Donderdag
Klassieke muziek

Peter Roovers, op 6 april, 4 mei en 1 juni
10:00 - 12:00 u. Vrije toegang

Ommetje

10:00 - 11:45 u elke donderdag wandelen
en daarna koffie drinken. Kosten € 2,00 per keer

Crea middag

elke donderdag van 14:00 - 16:00 u
Vrije toegang
Vrijdag

Schuif-es-aan-tafel

28 april, 26 mei en 30 juni
Van 18:00 tot 21:00 u. Kosten € 7,50.

Activiteiten overzicht
2e kwartaal 2017

Aanmelden: 14 dagen van tevoren op
email: overnoord@gmail.com of 0346-751840
Wim Aerns verhaalt

Op 21 april en 19 mei van 14:00 u - 16:00 u
Vrije toegang !!
Zaterdag

Klaverjastoernooi

15 april, 13 mei en 17 juni
Aanvang 13:00 - 17:00 u binnenlopen va 13:00 u
Aanmelden via overnoord@gmail.com of
via Arthur tel.: 0346-830720
Bijdrage: € 2,50 per keer
Zondag

Filmvoorstelling

Filmvrienden van Over-Noord. Aanvang 14:00 u
op 30 april en 28 mei.
Lidmaatschap € 5,00 p.j. en € 2,50 per voorstelling.
Introducés € 3,50 per voorstelling
Aanmelden via r.conijn@casema.nl

Wijkcentrum Over-Noord
Vrijheidslaan 4
3621 HH Breukelen
website: www.over-noord.nl
email: overnoord@gmail.com
tel.: 0346-751840

Activiteitenoverzicht
Maandag

Even voorstellen:
Schaakcafé

16:00 - 17:00 u workshops voor Jeugd basisscholen
Aanmelden: Cees Samsom: overnoord@gmail.com

De activiteitencommissie van de Stichting Over-Noord bestaat uit

5 lessen € 5,00 / alleen 3 en 10 april nog

Arthur, Erna, Nico,en Jan
Sinds 2011 spant de commissie zich in, op vrijwillige basis, om de
leefbaarheid in de wijk Breukelen Noord te verbeteren door activiteiten
te ontwikkelen in het Wijkcentrum Over-Noord.
Denk hierbij aan koffietijd op de dinsdagmorgen om even bij te praten,
de creamiddag op de donderdagmiddag, de schuif-es-aan tafels om
gezellig te tafelen, het schaakcafé op de maandagmiddag voor de
jeugd. Het repaircafé is een initiatief van de commissie en er is een
filmhuis voor filmvrienden.

U vindt alle informatie op onze website: www.over-noord.nl.
Bij vragen/of aanmelden voor de maandelijkse Nieuwsbrief op:
overnoord@gmail.com
Daarnaast zult u ook in VAR en Vechtstroom regelmatig
aankondigingen vinden van activiteiten in het Wijkcentrum.
Heeft u ideëen voor een nieuwe activiteit?
Laat het weten!
NB
evt wijzigingen in de activiteiten kunt u vinden op onze website !
Voor meer activiteiten in Stichtse Vecht zie “Kom Erbij” !!

Dinsdag
Mini Bieb

meenemen, lezen, ruilen en inbrengen
Van 10:00-12:00 u en van 14.00-16:00 u

Koffietijd

10:00 - 12:00 uur Inloopochtend

Gemeente spreekuur

10:00 - 11:00 u inloop op 4 april, 2 mei en 6 juni

Boeken Bespreken

14:00 - 16:00 u, Vrije toegang / 18 april
Greetje Falkenhagen en Marjo van Dijk-Witjas
Woensdag

Kennisavond

19 april en 17 mei

“Meer Weten”

van 19:30—21:30 u. /Vrije toegang
Donderdag

Mini Bieb

meenemen, lezen, ruilen en inbrengen
Van 10:00 - 12:00 u en van 14:00 - 16:00 u

Repaircafé/
Tablet spreekuur

09:00 - 11:00 u op 20 april, 18 mei en 15 juni
vrije toegang

