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Over Noord net niet de Vrijwilligersprijs
Stichtse Vecht gekregen.

Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord

Dit jaar was er weer de mogelijkheid om groepen

Do 1 december van 10.00 u tot 12.00u.

vrijwilligers en individuele vrijwilligers voor te
dragen voor de vrijwilligersprijs van de Stichtse
Vecht. Tot onze verrassing kregen wij van Henny
de With (secretaris van de Jury) te horen dat
Wijkcentrum Over Noord bij de 3 genomineerde
groepen behoorde (naast Dansgroep Samen Verder
Stichtse Vecht, Timmerdorpen Maarssen en
Maarssenbroek). Vol goede moed gingen wij op
Vrijdag 25 nov. met vele Over-Noord vrijwilligers
naar de feestavond in het theater 4 en 1 in
Breukelen, alwaar wij door de Burgermeester Marc
Witteman, Wethouders Linda van Dort en Pieter de
Groene werden ontvangen. Er was een leuk
programma en we genoten van de optredens en de
hapjes en drankjes. Het was spannend toen de
Voorzitter van de jury, wethouder Linda van Dort,
om 21:10 alle 3 vrijwilligers groepen op de podium
uitnodigde, en de winnaar bekend maakte.
Helaas werden wij niet de winnaar, maar
Timmerdorpen Maarssen. Zij ontvingen een
beeldje ontworpen door beeldend kunstenaar
Lolke van der Bij. Als troostprijs kregen we een
oorkonde, maar desondanks waren we toch wel
trots dat Wijkcentrum Noord genomineerd was uit
de vele voordrachten. Wij hebben in ieder geval
een gezellige avond gehad en vele andere
vrijwilligers uit de Stichtse Vecht kunnen
ontmoeten.

Wat is er te horen?
Er is muziek van o.a. Franz Schubert (Der Musensohn,
D764), Antonio Vivaldi (Concert voor piccolo) en
Wolfgang Amadeus Mozart (Divertimento, KV 131),
maar ook van minder bekende componisten als
Joaquín Rodrigo (Fantasia para un gentilhombre, voor
gitaar en orkest) en Giuseppe Torelli (Sinfonia voor 2
trompetten, strijkers & continuo). Misschien klinkt
hun muziek toch wel bekend in de oren.
Muziekverteller Peter Roovers voorziet elk werk van
een inleidend verhaaltje over de componist. Ook geeft
hij een vaak verrassende toelichting op wat er in de
muziek te beleven is. Gratis toegang!

Spreekuur wijkcommissie en Gemeente
Er is weer spreekuur van de Gemeente en
wijkcommissie op dinsdag 6 december van 10.00 tot
11.00uur. Heeft u vragen of suggesties kom even
langs de koffie staat klaar!

Klaverjastoernooi: 10 december
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 incl.
een kopje koffie of thee en een versnapering.

Jeugdschaaktoernooi voor jeugd van de
basisscholen
Het Kerstschaaktoernooi voor de jeugd is op
maandag 12 december a.s. van 16.00 tot circa 17.00
uur. Deelname kost 2 euro en elke deelnemer krijgt
een gratis consumptie. Indeling naar sterkte in
groepen van 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
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Schaak- en bridgecafé: 13 en 27 december

Mini Bieb

Schaken en bridgen puur voor de gezelligheid!

U kunt naar hartelust gratis boeken meenemen en/of

Schaak- en bridgecafé Over-Noord is geopend

plaatsen in de mini bieb. De bieb is in elk geval open

op de

2e

en

4e

dinsdagmiddag van de maand van

14.00uur -16.00uur. Loop voor info en/of
meespelen gewoon binnen. Open vanaf 13.30uur

Repaircafé 15 december 09.00 u – 11.00 u
Repaircafe: Leef Duurzaam, Eerst laten checken
en als het echt niet meer te repareren is dan pas
weggooien!
Heeft u huishoudelijke apparaten, klokken enz. of
kleding wat defect is, dan kunt u deze na laten
kijken en eventueel laten repareren op donderdag
15 december tussen 9.00 en 11.00 uur.
U kunt tijdens het repaircafé ook terecht voor
vragen over het gebruik van uw IPAD of Iphone.

Filmvrienden van Over_Noord 18 december
De volgende filmvoorstelling is zondag 18
december. De zaal is open om 13.30 uur. Wilt u

op dinsdagmorgen en donderdag de hele dag.

Schuif-es-aan tafel
Deze maand is er geen schuif-es-aan tafel in verband
met de kerstdagen en de jaarwisseling.

Finale koken met kinderen 30 november
Maar liefst 11 kinderen hebben de workshop koken
met kinderen gevolgd en op 30 november hebben ze
onder leiding van chef-kok Nico Bouma gekookt voor
hun ouders en/of grootouders. Wilt u w kind ook een
keer mee laten doen met koken met kinderen stuur
dan een mailtje naar overnoord@gmail.com

Gezellige en leerzame wijnavond
De activiteiten commissie heeft i.s.m.
“Excluvin” een Wijnproeverij georganiseerd
op vrijdagavond 18 november.

ook filmvriend worden meld u dan aan via de
website of mail naar Overnoord@gmail.com

Boekbespreken: 20 december
Deze keer is poëzie het onderwerp van discussie.
Marjo van Dijk-Witjas en Greetje Falkenhagen
hebben de vaste kern van de boekenclub
gevraagd om een gedicht mee te nemen.
Een geliefd gedicht, een onbegrijpelijk gedicht of
wellicht een gedicht van eigen makelij.
Ook degenen die geen gedicht hebben
uitgekozen zijn van harte welkom.
Van 14.00 tot 16.00 uur, toegang gratis.

