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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 

 

Filmvrienden 

Op zondag 6 november staat er weer 
een filmmiddag gepland van de 
Filmvrienden. 
Zie de website voor meer info. 

Bridge 13 november 
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. 

Klaverjassen  
Op 8 oktober jl. hebben16 kaarters 
zich uit kunnen leven met klaverjassen 
in wijkcentrum Over-Noord. Deze keer 
waren het de mannen die er met de 
meeste prijzen vandoor gingen. Henk 
((5517 punten) werd 1e, gevolgd door 
Henny, Wes en Rein.  
Volgende kaartmiddag is 12 november 
op de vrijheidslaan 4.  
Zaal open 13.00 uur....start kaarten 
rond 13.30 uur....einde rond 17.00 uur.  
Er wordt "Amsterdams" gespeeld. 
geen koppelklaverjassen.  

Kosten p.p. € 3,50 (is inclusief 1x 
koffie/thee en een versnapering)  
Aanmelden aan de zaal of per mail: 
ahasdonck@ziggo.nl  
Jolande van harte welkom als nieuwkomer.  
Graag tot 12 november namens 
Noor, John en Arthur 
 

 

 

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


                                                 Wijkcentrum  Over-Noord                              Pagina 2 van 4 

 

Pagina 2 van 6 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Dinsdagavond 
Klaverjassen 

Met KZN 
 
 

Kom ook eens kijken. 

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 17 november van 
09.00 tot 11.00 uur. 

Schaakcafé voor  senioren 
Seniorenschaak vervolgt in november 
8 en 22 november 
Evenals het afgelopen seizoen startte 
het schaakcafé voor senioren weer in 
oktober en duurt tot en met maart. 
Elke 2e en 4e dinsdagmiddag van de 
maand kunnen senioren weer in 
wijkcentrum Over Noord deelnemen 
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 de eigen stijl wil behouden, is dat prima. 
Het gaat namelijk om het spelplezier! De 
kosten over die periode oktober tot en met 
maart bedragen 20 euro, waarbij koffie of 
thee is inbegrepen. Nadere informatie bij 
Cees Samsom via 
ceessamsom@online.nl of  
tel. 0346 – 263719. Tot ziens! 
 
 

 

 

Jeugdschaak 

Het schaken voor leerlingen van de 
basisschool gaat verder op maandag  
31 oktober. De kosten zijn € 10  voor  
5 lessen in totaal (!) bij de eerste les te 
betalen. Het maximale aantal is 12 
leerlingen. De lessen worden gegeven 
op 5 opeenvolgende maandagen van  
16.00 tot 17.00 uur in wijkcentrum 
Over- Noord door de ervaren 
schaakleraar Cees Samsom.  

Het wijkcentrum is aan de Vrijheidslaan 4 
in Breukelen.  
Er wordt tijdens een les eerst circa een 
half uur getraind met uitleg en daarna 
een partij geschaakt, om het geleerde in 
praktijk te brengen èn het nodige 
spelplezier te hebben.  Aanmelden kan 
via e-mail ceessamsom@online.nl met 
vermelding van leeftijd en ervaring.                                                                                                                          

 

mailto:ceessamsom@online.nl
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Creatief op zondag 

Schuif-es-aan 25 november 

‘t Ommetje 
 

 

Afgelopen maand was het alweer een 
jaar geleden dat we zijn begonnen 
met het inkleuren van platen, dat 
moest natuurlijk gevierd worden en er 
was dan ook huisgemaakte appeltaart 
bij de thee.  
Inmiddels is de middag uitgebreid met  

DIAMOND PAINTING en  
HAKEN en BREIEN. 

U kunt uw eigen wol, breinaalden 
en/of haakpennen meenemen.  
Wanneer u een andere hobby heeft 
bent u ook van harte welkom, neem 
dan uw spulletjes gewoon mee.  
Zondag 20 november om 14.00 uur 
staat de deur weer open om uw 

creatieve talenten te ontdekken of 
ontplooien.  
Deelnamekosten zijn € 2,00 incl. een kopje 
thee met iets lekkers.  
Aanmelden kan via activiteiten@over-
noord.nl of door gewoon binnen te lopen.  
 

De laatste vrijdag van de maand 
organiseren we in het wijkcentrum een 
drie-gangen maaltijd voor 
alleenstaanden, onder het motto:  
 

SAMEN ETEN IS GEZELLIGER DAN 
ALLEEN! 

 
Onder het genot van een goede maaltijd 
ontstaan er aan tafel al snel leuke 
gesprekken en nieuwe contacten.  
Vrijdag 25 november zijn de tafels weer 
mooi gedekt,  staan de vrijwilligers vanaf 
half zes klaar om u te ontvangen, een 
drankje voor u in te schenken en rond 
zes uur het voorgerecht uit te serveren.  

Regelmatig heeft de maaltijd een 
thema, maar deze maand is het een 
verrassing wat er op tafel komt.  
Deelnamekosten zijn € 10,00 incl 
een kopje koffie of thee na de 
maaltijd.  
Wilt u deze gezellige ontspannen 
avond bijwonen, dan kunt u zich 
aanmelden door het 
antwoordapparaat in te spreken, 
telefoonnummer (036)751840.  
 

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. 
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U kunt boeken 
meenemen/ 

inleveren in de 
minibieb. 

Zeker open op 
dinsdagmorgen. 

 

 

  

  

Vooraankondiging activiteiten in december:  
   

"SNERT" lunch  
 
Woensdag 14 december serveren we om 12.30 uur een goedgevulde erwtensoep (all 
you can eat) natuurlijk met roggebrood en spek en een ijsje toe.  
Deelnamekosten bedragen € 5,00.  
Aanmelden kan alvast via activiteiten@over-noord.nl  
   
 
 

KERSTWORKSHOP  
Donderdagavond 15 december om 19.00 uur kunt u bij ons een KERSTSTUK komen 
maken. Met behulp van onder andere takjes groen, ballen of kaarsen kunt u op uw 
eigen creatieve wijze een pronkstuk maken.  
Ratna Rieder zorgt voor een paar voorbeelden ter inspiratie.  
Deelnamekosten bedragen € 12,50, incl koffie of thee met iets lekkers. Voor materiaal 
wordt ook gezorgd, U hoeft alleen zelf een bakje/schaaltje en een snoeischaar of 
mesje mee te nemen.  
Aanmelden kan alvast via activiteiten@over-noord.nl  

 

 

 

 

Kom ook eens 
gezellig een 
kopje koffie 
drinken op 

dinsdagmorgen 
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