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Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord
Do 2 februari van 10.00 u tot 12.00 u

Kennisavond  Meer weten 15 februari

Wat is er te horen?

gereserveerd voor de zogeheten kennisavonden.

Er is muziek van o.a. Ludwig van Beethoven

Actuele onderwerpen, die gebaseerd zijn op

(Pianosonate no.15), Isaac Albéniz (Iberia suite) en

wetenschappelijk onderzoek, worden onder de loep

Johann Sebastian Bach (Brandenburgse concerten
no. 6), maar ook van minder bekende componisten
als Michele Mascitti (Concerto grosso) en Pieter
Goemans (Elke zondag . . .). Misschien klinkt hun
muziek toch wel bekend in de oren.
Muziekverteller Peter Roovers leidt elk werk in met
informatie over de componist. Ook geeft hij een
vaak verrassende toelichting op wat er in de
muziek te beleven is.
Gratis toegang!
Loop eens binnen bij de luisterochtend en laat u
verrassen. U kunt zo binnenlopen en met een
kopje koffie erbij wordt het ook reuze gezellig.
Volgende sessies zijn op 2 maart, 6 april, 4 mei en

De 3e woensdag van de komende maanden is weer

genomen. Op 15 februari zal Cees Samsom (algemeen
econoom en bedrijfseconoom) een voordracht houden
met als onderwerp: “De plannen van president Donald

Trump van de VS en de economische gevolgen”.
Er zullen analyses worden gegeven aan de hand van
diverse economische theorieën in relatie tot de
economische werkelijkheid. De lezing vangt aan om
19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur, waarbij een
pauze tot prettige gesprekken uitnodigt.
De toegang is gratis

Wie wil er een lezing of presentatie geven in het
Wijkcentrum?

1 juni.

In het voor- en najaar worden in het wijkcentrum

Klaverjastoernooi  4 februari

onderwerpen, die gebaseerd zijn op wetenschappelijk

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.

Schaak- en bridgecafé  14 en 28 februari
Schaken en bridgen puur voor de gezelligheid!
Schaak- en bridgecafé Over-Noord is geopend op
de 2e en 4e dinsdagmiddag van de maand van
14.00uur -16.00uur. Loop voor info en/of
meespelen gewoon binnen. Open vanaf 13.30 uur

Over-Noord lezingen georganiseerd. Actuele
onderzoek, worden onder de loep genomen door een
terzake deskundige. Daarbij gaat het vooral om
kennisoverdracht. Ook ruimen we tijd in voor lezingen
die een meer informatief karakter hebben. Het
onderwerp wordt aangekondigd in de nieuwsbrief, de
website en de locale kranten. Als u een lezing of
presentatie op een avond wilt verzorgen, dan kunt u
zich aanmelden door een mail te sturen
naar overnoord@gmail.com onder vermelding van het
onderwerp dat u wilt behandelen. We streven er naar
om zowel de kennisavonden als de informatieavonden
te houden op de 3e woensdag van de maand aanvang
19.30 uur.
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Repaircafé  16 februari 09.00 u – 11.00 u

Boekbespreken  21 februari

Repaircafé: Leef Duurzaam, Eerst laten checken
en als het echt niet meer te repareren is dan pas

Dinsdag 21 februari is er boeken bespreken van 14.00

weggooien!

tot 16.00 uur, toegang gratis.

Heeft u huishoudelijke apparaten, klokken enz. of

Marjo van Dijk-Witjas bespreekt de roman van Jacoba

kleding wat defect is, dan kunt u deze na laten

van Velde “De grote zaal” uit 1953.

kijken en eventueel laten repareren op donderdag

In 2010 werd het boek opnieuw uitgebracht en

16 februari tussen 9.00 en 11.00 uur.

landelijk gratis verspreid in het kader van NEDERLAND

U kunt tijdens het repaircafé ook terecht voor

LEEST.

vragen over het gebruik van uw IPAD of Iphone.

