunt ook rond 13.15 u 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 u en 
eindigen tussen 16.00 en 16.30 uur. 

 

 

  

 

javascript:;
javascript:;
mailto:activiteiten@over-noord.nl
mailto:ahasdonck@ziggo.nl
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Repaircafé 21 april 

Op 21 april is het Repaircafé weer geopend om kapotte spullen een tweede leven 
te geven, onder het motto: Weggooien? Mooi niet! 
Wij zijn er van 09.00 u tot 11.00 u. 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. Tevens kunt u bij ons terecht voor vragen over het gebruik van 
of problemen met uw tablet of smartphone. 
 
Kom gezellig langs en kijk onder het genot van een kopje koffie of thee wat de 
mogelijkheden zijn. 
 

Leef duurzaam, 

eerst laten 

checken en als 

het echt niet te 

repareren is, dan 

pas weggooien! 

 

Jeu de boules 
Een maal per week wordt er op de 
baan gelegen bij Over-noord  
Jeu de Boules gespeeld .  
Vindt u dat leuk om een middag 
gezellig buiten te zijn, kom dan 
ons team versterken. We 
beginnen om 14.00 uur. 
Regen is onze enige spelbreker 
maar verder spelen we iedere 
dinsdagmiddag tot  in Oktober. 
U hoeft geen materiaal mee te 
brengen dat is voorradig .  
De  Jeu de Boules spelers zien U 
graag komen. 

 

 

Creatief op zondag 
Zondagmiddag 24 april om 14.00 uur biedt 
het Wijkcentrum u weer de mogelijkheid op 
een gezellige middag.  Tijdens een kopje 
thee en een leuk gesprek kunnen er platen 
ingekleurd worden met verschillende 
kleurtechnieken en sinds kort is het ook 
mogelijk om Diamond painting te ontdekken 
en onder de knie te krijgen. Voor zowel 
"KLEUREN" als "DIAMOND PAINTING" is 
materiaal aanwezig. U bent natuurlijk ook 
welkom wanneer u uw eigen spulletjes wilt 
meenemen.  
 
Deelnamekosten bedragen € 2,00 incl thee 
en gebruik van materiaal.  
 
Aanmelden kan via activiteiten@over-
noord.nl of door gewoon binnen te lopen.  

 

Schuif-es-aan 

De vakantie periode komt er 
langzamerhand weer aan daarom 
willen we een ieder het "vakantie" 
gevoel en eten laten ervaren.  Op 29 
april staat schuif-es-aan in het teken 
van de GRIEKSE  keuken. Zoals altijd 
ontvangen we u vanaf half zes met 
een drankje om rond zes uur het 
voorgerecht te serveren. Na afloop 
van de maaltijd is er nog een kopje 
koffie.  
Bent u alleenstaand, kom dan 
gezellig de 29e naar het Wijkcentrum, 
schuif aan tafel en maak een praatje 
tijdens de maaltijd met uw 
tafelgenoten.  
Aanmelden kan door vanaf zaterdag 
2 april een mailtje te sturen aan 
activiteiten@over-noord.nl of door het 
antwoordapparaat in te spreken 
(0346)751840.  

 

 

 

 
 
 

 

 

mailto:activiteiten@over-noord.nl
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mailto:activiteiten@over-noord.nl


Wijkcentrum  Over-Noord                              Pagina 5 van 5 
 

 

  

  

Nieuwsbrief/wandelprogramma april 2022 
Beste wandelliefhebbers 
Even bijpraten. Er gaan wat kleine veranderingen plaatsvinden in het 
wandelprogramma van Ommetje Breukelen. 
Normaal lopen we de 1e donderdag van de maand een langere wandeling.  
Omdat de klassieke muziek is gestopt kunnen we voortaan de 1e donderdag 
vanuit Over-Noord starten. De 3e donderdag, dan is er Repaircafé, starten we 
in onderling overleg elders en lopen dan de langere route. Dat geeft iedereen 
meer ruimte. Verder is met de groep van Ida en Ed afgesproken dat zij , als het 
mogelijk is, voortaan dezelfde route lopen als onze groep, zij het een ingekorte 
versie.  
Alle routes worden op dinsdag bekend gemaakt via Whatsapp en/of Facebook 

 

Wat staat er zoal op de wandelagenda 
april vanuit Over-Noord: 
7/4 Rondje Broekland 7 km 
14/4 Fort 10-hoven 8 km 
21/4 Lange wandeling vanuit 
 Kockengen met koffiepauze bij 
 De Grote Sniep, info volgt 
28/4 Rondje Sterrenschans-Over-
 Holland 7 km 

Weekendwandeling: 
23/4 Waterlandse dorpentocht, loop door de polder en ontdek 
 de charme van de dorpen als Zunderdorp, Ransdorp, 
 Durgerdam en Broek in Waterland, dit afhankelijk van de 
 afstand die we lopen. Wij gaan voor de 15 km. 
 Vertrek per auto Over-Noord 9.30 uur, start wandeling 
 10.30 uur Friendship Sports Centre,Beemsterstraat 652, 
 Amsterdam 
 info organisatie Wandelcomité Buiksloot:  
 www.wandelcomitebuiksloot.nl 
 Loop je mee, geef je dan even op vóór 21 april en mail 
 naar ommetjebreukelen@outlook.com 

 

Aanmelden en betalen voor deelname € 2,00 
vanaf 09.45. Start wandeling 10.00 uur 
Na afloop gezamenlijk koffie/thee  
Deelname aan wandelingen gebeurt geheel 
op eigen risico 
 

 

Ommetje Breukelen 
Sinds 21 september de gezelligste 

wandelgroep in Breukelen en 
omgeving 

ommetjebreukelen@outlook.com 
 


