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Filmvrienden 

Nieuwjaarsborrel 

Na twee jaar kon er weer een 
nieuwjaarsborrel voor alle vrijwilligers 
van het wijkcentrum georganiseerd 
worden.  
Na de ontvangst met een kopje koffie 
of thee en een woord van dank voor 
de inzet van de vrijwilligers was het 
tijd voor de winterquiz. Deze was 
bedoeld als test/proef, de vrijwilligers 
vonden het leuk, dus later dit jaar 
gaan we deze activiteit voor u 
organiseren. Hierover leest u t.z.t. 
meer in de nieuwsbrief.  
Voordat het duo A&A zeventiger 
jaren muziek ten gehore bracht, werd 
er eerst getoast op een mooi nieuw 
activiteitenjaar in het wijkcentrum..  
Tevens werd er aandacht besteed 
aan het afscheid van Tiny Dros,  

Tiny heeft ruim elf jaar Ommetje 
Breukelen onder haar hoede 
genomen. Gelukkig hebben vier 
vrijwilligers beurtelings op zich 
genomen om de wandeling (elke 
donderdag) te begeleiden.  
Onder het genot van een hapje, 
drankje en gezellige muziek werd het 
een geslaagde middag.  

 

 

Film voor zondag 5 februari 2023 in 
het genre muziek-komedie: 
YESTERDAY.  
Deze titel doet velen van ons denken 
aan een lied van muziekgroep The 
Beatles. Dat klopt. De film gaat over 
de singer-songwriter Jack Malik. Hij 
werkt al jaren in de lokale muziek. Vol 
goede moed sleept hij zichzelf van 
pub naar pub, altijd vergezeld door 
'manager'/boezemvriendin Ellie. Als 
Jack voor de zoveelste keer voor twee 
man en een paardenkop staat te 
spelen, besluit hij dat het genoeg is. 
Maar voor hij de gitaar goed en wel 
aan de wilgen hangt, gebeurt er iets 
wonderlijks. Tijdens een wereldwijde 
stroomstoring wordt Jack aangereden 
en als hij ontwaakt uit zijn coma blijkt 
de hele wereld The Beatles te zijn 

vergeten. Alleen Jack zelf kan ze 
zich nog herinneren. Tot tranen toe 
geroerd zijn z'n vrienden als Jack op 
een terrasje terloops 'Yesterday' 
speelt. Sinds wanneer schrijft hij 
zúlke mooie liedjes? Na 
aanvankelijke verwarring ziet Jack 
zijn kans schoon; met het complete 
oeuvre van The Beatles in zijn hoofd 
kan hij de wereld veroveren.  

 

 

http://www.over-noord.nl/
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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 

 

 
 

Dinsdagavond 
Klaverjassen 

Met KZN 
 
 

Kom ook eens kijken. 

Repaircafé  

Klaverjassen  

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 16 februari 
Van  09.00 tot 11.00 uur. 

Schaakcafé voor  senioren 

Seniorenschaak vervolgt in februari en 
wel op 14 en 28 februari. 
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. Nadere 
informatie bij Cees Samsom via 
ceessamsom@online.nl of  
tel. 0346 – 263719. Tot ziens! 

 

JEUGDSCHAKEN 
 

Op  6 en 13  februari 
Vanaf 

16.00 uur 

14 januari is er weer gekaart in 
Wijkcentrum Over-Noord op de 
Vrijheidslaan 4 te Breukelen.  
Ondanks de vele afmeldingen (7) 
i.v.m. ziekte hebben,  13 kaarters hun 
weg gevonden naar de kaarttafel. 
Winnaars van die dag zijn geworden: 
Henny met 5580 punten, gevolgd 
door Wil P. (5248), Wil W. (4936) en 
Pim (4756 punten),  
11 februari is er weer kaarten.  
Wij hopen dat de "zieken" voldoende 
hersteld zijn om te klaverjassen.   
Zaal open vanaf 13.00 uur....start 
kaarten rond 13.30 uur....einde plm. 