Verder wordt door Greetje Falkenhagen van Gerrit
Komrij besproken “Vila Pouca”, kroniek van een dorp.
Het dorp in Noord Portugal, waar Komrij vele jaren
heeft gewoond.

Wim Aerns verhaalt weer  17 februari
In de politiek wordt al heel lang gesproken over
populisme. Dit is een verzamelnaam voor
verschillende politieke bewegingen, met een
aantal gemeenschappelijke kenmerken.
Deze bewegingen zijn allemaal gebaseerd op de
tegenstelling tussen de heersende klasse en het
volk. Populistische bewegingen ontstaan als grote
groepen mensen in de samenleving zich
machteloos en ongehoord voelen. Er moet meer
geluisterd worden naar het volk.

Schuif-es-aan tafel 24 februari

Wim Aerns zal op vrijdag 17 februari in

Dit keer zullen Lida, Truus en Erna voor de Schuif-es-

wijkhuiskamer “Noord” vertellen over de

aan-tafel koken. Wat zij gaan koken is nog een

geschiedenis en opkomst van het populisme, de

verrassing. Aanmelden tussen 10 en 20 februari via de

kenmerken en uitgangspunten.

mail naar Over-Noord of spreek het antwoordapparaat

U bent welkom van 14.00 – 16.00 u in het

in van het wijkcentrum

Wijkcentrum. Vrije toegang.

tel. nr 751840. Deelname € 7,50 p.p. incl. koffie en
thee en € 10.00 incl. 2 drankmuntjes.

Mini Bieb

( zonder tegenbericht is uw aanmelding geaccepteerd)

U kunt naar hartelust gratis boeken meenemen
en/of plaatsen in de mini bieb. De bieb is in elk
geval open op dinsdagmorgen en donderdag de
hele dag.

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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Bezoek aan Bronbeek op 11 april a.s.
Op 11 april wil het wijkcentrum een excursie

De band staat onder leiding van de jonge en

organiseren nar dit boeiende museum wat in het

energieke Eric van der Heyden. De band trad

bijzonder gaat over het wel en wee van de KNIL
(Koninklijk Nederlands-Indisch Leger).
Bronbeek bij Arnhem is een voormalige
buitenplaats van koning Willem de Derde.
Maximaal kunnen er 15 deelnemers mee incl.
chauffeur. Vertrek zal zijn om 9.30 uur en de
terugkomst ca 16.00 uur. Heeft u interesse om
mee te gaan dan kunt dat laten weten ( zonder
verdere verplichting) door een mailtje te sturen
naar overnoord@gmail.com of door een briefje in
de brievenbus te doen van het wijkcentrum met

onlangs op in de Vorstin in Hilversum waar een
groot Bigband Festival plaats vond en waar de
band een ovationeel applaus oogstte. Wilt u meer
weten over dit orkest, kijk op de website
www.mediacitybigband.nl Wij verheugen ons
zeer op dit optreden en hopen u de 5e maart te
begroeten. De toegang is gratis en tijdens de
pauze wordt er koffie, thee of een drankje
geserveerd. De aanvang van het concert is 15.00
uur en de kerk is om 14.30 uur open.

vermelding van uw gegevens incl. telefoonnr.
en/of mailadres. Daarna ontvangt u verdere
gegevens omtrent kosten, vervoer enz.

Koffietijd
Iedere dinsdagmorgen kunt u binnenlopen
tussen 10uur en 12 uur om onder het genot van
een kopje koffie gezellig even bij te praten met
wijk en buurtgenoten.

