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Filmvrienden 

De club van filmvrienden van Over-
Noord draaien geen film in januari. De 
eerste zondag in januari 2023 is 
namelijk 1 januari. Wij denken dat men 
dan meer bezig is met familiebezoek en 
zo.  De eerst volgende film is op 
zondag 5 februari 2023. Aanvang 14.00 
uur, zaal open om 13.30 uur. In de 
eerste helft van januari zal aan de 
leden weer een aantal titels voor een 
leuke film worden voorgelegd. De 
meeste stemmen geven aan welke film 
er in februari dan gedraaid wordt.  
Wil men meedoen als lid van 
filmvrienden van Over-Noord kan men 
zich opgeven door een e-mail te sturen 
naar filmvrienden@over-noord.nl en 
dan krijgt men bericht over hoe het 
werkt en de kosten van het deelnemen 
als lid.  
 

Klaverjassen  
10 december is de laatste kaartmiddag 
van 2022 geweest. Met 5 bezette tafels 
is het weer een gezellig uitje 
geworden. Met dit gegeven heeft de 
organisatie voor deze dag iets anders 
bedacht. Iedere kaarter ging met een 
prijs naar huis vergezeld van een  
een `goede wensen kerst- en 
nieuwjaarskaart` van Anton Pieck.  
De hoogste scores deze middag 
werden behaald door Henny met  
5099 punten, gevolgd door Ratna met 
5029, v.d. Vliert 'onze nieuweling'  
met 4966 en Yolande met 4870 
punten.  

 

Filmvrienden wenst U 

Een woord van dank richting de 
klaverjascommissie bestaande  
uit Noor, John en Arthur. ook in 2023 
zullen zij de kaarters van hun natje en 
droogje blijven voorzien.  
De volgende kaartmiddag is op 14 januari 
2023.  
Zaal open 13.00 uur....start kaarten  
13.30 uur....einde rond 17.00uur.  
Aanmelden-opgeven kan aan de zaal of 
per mail naar ahasdonck@ziggo.nl  
er wordt 'Amsterdams' gespeeld. geen 
koppelklaverjassen  
Deelname p.p. bedroeg  in 2022 € 3,50.  
Per 1 januari 2023 zal het verhoogd 
worden i.v.m. o.a. gestegen 
energiekosten. Jullie ontvangen eerdaags 
bericht hierover. Zorg goed voor jezelf en 
voor je medemens.  
 
 

 
 
 

 

http://www.over-noord.nl/
mailto:filmvrienden@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  

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 19 januari 
Van  09.00 tot 11.00 uur. 

 
 

 

 

Snert lunch 
De planning voor de "snert" lunch afgelopen 14 december  
had niet beter kunnen zijn, buiten vroor het 4 graden, maar  
binnen heerste een "warme" sfeer, dit natuurlijk mede door 
de erwtensoep. De erwtensoep werd aangekleed met  
roggebrood, stokbrood, ontbijt-, en katenspek.  
Als afsluiter was er nog een ijsje,  
waarna een ieder de vrieskou weer inging op weg naar huis.  

 
 

Begin 2022 dacht het bestuur: 
 “Is er nog wel toekomst voor het 
Wijkcentrum?” We werden namelijk weer 
geconfronteerd met een lockdown. En toen 
we weer open mochten, bleek dat veel 
mensen toch nog terughoudend waren om 
deel te nemen aan activiteiten.  Heel 
begrijpelijk allemaal, maar toch…. Gelukkig 
konden we halverwege het jaar 2022 
zeggen dat de activiteiten weer goed 
draaiden omdat vele mensen de weg naar 
het Wijkcentrum weer hadden gevonden.  
De filmclub is door Wes van Rijn nieuw 
leven ingeblazen en de creamiddag op 
zondag is inmiddels door Radna uitgebreid 
met breien en haken. Er was ook weer veel 
belangstelling voor het Klaverjassen, 
schuif-es-aan, schaken, etc. Steeds meer 
mensen haken aan. Hiermee is het bestuur 
natuurlijk heel blij. Maar toen kwam de 
energiecrisis waardoor het bestuur 
drastisch moest bezuinigen op de 

stookkosten. Vloerverwarming laag en 
alleen als men aanwezig was in het 
Wijkcentrum verwarmen via de 
airconditioning. Bezoekers werd gevraagd 
een extra trui of vest aan te trekken. Ook 
hieraan werd goed gehoor gegeven en 
men bleef komen. Ook op de inloop 
dinsdagmorgen waar we gezellig 
koffiedrinken met elkaar.  
In het nieuwe jaar zal de energiecrisis nog 
niet voorbij zijn. Daarom heeft het bestuur 
noodgedwongen de deelnamekosten aan 
diverse activiteiten iets moeten verhogen. 
Jammer, maar ondanks dat hopen we dat 
een ieder blijft deelnemen aan de 
activiteiten want alleen dan kan het 
Wijkcentrum blijven bestaan. We doen het 
tenslotte voor u. 
Het bestuur wenst u dan ook een mooi, 
gezond en voorspoedig 2023 waarin het 
bestuur en de activiteitentrekkers u graag 
ontmoeten in Wijkcentrum Over-Noord, 
 
 “HET WIJKCENTRUM VAN BREUKELEN”. 

