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Filmvrienden van Over-Noord is een
besloten club waarin we elke eerste
zondag van de maand (behalve in
juni, juli en augustus) om 14.00 uur
films vertonen. U kunt lid worden door
zich aan te melden per e-mail:
filmvrienden@over-noord.nl. Het
lidmaatschap van de Filmvrienden
Over-Noord (op persoonlijke titel)
bedraagt € 5,00 per seizoen dat loopt
van september tot en met mei.
Daarnaast betaalt men per
voorstelling € 3,00 (inclusief koffie en
een koekje). Als lid heeft u invloed op
de keuze van de film: thriller, roman,
streekroman. historie, humor, enz .
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. Als lid van de
Filmvrienden mag men 1 introducee

meenemen, die een toegangsprijs betaalt
van € 4,00.
Het Wijkcentrum kan maximaal 30 gasten
ontvangen, dus meldt u aan om zeker te
zijn van een plaats.
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@overnoord.nl.
Filmdata:

4 september (the Rocketman)
2 oktober, 6 november en 4 december 22,
5 februari, 5 maart, 2 april en 7 mei 2023.
Word lid en geniet!
We kijken uit naar uw komst!

Klaverjassen 10 september
Buiten tropische temperaturen, maar binnen hebben de kaarters genoten van
de airco in wijkcentrum Over-Noord. Zaterdag 13 augustus betekende tevens het
afsluiten van seizoen 2021-2022. Prijswinnaars waren Koos, Wil W. , Henk,
Wil P. en Greet. Met dank aan John, die de klaverjassers verrastte met heerlijke
snacks!
Zaterdag 10 september starten we met het nieuwe seizoen. Noteer deze datum in
uw agenda. Kosten p.p. € 3,50 is inclusief 1 koffie/thee en een versnapering.....
geen koppel klaverjassen. Zaal open 13.00 uur en start kaarten rond 13.30 uur en
einde circa 17.00 uur. U kunt zich opgeven aan de zaal of per email naar
ahasdonck@ziggo.nl Wij zien u graag op 10 september op de vrijheidslaan 4 in
Wijkcentrum Over-Noord.
Namens Noor, John en Arthur.
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Bridge 11 september
In de maanden september t/m april
wordt er elke 2e zondag van 13.15 uur
tot ca. 16.00 uur in een ontspannen
sfeer gebridged in
Wijkcentrum Over-Noord.
Zonder vaste bridgepartner kunt u rond
13:15 uur gewoon binnen lopen en het
lot uw bridgepartner laten bepalen.
Als u met een vaste partner wilt spelen,
kunt u zich tot en met de zaterdag
ervoor opgeven via
activiteiten@over-noord.nl.
Kosten deelname: € 2,00 incl. koffie of
thee.

Jeugdschaken 12-09
Jeugdschaak in Over-Noord
Schaken is heel populair onder de
jeugd; leer uw kind nú schaken!
Vanaf 2013 leert grootschaakmeester
Cees Samsom vanuit Wijkcentrum
Over-Noord de jeugd uit Breukelen
schaken via zeer gewilde schaak
workshops. De workshops, gesplitst in
beginners en gevorderden, vinden
plaats van september tot eind april
voor leerlingen van de basisschool
vanaf 7 jaar.

Cees geeft aan leerlingen in het
vervolgonderwijs ook schaaktraining op
hun niveau.
De workshops vinden plaats op
5 opeenvolgende maandagen van
16.00 tot 17.00 uur en de kosten voor
deelname bedragen € 10,– contant te
voldoen bij de start van de workshops.
Het maximale aantal deelnemers is 12
jongens/meisjes.
Neem voor nadere informatie contact op
met Cees Samsom
via ceessamsom@online.nl
of tel. 0346 – 263719.

Repaircafé
In Nederland gooien we ontzettend
veel spullen weg, ook dingen waar
bijna niets mis mee is en die, na een
eenvoudige reparatie, vaak weer
prima bruikbaar zijn. Helaas is niet
iedereen even handig met het
uitvoeren van kleine reparaties.
In het repaircafé kunt u terecht voor
kleine reparaties aan bijvoorbeeld
klokken, kleding, speelgoed, fietsen,
kleine meubels en elektrische
apparaten zoals radio/cd spelers,
stofzuigers, koffiezetapparaten,
gereedschappen.Het repaircafé
voorziet in een behoefte gezien de
vele spullen die na een geslaagde
reparatie weer bruikbaar zijn.

Hiermee helpt het Repaircafé mee om de
afvalberg te verkleinen onder het motto:
“weggooien mooi niet”!
In het repaircafé kunt u ook terecht voor
uitleg over de werking en mogelijkheden
van tablets en smartphones. Het samen
repareren van kapotte spullen of uitleg
over de werking van uw smartfone leidt
vaak tot leuke contacten in de buurt en zo
bevorderen we samen de sociale cohesie
in onze mooie gemeente Stichtse Vecht.
Donderdag 15 september van
09.00 tot 11.00 uur.
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Creatief op zondag
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

We doen zondag 18 september om
14.00 uur de deur weer open voor
een gezellig praatje, creatief bezig
zijn en een kopje thee met iets
lekkers.
Er kunnen leuke PLATEN
INGEKLEURD worden en DIAMONT
PAINTING steentjes op zijn plaats
gelegd. Heeft u altijd al willen leren
haken en/of breien, dan is dit uw
kans, want dat is nu mogelijk.
Heeft u een andere hobby, neem dan
gewoon uw spulletjes mee en schuif
gezellig aan.