Ingezonden stukken
Jazz in de Johannes de Doperkerk.
Vorig jaar zijn we begonnen met een jazz
middag in de Joh. de Doperkerk. Het was een

Filmvrienden van Over_Noord  28 februari

try-out en we waren benieuwd of het bij het

De volgende filmvoorstelling is zondag 28

publiek zou aanslaan. Erop terugkijkend kunnen

februari om 14.00 u. De zaal is open om 13.30

we vaststellen dat het voor herhaling vatbaar is.
Op zondagmiddag 5 maart komt de bekende
Media City Bigband weer naar Breukelen om u te

uur. Wilt u ook filmvriend worden meldt u dan
aan via de website of mail naar
overnoord@gmail.com

trakteren op lekkere jazz, afgewisseld met blues,
funk, pop en latin. Deze keer neemt de band de
charmante en inspirerende zangeres Jessica
Kennedy mee die een aantal bekende jazz
standards zal vertolken en ook enkele succes
nummers uit het Pop-repertoire voor haar
rekening neemt.

Film
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Van de Gemeente en de Wijkcommissie

Wilt u een papiercontainer?

Dankzij een samenspraak met bewoners langs

U kunt een container aanvragen via een online

het kanaal, de gemeente en Rijkswaterstaat zijn
nu borden geplaatst bij de afmeerplaats aan het
Amsterdam Rijnkanaal waardoor het verboden is
voor schippers om een aggregaat in te
schakelen, wat geluidsoverlast veroorzaakt.
Ook de overlast die auto’s van de schippers
veroorzaakten op het fietspad wordt ingeperkt.
Zo zijn er borden geplaatst waarop gewezen
wordt dat men een fietspad nadert en aangeduid
wordt dat de max. snelheid 15 km per uur is.

Waardering voor de leerlingen van De
Willibrordus en De Bijenschans voor het

formulier of neem contact op met een van onze
medewerkers via het telefoonnummer 140346.
Er zijn papiercontainers van 240 liter maar ook
van een kleiner formaat. U kunt afspraken maken
met uw buren om samen 1 (mini) container te
gebruiken. Wanneer u een kleiner formaat wenst,
kunt u dit aangeven via een online formulier. In
het online formulier kunt u aangeven dat u de
papiercontainer thuisbezorgd wilt krijgen. De
kosten voor het thuisbezorgen van de
papiercontainers in de maanden januari, februari
en maart zijn niet van toepassing. Het verzoek
aan u is om de container na aflevering zo snel

opruimen van zwerfafval!

mogelijk van de openbare weg te halen en op uw

Op 30-09-2016 hebben twee groepen 6 van De

eigen terrein te plaatsen.

Willibrordus en groep 8 van De Bijenschans een
convenant ondertekend waardoor zij
medeverantwoordelijkheid hebben genomen
voor een zwerfafvalvrij schoolplein en
schoolomgeving. Van de gemeente en NME
Stichtse Vecht ontvingen alle leerlingen, hesjes,
grijpers, vuilniszakringen en een lespakket.
Wethouder Linda van Dort ondertekende destijds
samen met drie leerlingen en de leerkrachten het
convenant. Op vrijdagmiddag 20 januari is de
kick off afgesloten op De Bijenschans.
Toezichthouder Rob Sieuwertsen heeft, namens
de gemeente, de scholen een cheque
overhandigt van 100 euro om de leerlingen en
hun leerkrachten te bedanken voor hun
geweldige inzet.

Spreekuur wijkcommissie i.s.m de gemeente
woensdagavond 8 februari 19.30 – 20.30 u
Op verzoek van diverse wijkbewoners wordt het
spreekuur ook eens op een avond gehouden. De
wijkcommissie wil met de gemeente dan ook
minimaal 2x per jaar het spreekuur op een avond
houden. U bent dan ook van harte welkom op 8
februari om 19.30 uur, voor uw vragen of
suggesties kom even langs de koffie staat klaar!

