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Klaverjassen 8 oktober 

Filmvrienden 

Op zondag 2 oktober staat er weer 
een filmmiddag gepland van de 
Filmvrienden. 
Zie de website voor meer info. 

Bridge 9 oktober 

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. 

Zaterdag 10 september zijn we 
gestart met het nieuwe seizoen 
2022-2023. Voordat er kon worden 
begonnen met  4 bezette kaarttafels, 
werd er eerst stil gestaan bij het 
overlijden van onze trouwe kaarter: 
Jan "vis" Spithoven".   
Daarna stelde nieuwkomer Adrie 
zich voor. Na afloop gaf ze te 
kennen vaker te willen komen. een 
leuke en ontspannen sfeer trof ze 
aan. Op deze openingsdag werden 
de prijzen hoofdzakelijk door dames 
gewonnen. Sjaak hield knap stand 
als man en eindigde als 1e met 
5212 punten, gevolgd door de 

dames Greet (5114), Annie (4915), 
Femke (4700) en Ratna (4698)  
8 oktober is de volgende kaartmiddag 
in Wijkcentrum Over-Noord. 
Aanmelden/opgeven kan aan de zaal of 
per e-mail naar ahasdonck@ziggo.nl.   
Kosten p.p. € 3,50 (is inclusief 1 
koffie/thee en een versnapering).  
Er wordt "Amsterdams": gespeeld, 
geen koppelklaverjassen.  
 
Namens Noor John en Arthur  
graag tot dan!!  

 

 

 

http://www.over-noord.nl/
mailto:ahasdonck@ziggo.nl
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Repaircafé  

Jeugdschaken  
3 oktober en 10 oktober 
 
Jeugdschaken 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. 
 

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 20 oktober van 
09.00 tot 11.00 uur. 

Schaakcafé voor  senioren 

11 en 25 oktober 
 
Evenals het afgelopen seizoen start 
het schaakcafé voor senioren onder 
leiding van grootschaakmeester Cees 
Samsom in oktober en duurt tot en 
met maart.  
Elke 2e en 4e dinsdagmiddag van de 
maand kunnen senioren deelnemen 
aan het schaakcafé in Wijkcentrum 
Over Noord van 14.00 tot 16.00 uur, 
waar in een prettige sfeer geschaakt 
kan worden.Als U een tijd lang niet 
meer hebt geschaakt, of zichzelf maar 
een bescheiden schaker vindt, dan 

bent u juist heel welkom. U kunt tips 
krijgen van meer ervaren schakers, maar 
als u uw eigen schaakstijl wilt behouden, 
is dat prima. Het gaat namelijk om het 
spelplezier! De kosten voor de periode 
oktober tot en met maart bedragen  
€ 20,00 waarbij koffie of thee is 
inbegrepen. 
 
Neem voor nadere informatie contact op 
met Cees Samsom via 
ceessamsom@online.nl  of  
tel. 0346 – 263719. 
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Creatief op zondag 
Nu ook HAKEN en BREIEN!  
Zeker nu we weer meer binnen onze 
hobby's gaan zoeken, is breien en 
haken een leuke bezigheid.  
BREI bijvoorbeeld een lekkere warme 
haarband of leuke sjaal. Het hoeft 
allemaal niet zo moeilijk te zijn voor 
een goed resultaat.  
Doorgewinterde "breiers" kunnen 
natuurlijk gaan voor een mooi vest.  
HAKEN is ook leuk om te doen, maak 
bijvoorbeeld pannenlappen of voor 
de ervaren "haker" een tas.  
Ratna Riedel is aanwezig om een 
ieder de beginselen uit te leggen of 
om advies te geven.  

Zondag 23 oktober om 14.00 uur bent u 
weer van harte welkom voor:  
* (leren) HAKEN en BREIEN  
* DIAMOND PAINTING  
* INKLEUREN van PLATEN  
* een kopje thee en een leuk gesprek   
Heeft u een andere hobby, neem dan uw 
spulletjes mee en schuif aan.  
 
Deelnamekosten bedragen € 2,00 incl. 
gebruik van materiaal en een kopje thee 
met iets lekkers.  
Aanmelden kan via activiteiten@over-
noord.nl of door gewoon binnen te lopen.  
 

 

Nieuw 

Workshop porcelein stippen 

Zondag 30 okt. van 14.00-16.30 u. 
 
Niets is zo leuk als het pimpen van saai wit porselein. In de ongeveer 2,5 uur 
durende workshop vertelt Helen-Stip alles over het materiaal, de technieken en 
tips en tricks.  
Het gebruik van materiaal is inbegrepen; porseleinen bordje, verschillende 
kleuren porseleinverf, stip gereedschap, sjablonen en natuurlijk is er een kopje 
thee of koffie met iets lekkers.  
Aan het einde van de workshop ga je naar huis met een uniek gestipte creatie,  
Na afbakken in de oven, blijft je bordje jarenlang mooi.  
 
Deelnamekosten bedragen € 12,50, wil je een tweede bordje stippen dan komt 
er € 2,50 bij.  
Neem ook eens een kijkje op de website (stip-helen.nl)  
 
Wil je ook leren hoe je porseleinen bordjes kan versieren met stippatronen, 
meld je dan aan via activiteiten@over-noord.nl  

 

mailto:activiteiten@over-noord.nl
mailto:activiteiten@over-noord.nl
mailto:activiteiten@over-noord.nl
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U kunt boeken 
meenemen/ 

inleveren in de 
minibieb. 

Zeker open op 
dinsdagmorgen. 

 

 
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 
 

We zijn weer 
begonnen! 

 
Kom ook eens kijken. 

Schuif-es-aan 28 oktober 

‘t Ommetje 
 

 

Schuif-es-aan is bedoeld om 
alleenstaanden tijdens een maaltijd met 
elkaar in contact te brengen.  
De afgelopen maanden hebben we 
verschillende vakantielanden "bezocht", 
Griekenland, Frankrijk, Italië en Spanje.  
Nu het weer natter en kouder wordt 
maken we er 28 oktober a.s. een 
"knusse" avond van. Het wijkcentrum 
staat dan in het teken van de herfst. De 
tafels worden leuk gedekt en terwijl u 
gezellige gesprekken voert met uw 
tafelgenoten serveren de vrijwilligers 
een drie-gangen HERFST menu.  
Na de maaltijd is er zoals altijd nog een 
aangekleed kopje koffie of thee.  
Deelnamekosten zijn € 10,00.  

Bent u alleenstaand en lijkt het u 
leuk om de herfst sfeer bij ons te 
proeven dan kunt u zich aanmelden 
door zaterdag 1 oktober na 9.00 uur 
het antwoordapparaat in te spreken, 
telefoonnummer 0346-751840.  
 
Graag tot 28 oktober a.s.  
 
 

Ommetje Breukelen is een wekelijkse 
activiteit van en vanuit Wijkcentrum  
Over-Noord 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. 
 

 

 

 

 