17.00 uur  U kunt zich opgeven aan de 
zaal of per mail naar 
ahasdonck@ziggo.nl  
Kosten p.p. ingaande februari 2023 
verhoogd naar € 4,00 (is incl. koffie/thee 
en een versnapering).  Er wordt 
“Amsterdams” gespeeld, geen 
koppelklaverjassen.  
 
Wij zien u graag  
zaterdagmiddag 11 februari.   
Namens de Klaverjascommissie  
Noor, John en Arthur  
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Bezoek ook onze 
website! 

Ga naar: 

www.over-noord.nl 

 

Creatief op zondag 

Vacature 

Schuif-es-aan 
Dinsdag 7 

februari 2023 
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! 

 

Zondag 19 februari om 14.00 uur 
kunt u uw creatieve talenten 
ontdekken of verder ontwikkelen.  
Ratna is er om u de beginselen uit 
te leggen en adviezen te geven 
m.b.t. BREIEN en HAKEN.  
Terwijl Noor een ieder van een 
kopje thee (met iets lekkers) 
voorziet, kunt u ook aan de slag 
met het INKLEUREN van leuke 
PLATEN en DIAMOND PAINTING. 
Heeft u een andere hobby, neem 
dan uw spulletjes mee. 

 
U bent natuurlijk ook welkom voor 
een leuk gesprek en een kopje thee.  
   
Deelnamekosten bedragen € 2,50.  
   
Aanmelden kan via 
activiteiten@over-noord.nl of door 
gewoon binnen te lopen.  

 

 

In januari hebben de deelnemers 
weer kunnen genieten van een drie-
gangen maaltijd, deze bestond dit 
keer uit champignonsoep, lasagne 
Bolognese met een gemengde salade 
en een boerenjongens bavarois. 
Natuurlijk was er na de maaltijd nog 
een kopje koffie of thee.  
   
Vrijdag 24 februari wordt er weer een 
drie-gangen menu gekookt. De kok 
denkt op dit moment nog na over 
hetgeen hij zal bereiden, maar het 
wordt zeker een goede en 
versbereide maaltijd.   
   
Deelnamekosten zijn € 11,00.  
   

Bent u alleenstaand en lijkt het u 
leuk om met uw tafelgenoten een 
leuk gesprek aan te gaan en 
daarnaast te genieten van de 
maaltijd, aanmelden kan door 
zaterdag 4 februari na 9.00 uur het 
antwoordapparaat in te spreken 
(0346-751840).  

 

 BEHEERDER gezocht  
   
We zijn op zoek naar iemand die zich één 
a twee uur per week wil inzetten voor o.a.: 
  

- Beheer van verhuur aan derden 
(contracten, indien nodig openen 
en sluiten, evt. uitleg apparatuur 
etc)  

- Beheer van agenda  
 
Wilt u meer informatie, neem dan contact 
op met Jan Kistemaker 06-51208484  
 
Het is vrijwilligerswerk maar we kunnen 
voor deze functie een kleine vergoeding 
aanbieden.  

 

 

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

inleveren in de 
minibieb. 

Zeker open op 
dinsdagmorgen. 

 

 

  

  

Kom ook eens 
gezellig een 
kopje koffie 
drinken op 

dinsdagmorgen 

 

Vooraankondiging 

Na het succes van de Kerst workshop, organiseren we  
Dinsdag 4 april om 14.00 uur een PAAS/VOORJAARS WORKSHOP  
   
Het bloemstuk wordt o.a. gemaakt met verse bloemen en paas accessoires, de 
keuze van de bloemen is afhankelijk van wat er op dat moment aangeboden wordt, 
maar het wordt sowieso een vrolijke geheel.  
   
Deelnamekosten zijn € 15,00 incl alle materialen.  
Aanmelden kan alvast via activiteiten@over-noord.nl.  

 

 

 Ommetje Breukelen 

Wandel mee,supergezond en supergezellig!  
 
Ommetje Breukelen is een wekelijkse activiteit 
van en vanuit Wijkcentrum Over-Noord, 
Vrijheidslaan 4, start donderdagmorgen om 
10.00 uur.  
 
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 € 2,50 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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