Nieuws van de Bijenstal:
Hoe gaat het met de bijenvolken in de Bijenstal
op de Dierenweide? Dat is een vraag vaak aan
imkers gesteld wordt. Zelf willen ze het ook
graag weten. Sinds kort is er een systeem in
gebruik genomen om op afstand te kunnen zien
of alles in orde is. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van sensoren om bijvoorbeeld te meten
of ze nog genoeg voorraad voor de winter
hebben. Via het 'Internet of Things' worden de
gegevens verstuurd naar de mobiele telefoon.
Imkeren 2.0 dus. Als je een keer in de stal wilt
gaan kijken, houd dan de informatie over open
dagen in de gaten op de facebook pagina:
https://www.facebook.com/bijenstalbreukelen/
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Aanleg bloemenlint voor de Bijen en de
Vlinders en een bloemrijke wijk is ook voor
u een feest om in te wonen en te leven Start
op 11 maart. Doet u ook mee?
In samenwerking met de Gemeente, de Imkers
van de Bijenstal en met vele bewoners van de
wijk Breukelen noord streeft de wijkcommissie
ernaar om door middel van een bloemenlint de
leefbaarheid voor de bijen, de vlinders en de
bewoners van de wijk te verbeteren.
U kunt zich nu alvast aanmelden om mee te doen
via de website van het Oranjefonds die het
project ondersteund. Ga naar NL Doet, klus
zoeken en zoek op Breukelen, aanleg bijenbloemenlint. Meer info hierover vindt u in onze
volgende Nieuwsbrief.

Bespaar energie en isoleer uw huis!
Op 1 december 2016 heeft de Stichting
Duurzame Vecht (www.duurzamevecht.nl) een
voorlichtingsbijeenkomst gehouden in Breukelen.
Er werd verteld welke mogelijkheden er zijn om
je huis te isoleren en welke subsidiemogelijkheden er zijn. Zo’n bijeenkomst is er ook
geweest in Maarssen. In heel Stichtse Vecht zijn
er nu 186 woningen waar meer dan 340
maatregelen ( vloer, spouw, dak of glas) worden
genomen.
Binnenkort komt er een aparte actie voor
zonnepanelen. U wordt daar apart over geïnformeerd. Het idee is om regelmatig aandacht te
besteden aan het onderwerp ‘energie’. We
denken bv aan onderwerpen:
* Gasloze woonwijken, nieuwbouw;
* Vermindering gasverbruik of geheel gasvrij
maken van bestaande woningen i.c.m. hybride
verwarmingssystemen (warmtepompen in
combinatie met bestaande gaskachels);
* Nul op de meter woningen.
Heeft u zelf een idee voor een onderwerp? Mail
dan uw suggestie naar de energie ambassadeurs
Gerhard Hof (gtahof@gmail.com) of Piet Paul
pieter.paul@xs4all.nl

Status WhatsApp groepen in Breukelen Noord.
Wij willen nogmaals benadrukken: Gebruik de
WABP BrN alleen waar het voor bedoeld is nl. het
Status WhatsApp groepen in Breukelen Noord.
Wij willen nogmaals benadrukken: Gebruik de
WABP BrN alleen waar het voor bedoeld is nl. het
melden van verdachte situaties waarbij u normaal
ook 112 voor zou bellen.
Het is dus niet voor onderling contact priv
berichten, meldingen van verloren voorwerpen of
verdwenen dieren.
Doe deze meldingen op Facebook, bijv. in de
groep ”Inwoners van Breukelen".
Momenteel hebben we ca. 200 leden in 5 aparte
WABP groepen in Breukelen Noord waar wij goed
mee samenwerken:
Breukelen Noord:
Leo Bloemhard/Maarten Vervoorn:
wabp.breukelen.noord@kpnmail.nl
Rietland: Ben Vreugdenhil: ben.vreugdenhil@planet.nl
Wiardi Beckman: Renata Merkus-Tholenaars:
wabp.wbstraat@gmail.com
Rynevegt: Eric Heijlen: ericheijlen@gmail.com
WABP Heycoplaan e.o.: Gerhard Hof:
gtahof@gemail.com