 

 

Bericht vanuit 
het Bestuur 
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Creatief op zondag 

Kom ook eens 
gezellig een 
kopje koffie 
drinken op 

dinsdagmorgen 

 

Door de verwachte ijzel op zondag 
16 december hadden helaas maar 2 
deelnemers de  weersvoorspellingen 
getrotseerd, maar het werd toch een 
gezellige middag. Achteraf viel het 
erg mee, maar zondag 15 januari 
gaan we in de herkansing en bent  
u om twee uur van harte welkom om: 
  
* Leuke PLATEN in te kleuren  
* te komen HAKEN en BREIEN   
* of DIAMOND PAINTING steentjes       
te plakken/leggen  
 

Maar heeft u een andere hobby en 
vindt u het leuk om gezamenlijk 
creatief bezig te zijn, dan bent u 
natuurlijk ook welkom.  
   
Deelnamekosten zijn € 2,50 incl thee 
met iets lekkers.  
   
Aanmelden kan via  
activiteiten@over-noord.nl of door 
gewoon binnen te lopen.  
  

  

Schuif-es-aan 

De laatste vrijdag van januari (27 
januari) bent u vanaf half zes weer 
welkom en kunt u aan de leuk 
gedekte tafels "aanschuiven" voor 
een goede maaltijd en een leuk 
gesprek met uw tafelgenoten.  
Op dit moment is nog niet bekend wat 
de kok voor ons gaat bereiden, maar 
het worden sowieso drie gangen. 
Nadat de vrijwilligers de tafels weer 
hebben afgeruimd is er nog een 
aangekleed kopje koffie of thee ter 
afsluiting.  

Dinsdag 3 
januari 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! 

 

Deelnamekosten bedragen € 11,00 incl. 
koffie/thee.  
   
Bent u alleenstaand, dan kunt u zich 
zaterdag 7 januari na 9.00 uur aanmelden 
door het antwoordapparaat in te spreken, 
tel. 0346-751840.  

 

 

 

Elke 
dinsdagmorgen 
van 10.00-11.30 
uur bent u 
welkom in het 
wijkcentrum 
voor een kopje 
koffie. Inmiddels 
wordt het koffie-
uurtje door 
velen bezocht 
en worden er 
leuke 
gesprekken 
gevoerd en veel 
gelachen.  

 

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

inleveren in de 
minibieb. 

Zeker open op 
dinsdagmorgen. 

 

 

  

  

Het laatste nieuws van Ommetje Breukelen 
 

Schaakcafé voor  senioren 

Seniorenschaak vervolgt in januari en 
wel op 10 en 24 januari 
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,  

KERST WORKSHOP 15 december 
Nadat Ratna Rieder uitgelegd had hoe 
we het beste te werk konden gaan, 
gingen 14 deelnemers aan de slag met 
verschillende soorten "kerst" groen, 
kaarsen, kerstballen, dennenappels, 
verse bloemen en heel veel andere 
kerst spulletjes. Natuurlijk waren er 
voorbeelden aanwezig en gaf Ratna 
iedereen advies hoe de "eigen" creatie 
nog mooier kon worden. Tijdens het 
harde werken was er ook tijd voor 
koffie/thee of warme chocolademelk met 
kerststol en een gezellig gesprek.  
Aan het einde van de workshop was 
veel verbazing bij de deelnemers, dat er 
zulke leuke en toch heel verschillende 
kerststukken waren gemaakt.  
De vraag kwam gelijk: kunnen we dit 
met Pasen weer doen?  
Te zijner tijd hierover meer in de 
nieuwsbrief.  

 

 

 

 

Beste wandelliefhebbers 
Ommetje Breukelen kan gelukkig 
terugkijken op een leuk wandeljaar. 
Weinig last van coronabeperkingen, 
soms een beetje last van de hoge 
zomerse temperaturen, dan werd er 
gefietst in plaats van gewandeld, 
maar over het algemeen mochten wij 
niet mopperen. Het was vooral super 
gezellig. 
Dus gaan we vol goede moed een 
nieuw wandeljaar tegemoet. 
Alleen zonder mij, ik heb nl. geruime 
tijd geleden besloten na 11½ jaar te 
stoppen met het aansturen van 
Ommetje Breukelen.  
Dit heb ik zowel aan de wandelaars 
als aan het bestuur Over-Noord laten 
weten. Uiteraard heb ik aan de 
wandelaars gevraagd de wandelstok 

 

van mij over te nemen. Dat is niet 
gelukt maar uit de groep is een mooi 
voorstel gekomen om Ommetje 
Breukelen bij toerbeurt aan te sturen. 
En daar is iedereen heel blij mee. Er 
moeten nog wat hobbeltjes genomen 
en afspraken gemaakt worden maar 
het komt goed, daar heb ik alle 
vertrouwen in.  
Voor het geval er iemand is die af en 
toe een bericht op Facebook kan 
plaatsen en dit kan delen op Inwoners 
van Breukelen, roept u maar!!! 
Ommetje Breukelen blijft aan de 
wandel. We zijn niet voor niets de 
leukste wandelgroep in Breukelen en 
omstreken. 
Met de wandelgroetjes, Tiny 

 

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  16, 23 en 30 
januari 

 

mailto:ceessamsom@online.nl

