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Nieuws uit Breukelen Noord
Speeltuin Breukelen Noord wordt een
ontmoetingsplek voor jong en oud!.
De speeltuin t.o. wijkcentrum Over-Noord krijgt
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Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord
Do 6 april van 10.00 u tot 12.00 u
Wat is er te horen?

steeds meer de functie van ontmoetingsplek voor

Er is muziek van o.a. Johann Sebastian Bach (Johannes

jong en oud in de wijk. Dankzij een bijdrage uit het

Passion), Franz Schubert (Pianotrio nr. 2) en Johannes

leefbaarheidsbudget van de gemeente kan de

Brahms (St.Anthony Variaties) maar ook van minder

wijkcommissie i.s.m. het wijkcentrum op de plaats

bekende componisten als György Ligeti (Musica

van de huidige jeu de boulesbaan een

Ricercata) en Casper Joseph Mertz (Tarantella voor 2

ontmoetingsplek gerealiseerd worden. Op deze

gitaren). Misschien klinkt hun muziek toch wel bekend

plek zal een grote betonnen tafel met zitplaatsen

in de oren. Muziekverteller Peter Roovers leidt elk werk

geplaatst worden. De huidige jeu de boulesbaan

in met informatie over de componist. Ook geeft hij een

komt op een andere plek waardoor de jeu de

vaak verrassende toelichting op wat er in de muziek te

boulers en de voetballertjes elkaar niet meer tot

beleven is.

last zullen zijn. In de loop van april zal e.e.a

Gratis toegang!

gerealiseerd worden.

Loop eens binnen bij de luisterochtend en laat u

NL Doet, Inzaaien zaad voor wilde bloemen

bent u van harte welkom. Wijkcentrum Over-Noord is

langs kanaalstrook groot succes!
Op NL doet, zaterdag 18 maart werd met maar
liefst 35 vrijwilligers de 800m lange strook langs
het fietspad langs het kanaal ingezaaid voor één
jarige wilde bloemen. Dit was een initiatief van de
Bijenstal en de wijkcommissie. Dankzij de
medewerking van de nieuwe groen aannemer in de
wijk, de gemeente en een bijdrage van het

verrassen. Ook als u niet in Breukelen-Noord woont
er voor iedereen! De toegang is gratis. U kunt zo
binnenlopen en met een kopje koffie erbij wordt het
ook reuze gezellig.
Volgende sessies zijn op 4 mei en 1 juni

Jeugdschaaktoernooi voor jeugd van de
basisscholen: 10 april
Het voorjaarschaaktoernooi voor de jeugd is op

Oranjefonds werd dit initiatief moegelijk gemaakt.

maandagmiddag 10 april van 16.00 – 17.00 uur.

Spreekuur wijkcommissie i.s.m de gemeente

gratis consumptie. Indeling naar sterkte in groepen van

4 april van 10.00-11.00uur
Heeft u vragen of suggesties om de leefbaarheid
en sociale samenhang van de wijk te verbeteringen
of kent u onveilige situaties, Deel het ons mede. U
bent van harte welkom en de koffie staat klaar!

Deelname kost 2 euro en elke deelnemer krijgt een
4 en de winnaar / winnares krijgt een mooie beker.
Meld uw zoon of dochter aan voor dit leuke toernooitje
en mail naar overnoord@gmail.com

Klaverjastoernooi: 15 april
De aanvang is om 13.30 uur en u bent welkom vanaf
13.00 uur. Een ieder die van klaverjassen houdt is
welkom! Wel is het gewenst om u aan te melden want
de ruimte is beperkt. Aanmelden kan via
overnoord@gmail.com of telefonisch bij Arthur van
Asdonck 0346-830 720. De kosten zijn € 2,50
inclusief een kopje koffie of thee en een versnapering.
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Boekbespreken  18 april

vrij entree

Marjo van Dijk-Witjas bespreekt van de in 2009
overleden columnist/schrijver Martin Bril zijn
bundel “De zon schijnt”.
Greetje Falkenhagen vertelt over het boek “Twee
vrouwen” van Harry Mulisch. uit 1975, een van
zijn meest toegankelijke romans. In 2008 werd
het uitgebracht ter gelegenheid van de actie
Nederland leest.

Repaircafé  20 april 09.00 u – 11.00 u
Repaircafé: Leef Duurzaam, Eerst laten checken en als
het echt niet meer te repareren is dan pas weggooien!
Heeft u huishoudelijke apparaten, klokken, kleine
meubeltjes of kleding enz. wat defect is, dan kunt u
deze na laten kijken en eventueel laten repareren op
donderdag 20 april tussen 9.00 en 11.00 uur.
U kunt tijdens het repaircafé ook terecht voor vragen
over het gebruik van uw IPAD of Iphone.

Wim Aerns verhaalt weer  21 april 14.00-16.00
Laat u verrassen door de boeiende verhalen verteld
door Wim Aerns. Vrij entree !!

Kennisavond. Meer weten op 19 april
Smaken verschillen
Smaakgewaarwording en smaaksensatie blijven
een intrigerend en persoonlijk gebeuren. Wat de
een lekker vindt, kan bij een ander afkeer
oproepen. De vraag is wat voedsel voor ons
aangenaam maakt. De industrie is hierin zeer
geïnteresseerd teneinde suiker vervangende
zoetstoffen te maken, die niet schadelijk voor ons
zijn. Om meer te weten te komen over smaken en
proeven maakt Prof. Dr. Arie van Nieuw
Amerongen ons wegwijs in de processen die
hierbij plaatsvinden.
De lezing vindt plaats op 19 april in het
wijkcentrum en vangt aan om 19.30 u.

