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Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord
Do 5 januari van 10.00 u tot 12.00u. vrij entree
Wat is er te horen?
Er is muziek van o.a. Franz Mozart (de zoon van),
Peter Tsjaikovski (Dans van de suikerfee) en Ralph
Vaughan Williams (Greensleeves), maar ook van
minder bekende componisten als Bernard Crusell
(Variaties op een Zweeds volksliedje) en Benny
Andersson (Let the music speak). 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.

Schaak- en bridgecafé: 10 en 24 janari
Schaken en bridgen puur voor de gezelligheid!
De jaarwisseling staat weer bijna voor de deur.
Ook dit jaar willen de gemeente en politie er weer
een feestelijke jaarwisseling van maken. Graag wil
de politie en de gemeente u vragen om extra alert
te zijn rondom de jaarwisseling. De oren en ogen
van de whatsappleden zijn van essentieel belang
rondom de jaarwisseling. Signaleert u zaken die te
maken hebben met schade en/of vernieling, dan
verzoeken wij u deze zaken te melden bij het TIC
(0346-254000 / tic@stichtsevecht.nl).
Bij heterdaadsituaties kunt u de politie bellen,
spoed 1-1-2 en geen spoed 0900-8844.

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 13.30uur

Workshops Jeugdschaken: vanaf 16 januari
Schaken is bijzonder goed voor de ontwikkeling van
de jeugd. Wilt u zoon of dochter ook leren schaken
meldt dat aan via een mail naar overnoord@gmail.com
Op 16 januari beginnen weer de workshops schaken
voor kinderen. De deelname voor een workshop op
vijf achtereenvolgende maandagen van 16.00 tot
17.00 uur bedraagt slechts 5 euro. Op de foto de

Rondom de feestdagen zijn veel mensen langere

prijswinnaars van het Kerstschaaktoernooi van 12

tijd van huis, waardoor inbrekers hun gang kunnen

december : Jesper,Simone, Anouk en Tessa

gaan. Daarom aandacht voor het volgende:


Laat een bewoonde indruk achter



Doe de deuren en ramen goed op slot en
laat de sleutels niet in het slot zitten.



Leg waardevolle spullen niet in het zicht
maar berg ze op.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat Oud en
Nieuw voor iedereen een feest blijft.
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Boekbespreken: 17 januari
Op dinsdag 17 januari is er weer boeken
bespreken van 2 tot 4 uur, toegang is gratis.
Je hoeft je niet op te geven hiervoor.
Marjo van Dijk-Witjas bespreekt van Frank
Westerman “De graanrepubliek” over de opkomst
en ondergang van de Groninger graanbaronnen.
Na 10 jaar opnieuw uitgegeven met een extra
hoofdstuk over de onderwaterzetting van
landbouwgebied.
Francis Foury (vervangt Greetje Falkenhagen)
heeft van Bernlef ”Buiten is het maandag”
uitgekozen (mensen die verschimmen en
herinneringen die vervagen).

Wim Aerns verhaalt weer!!
Na een pauze heeft Wim Aerns ons te kennen gegeven
dat hij voldoende inspiratie en onderwerpen heeft om
weer te gaan verhalen. Dat heeft ons en vast velen met
ons, zeer verheugd om dat te horen. Regelmatig
vernemen wij van zijn toehoorders de verzuchting dat
zij meer van geschiedenis hadden geweten met een
docent als Wim. Juist boeiend en niet saai zoals velen
dat hebben ervaren. Wim verhaalt over de
geschiedenis van specifieke tijden, stromingen en
situaties. Veelal legt hij een link naar het heden. De
geschiedenis herhaalt zich, stelt men weleens….
En nu dus ook in het wijkcentrum. Het is zoals vanouds
op de 3e vrijdag van elke maand en de start is op

20 januari om 14.00 uur.

Klaverjastoernooi: 21 januari
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.

Repaircafé 19 januari 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
19 januari tussen 9.00 en 11.00 uur.

Schuif-es-aan tafel
Vrijdag 27 januari gaan Sander en Mirjam voor ons
Italiaans koken. U kunt zich aanmelden vanaf 9 januari
via de mail naar Over-Noord of spreek het
antwoordapparaat in van het wijkcentrum telefoonnr.
751840. Deelname € 7,50 p.p. incl. koffie of thee.
Aanvang 18.00 uur

U kunt tijdens het repaircafé ook terecht voor
vragen over het gebruik van uw IPAD of Iphone.

Filmvrienden van Over_Noord 29 januari
De volgende filmvoorstelling is zondag 29 januari.
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

Mini Bieb
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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Koffietijd

Spreekuur wijkcommissie i.s.m de gemeente

Iedere

3 januari van 10.00-11.00uur

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.

Kennisavond: Meer weten 18 januari
De derde woensdag van de komende maanden is
weer gereserveerd voor de zgn. kennisavonden.
Actuele onderwerpen, die gebaseerd zijn op
wetenschappelijk onderzoek, worden onder de
loep genomen. Op 18 januari zal Gerard van den
Berg (biochemicus) ingaan op de zgn. hielprik-

screening. Bij pasgeborenen wordt kort na de
geboorte enkele druppels bloed afgenomen
waarin onderzocht wordt of er sprake is van
erfelijke afwijkingen. In de loop der jaren is het
aantal aandoeningen waarop getest wordt flink
toegenomen. Aan verdere uitbreiding wordt
gewerkt. Uiteraard zal het nut van de screening
besproken worden. Er zal echter ook aandacht
besteed worden aan de technieken waarmee
deze testen uitgevoerd worden.
De lezing vangt aan om 19.30 u en duurt tot
ongeveer 21.15 u. De toegang is gratis.

Heeft u vragen of suggesties kom even langs de
koffie staat klaar!

