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Filmvrienden    

 

Klaverjassen  

Hierbij de omschrijving van de film die 
we gaan draaien op zondag 5 maart. 
Aanvang 14.00 uur, zaal open om 
13.30 uur.  
Titel van deze Deense/Zweedse film 
uit 2012: Jagten   
Geregisseerd door: Thomas 
Vinterberg  Met o.m.: Mads Mikkelsen, 
Alexandra Rapaport en Thomas Bo 
Larsen.  
   
Korte inhoud:  
Lucas is net gescheiden. Hij heeft een 
nieuwe baan bij de plaatselijke 
kleuterschool, een nieuwe vriendin en 
kijkt uit naar het bezoek van zijn zoon 
Marcus tijdens de Kerst. Maar de 
kerstgedachte is opvallend afwezig. 
Klara, een 5-jarige leerling, 
beschuldigt Lucas van misbruik. De 
kleuterschool is in diepe schok en al 
gauw worden er vermoedens gewekt 
jegens Lucas. Wanneer het verhaal 
zich door het dorp verspreidt begint de 
kleine gemeenschap al snel uiteen te 
vallen.  

Informatie en opgeven als 
toeschouwer met een e-mail naar 
filmvrienden@over-noord.nl  

 

 
 
 
 

Voordat er gekaart werd, hebben 
onze klaverjassers een moment 
stilgestaan i.v.m. het overlijden van 
onze oudste en trouwe kaarter:  
Sjaak de Jager, een klaverjasser in 
hart en nieren.  
Met 5 bezette tafels is er daarna 
gestart waaronder de nieuwe 
kaartster Felicitas: Welkom!  
Wes won met overmacht deze 
kaartmiddag met 5789 punten, 
gevolgd door Wil W.: 5074 punten. 
derde werd Jopie en vierde de andere 
Wil (P.) .  

11 maart is de volgende kaartmiddag in 
wijkcentrum Over-Noord op de 
vrijheidslaan 4. Zaal open vanaf 13.00 
uur... start kaarten rond 13.30 uur..... 
einde circa 17.00 uur.  
Kosten p.p. € 4,00 is incl.1x koffie/thee 
en een versnapering.  
Geen koppelklaverjassen.  
Er wordt "amsterdams" gespeeld.  
 
Aanmelden kan aan de zaal of per mail 
naar ahasdonck@ziggo.nl. Graag tot 
zaterdagmiddag 11 maart namens de 
kaartcommissie Noor, John en Arthur. 
 

 

 

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

 

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 maart 
Van  09.00 tot 11.00 uur. 

Schaakcafé voor  senioren 

Seniorenschaak vervolgt in maart en 
wel op 14 en 28 maart. 
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, 13, 20 en 27 mrt 
Vanaf 

16.00 uur 

 

Nieuw Nieuw Nieuw 
Vanaf zondag 12 maart van 13.30-15.30 uur  organiseren we elke tweede zondag 

van de maand een               SPELLETJES MIDDAG 
Er kan o.a. RUMMIKUB en SCRABBLE gespeeld worden, maar SJOELEN kan 
ook. Heeft u thuis een spel dat u graag speelt, neem het dan gerust mee.  
De middag  staat voor gezelligheid!  
De deelnamekosten bedragen € 2,50 incl. koffie of thee met iets lekkers.  
U bent van harte welkom op onze spelletjes middag.  
Aanmelden kan via activiteiten@over-noord.nl of door gewoon binnen te lopen.  

 
 

 

 

mailto:ceessamsom@online.nl
mailto:activiteiten@over-noord.nl
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Bezoek ook onze 
website! 

Ga naar: 

www.over-noord.nl 

 

Creatief op zondag 

Klassieke muziek 

Schuif-es-aan 
Dinsdag  

7 maart 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! 

 

Naast een gezellig gesprek en een 
kopje thee met iets lekkers kunt u 
ZONDAG 19 maart om 14.00 uur 
weer creatief aan de slag.   
Er is materiaal aanwezig om leuke 
PLATEN in te KLEUREN en 
DIAMOND PAINTING steentjes te 
plakken. Heeft u altijd al willen 
leren HAKEN of BREIEN, dan 
helpen we u graag op weg, ook 
kunnen we u adviseren bij brei 
problemen.  

U bent vanzelfsprekend ook welkom 
voor een kopje thee en een praatje.  
   
Deelnamekosten zijn € 2,50 incl thee.  
Aanmelden kan via  
activiteiten@over-noord.nl  
of door gewoon binnen te lopen.  
 

 

 Vrijdag 30 maart kunt u weer gezellig 
aanschuiven voor een goede maaltijd 
en een leuk gesprek met uw 
tafelgenoten.  
Vanaf 17.30 uur staan de vrijwilligers 
klaar om u te ontvangen en een 
drankje in te schenken. Na het 
welkomspraatje en uitleg over wat er 
op tafel komt, serveren we rond zes 
uur het voorgerecht.  
   
Omdat het een week voor Pasen is, 
gaan we deze keer voor een "vroeg" 
Paas/voorjaars-drie-gangen diner.  
De kok gaat op zoek in kookboeken 
en tijdschriften naar leuke en lekkere 
recepten.  

Na de maaltijd is er nog een 
aangekleed kopje koffie of thee.  
   
Deelnamekosten bedragen € 11,00  
Bent u alleenstaand, dan kunt u 
zich zaterdag 4 maart vanaf 9.00 
uur aanmelden door het 
antwoordapparaat in te spreken, 
telefoonnummer (0346)-751840.  
   
  

Vacature 
Bent u een liefhebber van klassieke 
muziek en weet u er veel van? Dan is het 
bestuur op zoek naar u!  
U vindt het leuk om met een vaste club 
muziekliefhebbers naar klassieke muziek 
te luisteren en dit bijvoorbeeld door 
beelden en/of verhalen tot leven te 
brengen.  
 
Heeft u interesse of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op via 
activiteiten@over-noord.nl, of loop op 
dinsdag binnen tijdens de koffie inloop van 
10.00-11.30 uur.  

 

 

 

 

 

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. 

 

 

  

  

Kom ook eens 
gezellig een 
kopje koffie 
drinken op 

dinsdagmorgen 

 

PAAS/VOORJAARS WORKSHOP  

 
Van dinsdag 4 april a.s. is al VOLGEBOEKT!  

 

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. 

  

 

Mini Bieb 
Heeft u thuis nog (vrij recente) 
boeken in de kast staan, waar u 
niets meer mee doet, de mini bieb is 
er blij mee. Elke dinsdag tussen 
10.00-11.30 uur is het wijkcentrum 
open, u kunt dan gelijk een kopje 
koffie drinken tijdens de koffie 
inloop.  
   

 

 

 

 

 

 