Schuif-es-aan tafel  28 april
Gaan Els Kakisina geassisteerd door Sandy Henderson
alweer voor de 3e keer Moluks koken.
Aanmelden kan vanaf 14 april via de mail naar
Over-Noord of spreek het antwoordapparaat in van het
wijkcentrum op tel. nr. 751840.
Deelname € 7,50 p.p. incl. koffie en thee of € 10,00
incl. 2 drankmuntjes Aanvang 18.00 uur
(Zonder tegenbericht is uw aanmelding geaccepteerd).

Filmvrienden van Over_Noord  30 april
De volgende filmvoorstelling is zondag 30 april om
14.00 u. De zaal is open om 13.30 uur. Wilt u ook
filmvriend worden meldt u dan aan via de website of
mail naar overnoord@gmail.com

Wie vervoer nodig heeft kan contact opnemen met Graag Gedaan op maandag, woensdag en vrijdag
Tel.: 0346-263800, tussen 09.00 en 10.00 u
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Van de Gemeente, de politie en de
Wijkcommissie
Als elke seconde telt…………
Stel u ziet iemand neervallen, een voorbijganger,
uw partner, een huisgenoot, een familielid.
Wist u dat als u 112 belt dat dan ook een aantal
burgerhulpverleners in de omgeving van het
slachtoffer wordt gealarmeerd via whatts app
met het verzoek ter plekke hulp te verlenen?
Deze burgerhulpverleners zullen in de meeste
gevallen eerder ter plekke zijn dan de
ambulance. Daarmee heeft het slachtoffer een
grotere overlevingskans. In Breukelen-Noord zijn
inmiddels een aantal AED’s geïnstalleerd, maar
er zijn nog onvoldoende burgerhulpverleners.

Wethouder Pieter de Groene opent actie
gratis tuinschets en demo-opstelling
watervriendelijke tuin
Zaterdagmiddag 8 april in tuincentrum
Vechtweelde kunt u een gratis tuinschets laten
maken voor een regenbestendige tuin.
Deskundig personeel in de tuincentra informeert
bezoekers over het aanleggen van een
watervriendelijke tuin. Zo helpen ze mee om
wateroverlast te voorkomen en de tuin koeler te
houden tijdens hitte. Deze campagne van de
gemeente is gericht op het geven van concrete
handvatten aan bewoners om hun tuin te
vergroenen.

Wat wordt van u verwacht om burgerhulpverlener

Inkoopactie ‘Stichtse Vecht oogst

te worden? U dient hiervoor 1 avond de cursus

zonnestralen’ van start

hartreanimatie te volgen (wat in veel gevallen

Op donderdag 13 april organiseert Stichting

vergoed wordt door de zorgverzekeraar). U wordt

Duurzame Vecht (duurzamevecht.nl) een

daarna aangemeld bij “HartslagNu” en u wordt

informatieavond over zonnepanelen met als titel

opgenomen in het systeem. Meldt u aan voor de

‘Stichtse Vecht oogst zonnestralen’. De avond

cursus reanimatie en wordt

wordt gehouden in ‘de Danne Ateliers’,

BURGERHULPVERLENER door een mailtje te sturen

Domineeslaantje 2 in Breukelen. Inloop vanaf

naar overnoord@gmail.com. Binnenkort plannen

19.30 uur. De avond wordt om 20.00 uur

we een informatieavond hiervoor in

geopend met een welkomstwoord van wethouder

Over-Noord. Wij houden u op de hoogte.

Linda van Dort (portefeuille duurzaamheid en

Voor meer info zie ook: hartslagnu.nl en

milieu). Een toelichting wordt gegeven op de

www.hartreanimatiestichtsevecht.info .

inkoop-zonnepanelen-actie in Stichtse Vecht. Op
deze avond zijn deskundigen en installateurs

Let op deze inbrekertruc, voorkom het!

aanwezig die antwoorden kunnen geven op uw

De politie waarschuwt dat inbrekers takjes

vragen. Heeft u nu al vragen, stuur dan een mail

gebruiken om huizen te markeren voor

naar zonnepanelen@duurzamevecht.nl . Of mail

woninginbraken. De methode heet afleggen en

de Breukelense energieambassadeurs Gerhard

heeft tot doel om te zien of bewoners langdurig

Hof gtahof@gmail.com, Piet Paul

afwezig zijn. Ligt het takje er na enkele dagen

paul.piet@gmail.com. Meldt uw komst even via

nog dan is dat voor de inbrekers een seintje dat

een mail naar zonnepanelen@duurzamevecht.nl,

ze hun slag kunnen slaan. Gaat u met vakantie of

dan weten wij hoeveel stoelen we moeten

een tijd lang weg, laat dat dan de buren weten

klaarzetten.

zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden en
bij constatering van deze truc de politie kunnen
waarschuwen en eventueel via de whatts app
buurtpreventie groepen dit laten weten. Heeft u
zich nog niet aangemeld voor de buurt whatts
app doe dit dan en stuur een mail naar:
wabp.breukelen.noord@kpnmail.nl