Dierenweide Breukelen noord, vuurwerkvrij
Het college van burgemeester en wethouders
heeft besloten om dit jaar een vuurwerkvrije
zone in te stellen rondom de dierenweide in
Breukelen. Met deze aanwijzing wil het college
het negatieve effect van vuurwerk op het welzijn
van dieren verminderen.

Gemeente trekt vergunning bouw
appartementen WC Breukelen Noord in
Aangezien de termijn voor de start van de bouw
van appartementen boven op het winkelcentrum
is verstreken zal de Gemeente de nu verleende
vergunning gaan intrekken.

Gemeente vraagt burgers hulp voor
afwatering regen
We krijgen in Nederland steeds vaker te maken
met heftige regenbuien. Soms zo heftig dat het
riool en de afwatering het vele water niet kunnen
verwerken. We moeten ons aanpassen aan het
veranderende klimaat, ook uw hulp is hier bij
nodig. Ook kunt u bijvoorbeeld een bijdrage
leveren door in uw tuin te kiezen voor minder
steen en meer groen. Regenwater kan worden

Van de wijkcommissie, gemeente en politie:

opgevangen in een regenwatervijver of een

Bloemenlinten voor bijen en vlinders in wijk

regenton. Zelfs een groen dak behoort tot de

Breukelen Noord
Inwoners centraal in onderhoudsaanpak
Gemeenten en aannemers ondertekenen
IBOR-contract

mogelijkheden. Wilt u tips of meer informatie?
Stuur een e-mail naar info@stichtsevecht.nl
o.v.v. “klimaatbestendig”

Bevanos hebben de nieuwe IBOR-contracten

Schoolplein RSG Broklede en stalling
scooters bij Broklede

ondertekend voor het onderhoud aan de

RSG Broklede gaat in samenwerking met de

openbare ruimte. Belangrijke uitgangspunten die

gemeente en de wijkcommissie een plan maken

in de contracten staan, zijn het actief sturen op

voor het verbeteren en verfraaien van het

tevredenheid van inwoners, stimuleren van

schoolplein en zoekt tevens naar de

bewonersinitiatieven (zelfbeheer), het inzetten

mogelijkheden om de scooters, die nu tijdens

van mensen die moeilijk zelfstandig aan het werk

schooltijd een aantal parkeerplaatsen innemen

komen en waar mogelijk duurzaam te werk gaan.

voor de school, om deze een andere plek te

De wijkcommissie Breukelen Noord streeft er

geven zodat overdag meer parkeerplaatsen

naar om zo snel mogelijk met de gemeente en de

rondom de school beschikbaar komen.

De gemeente en de aannemers Verheij en

aannemer te gaan samenwerken.
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Onthulling Whats app bord door de
Burgemeester

Zo ontvangt iedereen een melding en zijn
buurtbewoners op de hoogte van verdachte
situaties. Door de publicatie hebben weer 24
nieuwe leden zich aangemeld. De WhatsAppgroep Breukelen-Noord heeft inmiddels 165
leden, maar zoekt nog meer leden en
coördinatoren voor kleinere WhatsApp
Buurtpreventiegroepen in Breukelen-Noord.
Bent U geinteresseerd meldt U zich aan via
wabp.breukelen.noord@kpnmail.nl

Bezoek aan Bronbeek op 11 april a.s.
Op 11 april wil het wijkcentrum een excursie
Op woensdag 14 december heeft burgemeester

organiseren naar dit boeiende museum wat in

Marc Witteman samen met de wijkcommissie

het bijzonder gaat over het wel en wee van de

Over-Noord uit Breukelen en wijkagent Nadya

KNIL (Koninklijk Nederlands-Lndisch Leger).

Kihel een WhatsApp-buurtgroep bord onthuld op

Bronbeek bij Arnhem is een voormalige

de hoek Karel Doormanweg/Straatweg.

buitenplaats van koning Willem de Derde.

De Burgemeester benadrukte: 'weer een goede

Maximaal kunnen er 15 deelnemers mee incl.

stap in de gezamenlijke aanpak van overlast en

chauffeur. Vertrek zal zijn om 9.30 uur en de

criminaliteit. ‘We stellen de borden speciaal ter

terugkomst ca 16.00 uur. Heeft u interesse om

beschikking om te laten zien dat er in de wijk

mee te gaan dan kunt dat laten weten ( zonder

een WhatsApp-buurtgroep actief is.

verdere verplichting) door een mailtje te sturen

De ervaring leert dat dit preventief werkt’, aldus

naar overnoord@gmail.com of door een briefje in

burgemeester Witteman bij het duidelijk

de brievenbus te doen van het wijkcentrum met

zichtbare bord. Volgens burgemeester Witteman

vermelding van uw gegevens incl.

juichen de gemeente en de politie dit soort

telefoonnummer en/of mailadres.

buurtpreventieprojecten toe. ‘Het is fijn dat

Daarna ontvangt u verdere gegevens omtrent

inwoners oog voor elkaar hebben. WhatsApp is

kosten, vervoer enz.

een snel communicatiemiddel, waarbij je vlot
verdachte situaties kunt melden. Met hulp van
bewoners kunnen we een bijdrage leveren aan de
veiligheid in de wijk en criminaliteit tegengaan
en dat geeft een veiliger gevoel’, zo meent de
burgemeester. De WhatsApp preventie-app
bevordert een veilige en leefbare buurt, doordat
bewoners een verdachte situatie direct met
elkaar kunnen delen. Als iemand binnen de
groep een verdachte situatie of persoon ziet, belt
hij/zij de politie en stuurt een bericht naar de
WhatsApp-groep.

Het bestuur van de Beheerstichting Over-Noord
wenst U een gezond 2017,
waarin de woorden samen en gezelligheid een sleutelrol
zullen spelen

