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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 

De film die zondag 4 december 2022 
draait is: Dances with Wolves.  
Korte inhoud: Rond 1860 krijgt luitenant 
John Dunbar een afgelegen post 
toegewezen in het westen. Hij vreest 
de nabijgelegen Sioux indianen en 
verwacht strijd met hen te moeten 
leveren. Hij raakt echter bevriend met 
ze en wordt de belangrijkste man te 
midden van het conflict tussen de 
frontier van de Verenigde Staten en de 
indianen. Kevin Costner speelt Dunbar 
en maakt met deze film een van 
Hollywoods meest indrukwekkende 
regiedebuten en sleept hierbij zeven 
Oscars in de wacht, waaronder Beste 
Film en Beste Regisseur. Oorlogen, 
confrontaties en bizons die over de 
prairie donderen - het avontuur is 
episch, heroïsch en verbazingwekkend.  
. 

Klaverjassen  
Onze kaarters hebben zich zaterdag 
12 november kunnen uitleven  op hun 
kennis en kunde van  klaverjassen. Er 
werd hoog gescoord. Ron kon, na een 
afwezigheid van enkele maanden, 
weer van de partij zijn. Winnaars op 
deze dag waren Wil (5680 punten) 
gevolgd door Leo (5651) Ratna  (5402) 
en Martha (5383). Een nek aan nek 
race vanmiddag!!!!  
  
Zaterdag 10 december wordt het jaar 
afgesloten. Zaal open 13.00 uur start 
kaarten 13.30 uur. Het belooft een 
bijzondere kaartmiddag te worden. 
 

 
 
 

 

Wilt u ook lid worden van de 
Filmvrienden ga dan even naar 
onze website over-noord.nl en 
meld u aan. 

 

Wij vragen voor deze ene keer of de 
klaverjassers zich verplicht willen 
opgeven, dit in verband met onze 
inkopen. Aanmelden kan per mail: 
ahasdonck@ziggo.nl, of  
Tel.: 0346 830720 of 06-46 66 5854  
Afmelden, na uw aanmelding, graag 
per e-mail of telefonisch.    
Kosten p.p € 3,50 (is incl. 1x 
koffie/thee en een versnapering)  
Er wordt "amsterdams" gespeeld. 
Geen koppelkaarten. Tot zaterdag 10 
december in wijkcentrum Over-Noord 
op de Vrijheidslaan 4  
 
Noor,  John en Arthur.  

 
 
 

http://www.over-noord.nl/
mailto:ahasdonck@ziggo.nl,
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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 15 december  
Van  09.00 tot 11.00 uur. 

Schaakcafé voor  senioren 

Seniorenschaak vervolgt in december 
13 en 27 december 
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! 
 
 

 

 

 

KERST WORKSHOP  
 Van 15 december is volgeboekt 

SNERT Lunch 
 Van 14 december is volgeboekt 

Bridge 

Vanwege de geringe belangstelling 
voor deze activiteit in het wijkcentrum 
hebben wij helaas moeten besluiten te 
stoppen met ingang van de tweede 
zondag van december.  
   

 

 

 

 

mailto:ceessamsom@online.nl
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Creatief op zondag 

Zondag 18 december kunnen we 
weer creatief bezig zijn met o.a.  
 
DIAMOND PAINTING, voor degenen 
die hier niet bekend mee zijn, dit is 
het leggen van kleine steentjes op 
een zelfklevend canvasdoek met een 
afbeelding waar nummers op staan 
die corresponderen met de kleuren 
van de steentjes.  
 
KLEUREN VOOR VOLWASSENEN, 
is heel populair en wordt als zeer 
ontspannend ervaren. U hoeft u 
alleen maar druk te maken over 
welke kleur en techniek 

(kleurpotloden, viltstiften of 
gelpennen) u gaat gebruiken.  
 
HAKEN EN BREIEN, ook een 
populaire bezigheid. Hoe leuk is 
het om zelf (om te beginnen) een 
lekkere warme haarband of sjaal 
te breien of een set pannenlappen 
te haken. U kunt zelf breipennen 
en wol meenemen, maar voor 
proeflapjes is er wol aanwezig.  
 
Deelnamekosten zijn € 2,00 incl. 
een kopje thee met iets lekkers.  
   

 

 

 
Schuif-es-aan 

Feestelijke jaarafsluiting bij SCHUIF-ES-AAN  
   
Vrijdag 25 november werden de deelnemers aan de laatste schuif-es-aan van dit 
jaar verwend met een viergangen diner.  
Het thema van de avond was "winter feest", de tafels waren prachtig gedekt 
in  donker blauw met gouden accenten. De reactie van de gasten bij binnenkomst 
was dan ook herhaaldelijk "oh wat  mooi".  
De viergangen maaltijd viel ook goed in de smaak en werd als een vervroegd 
KERSTDINER ervaren.  
Na het kopje koffie met iets lekkers kregen de vrijwilligers een daverend applaus 
en ging een ieder voldaan, na een gezellige avond, huiswaarts.  
   
In december is er GEEN schuif-es-aan.  

 

 
 

 

 

 

 

Dinsdag 6 
december 2022 

houdt de 
wijkcommissie 

van 09:30-10:30 
uur spreekuur 
voor inwoners 
van Breukelen. 

U bent van harte 
welkom op het 
spreekuur in 
Wijkcentrum 

Over-Noord aan 
de Vrijheidslaan 
4 in Breukelen. 
De koffie staat 
voor u klaar! 
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U kunt boeken 
meenemen/ 

inleveren in de 
minibieb. 

Zeker open op 
dinsdagmorgen. 

 

 

  

  

’t Ommetje / stadswandeling Utrecht 
 

 

 

Kom ook eens 
gezellig een 
kopje koffie 
drinken op 

dinsdagmorgen 

 

 

Succesvolle workshop porcelein stippen 
Op zondag 30 oktober was Helen-Stip 
in het wijkcentrum om een workshop 
porselein stippen te geven. Na Helen's 
uitleg hoe de deelnemers te werk 
konden gaan, gingen we aan de slag en 
al snel werden de eerste stippen langs 
de sjablonen gezet. Vanwege de 
komende feestdagen, koos bijna 
iedereen voor het thema kerst. 
Naarmate er meer stippen werden gezet 
werd duidelijk dat de bordjes toch heel 
verschillend werden. Het werd een 
leuke, creatieve en ontspannen middag.  

 

 

Er is mij verschillende malen gevraagd, kun je een keer een stadswandeling met ons 
lopen met als thema Muurschilderingen. Dus ben ik op pad gegaan door de niet zo 
bekende en niet te drukke wijken van Utrecht nl Rivierenwijk, Vogelbuurt en 
Wittevrouwen en heb een leuke gevarieerde wandelroute van ongeveer 10 km 
gemaakt. Natuurlijk met een koffiestop halverwege. 
Heb je interesse om gezellig mee te wandelen? Geef je dan op via mail 
tinydros45@gmail.com en je krijgt de info over tijdstip en vertrekpunt toegestuurd per 
mail. 
Met de wandelgroetjes van Tiny Dros en tot 18 december. 

 
Gevraagd: Wandelbegeleiders! 

Lijkt het je leuk, neem dan contact op met tinydros@gmail.com 

Zondag 18 december 2022 

 

 
 

    
 

 