Op een gezellige en informele manier, kon men tijdens
een 2 uur durende proeverij een 12-tal natuurzuivere

Koffietijd iedere dinsdagmorgen
van 10.00 – 12.00 uur, gezellig even
bijpraten met buurtgenoten
en
iedere donderdagmiddag van 14.00 –
16.00 uur kunt u vrij inlopen om
gezellig creatief bezig te zijn
met anderen,
maakt niet uit waarmee.
Alleen even binnenlopen kan ook

wijnen proeven. Alex van der Wel gaf tips hoe je een
wijn moet proeven en beoordelen. Het was niet alleen
gezellig, maar ook leerzaam! Op proefformulieren kon
men notities maken over de wijn. De commissie had
voor stokbrood, kaasjes en andere hapjes gezorgd. Het
was een gezellige en geslaagde avond en zeker voor
herhaling vatbaar.

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 wijkcommissie, gemeente en politie:
Speeltoestellen in Breukelen Noord

De bermen worden voorzien van een diversiteit

Op 26 oktober heeft de Gemeente een

aan bloemen die bijen, vlinders en soortgenoten

inloopavond georganiseerd om te praten over

aantrekt.’ Op de activiteitendag bij

speeltoestellen die worden verwijderd en

winkelcentrum Noord stond de imker met een

mogelijk herplaatst. In een volgende fase gaat de

stand. Daar heeft hij diverse bewoners gevraagd

Gemeente samen met de bewoners bekijken hoe

om groenstroken aan te wijzen die

de speelplekken er in de toekomst uit moeten

bijvriendelijk(er) gemaakt konden worden.

gaan zien. In 2014 heeft de Gemeenteraad een

Hiervoor heeft hij veel input gekregen. ‘Om een

plan vastgesteld met de naam:

bloeilint met een diversiteit aan bloemen te

Buiten Spelen Natuurlijk! de Gemeente geeft

realiseren, daar gaat wat tijd overheen. In het

daarin aan dat het belangrijk is dat de hele

begin kan er niet gemaaid worden waardoor de

gemeente is voorzien van uitdagende en

groenstroken een onverzorgde indruk geven.

creatieve speelvoorzieningen met veel ruimte

Uiteindelijk kan het bloeilint uitgroeien tot een

voor groen, voor kinderen in alle

pluktuin. Ook langs het kanaal kan een bloeilint

leeftijdscategorieën. De speelvoorzieningen

gerealiseerd worden’.Bijen zijn actieve diertjes en

worden met elkaar verbonden door middel van

in de zomer leven zij ongeveer zes weken waarin

veilige (speel)routes. Per wijk of kern is bekeken

zij 800 kilometer afleggen. In een bijenvolk, die

welke voorzieningen er zijn voor kinderen uit

zomers kan uitgroeien tot 40.000 exemplaren,

verschillende leeftijdscategorieën en of die

hebben elkaar nodig om te overleven.

speelvoorzieningen of de routes er naartoe
moeten worden aangepast. Er wordt hierbij

Ingezonden stukken

onderscheid gemaakt tussen kinderen in de

Mattheus in de Joh. de Doperkerk in april 2017

leeftijd van 2-6 jaar, van 7-12 jaar en oudere

Het is een uniek terugkerend participatie project

kinderen.

waarin de Mattheus Passion van J.S.Bach wordt

Heeft u ideeën?

uitgevoerd door vrijwilligers uit de gemeente.

Heeft u wensen of ideeën om de speelplek bij u

Individuele zangliefhebbers en instrumentalisten,

in de buurt te vernieuwen? Stel met uw buren en

leden van koren en muziekverenigingen,

kinderen uit de buurt een plan voor de speelplek

professionele musici en kinderen uit de

op! Doe inspiratie op bij speelplekken in uw

gemeente hebben zich al aangemeld. Hiermee

omgeving of bij leveranciers van speeltoestellen.

wordt de sociale- en muzikale samenhang in de
Stichtse Vecht gestimuleerd. Het resultaat van de

Bloemenlinten voor bijen en vlinders in wijk

voorgaande jaren was verbluffend te noemen.

Breukelen Noord

Het solisten team zal ook deze keer van

I.s.m. de gemeente, wijkcommissie Breukelen

internationaal niveau zijn. De uitvoering was

Noord, de nieuwe aannemer voor het groen en

voorheen in Loenen maar is deze keer in

bewoners van Breukelen noord werkt imker

Breukelen en wel op zaterdagmiddag 15 april

Marten Schoonman aan de realisatie van

2017, aanvang: 14:30 uur. De kaartverkoop is

bloemenlinten door Breukelen Noord. ‘Deze

gestart en verloopt doorgaans heel snel.

stroken met bloemen en vruchtdragende bomen

Kaarten à € 27,50 zijn te bestellen via

voorzien de bijen en bestuivers in het algemeen

mattheusindestichtsevecht.nl

zoals hommels en wilde bijen van voeding’.
In de bermen vanaf de Vrijheidslaan, door het
park, langs de brede groenstrook aan de Karel
Doormanweg en van de G. van Ruwiellaan naar
Bisschopswater is het mogelijk om een
bloemenlint aan te leggen.

Wij wensen U fijne feestdagen en
een goed uiteinde en
hopen u weer veel te mogen ontmoeten
in het Wijkcentrum in 2017