Deelnamekosten zijn € 2,00 incl.
gebruik van materiaal en thee.
Aanmelden kan via
activiteiten@over-noord.nl
of door gewoon binnen te lopen.

Burendag 24 september 2022
Ook dit jaar zijn er in en om de speeltuin tegenover het wijkcentrum van 9.00-14.00 uur verschillende activiteiten
voor jong en oud.

Vanaf 9.00 uur is er een ROMMELMARKT waar voor ieder wat wils is te vinden, deelnamekosten zijn € 2,00 incl
koffie en een broodje. Wilt u een plekje reserveren, Aanmelden kan alvast via activiteiten@over-noord.nl
Zoals elk jaar zijn er ook nu weer leuke boeken te scoren bij de BOEKENKRAAM.
Van 10.30-12.30 u zijn er voor kinderen diverse spelletjes te doen, waaronder DART/VOETBAL, 4 OP EEN RIJ,
KUBB, RING GOOIEN, een HINKELBAAN etc.
Wanneer alle spelletjes gedaan en afgestempeld zijn, dan is er nog een LIMONADEKOE! Aanmelden kan via
activiteiten@over-noord.nl, wel even vermelden hoeveel kinderen (plus naam/namen) er willen meedoen.
Om 11.00 uur kan er JEU de BOULES worden gespeeld en kunnen de stenen over de SJOELBAK schuiven.
Geïnteresseerden in SCHAKEN (jong en oud) zijn ook welkom, voor uitleg of een spelletje schaak.
Aanmelden via
activiteiten@over-noord.nl (er graag bij vermelden waaraan u wilt deelnemen)
Naast de koffie corner kunnen wij u informatie geven over de activiteiten die maandelijks worden georganiseerd in
ons wijkcentrum Bijv. het INKLEUREN van platen en DIAMOND PAINTING de FILMvrienden, SCHAKEN voor jong
en oud, KLAVERJASSEN, BRIDGE, SCHUIF-ES-AAN enz.
OMMETJE Breukelen heeft drie leuke wandelroutes uitgestippeld, die u op eigen gelegenheid kunt lopen van 2 ,
3 en 6 km. voor de echte wandelliefhebber, deze zijn hier ook te verkrijgen.
Natuurlijk schenken wij een (gratis) kopje koffie, in één van de KOFFIE CORNERS
en zijn er diverse broodjes, frisdranken en huisgemaakte appeltaart enz. te koop voor € 1,00.
Kortom alle ingrediënten zijn er voor een gezellige Burendag!
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Schuif-es-aan 30 september
Samen eten is gezelliger dan alleen!
Vrijdag 30 september maken we er weer
een leuke en ontspannen avond van.
Tijdens een leuk gesprek met uw
tafelgenoten serveren we dit keer een
heerlijke Indische maaltijd, die zoals
gebruikelijk bestaat uit een voor- hoofd
en nagerecht. Na de maaltijd is er ook
nog een kopje koffie of thee met iets
lekkers.

Dinsdagavond
Klaverjassen
Met KZN
We zijn weer
begonnen!

Bent u alleenstaand, dan bent u na half
zes van harte welkom, we schenken een
drankje voor u in waarna we rond zes
uur het voorgerecht serveren.
Deelnamekosten zijn € 10,00 incl koffie
of thee. Aanmelden kan zaterdag
3 september na 9.00 uur door het
antwoordapparaat in te spreken van
telnr. (346) 751840.

Kom ook eens kijken.

Jeu de boules

U kunt boeken
meenemen/
inleveren in de
minibieb.
Zeker open op
dinsdagmorgen.

Het is zomer en heerlijk om buiten te zijn!
Kom eens een kijkje nemen in de speeltuin
tegenover het wijkcentrum, daar wordt elke
dinsdag van 14.00-16.00 uur gespeeld op
de jeu de boules baan. Het is geen probleem
als u niet over een eigen set beschikt, er zijn
ballen aanwezig.

‘t Ommetje
Ommetje Breukelen is een wekelijkse
activiteit van en vanuit Wijkcentrum
OverNoord op donderdagmorgen om
10.00 uur. Het wandelen is geheel
vrijblijvend o.l.v. ervaren
wandelbegeleiders. Er zijn 2
wandelgroepen:
Afhankelijk van welke afstand/snelheid je
wilt lopen, kies je een groep.
De afstanden variëren tussen de 5 en 10
km.
Aanwezig vanaf 09.45 voor aanmelding en
betaling van € 2,00 voor deelname.
Na afloop drinken we samen koffie of
thee.
Elke derde donderdag van de maand
wordt als afwisseling vertrokken van een
in onderling overleg gekozen startpunt. De
afstand is dan iets langer.
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