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

De strook langs het kanaal tussen het pad van de

Wat is er te horen?

G.v.Doornikstraat en de J.Poststraat zal ingezaaid

Er is muziek van o.a. Franz Schubert (Der Tod und

worden met eenjarige bloemen, die dit jaar nog gaan

das Mädchen), Gustav Mahler (Symfonie no.1, 3e

bloeien.

deel) en Andrew Lloyd Webber (Requiem, Pie Jesu)
maar ook van minder bekende componisten als
Mili Balakirev (Valse-Impromptu No. 3) en Michele
Mascitti (Concerto grosso op.7 no.1). 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.

Bloemenlint in Breukelen
Op 11 maart a.s wordt in Breukelen Noord het
eerste bloemenlint gezaaid. Goed voor mensen,
bijen, vlinders en overige insecten. U kunt
meehelpen.
De Gemeente Stichtse Vecht, Bijenstal Breukelen
en de wijkcommissie Breukelen Noord hebben
samengewerkt om een bloemenlint in Breukelen
Noord te realiseren.
Een bloemenlint is een aaneenschakeling van
stroken van diverse bloemen door de wijk.
Bewoners kunnen ervan genieten en vlinders en
bijen worden ondersteund met een diversiteit van
nectar en stuifmeel, wat heel goed is voor de
natuur.
De gemeente en het Oranjefonds hebben voor dit
initiatief ook een subsidie toegekend.
Er zijn drie locaties geselecteerd voor het
aanleggen van het bloemenlint in Breukelen Noord.
In samenwerking met aannemer Verheij
Groenbeheer, wordt gestart aan de kanaaldijk
Noord.

Op de NLDoet dag, op 11 maart kunt u vanaf 9.30
meehelpen met inzaaien. Neem gerust uw hele familie
mee. We starten in wijkcentrum Over-Noord,
Vrijheidslaan 4. De koffie en een koekje staan klaar. Er
wordt ook zaad voor in uw eigen tuin uitgedeeld en
kinderen kunnen ook ‘zaadbommen’ maken.
De andere twee locaties zullen later ingezaaid worden.
Het betreft een strook in het park langs de straatweg
waar de schaatsbaan zich bevindt. En een strook
tussen de scholen Broklede en Willibrordus. Het gaat
hier om de aanleg met diverse meerjarige soorten om
een permanente bloemenweide te realiseren. Het vergt
2 tot 3 jaar en aangepast beheer om dit voor elkaar te
krijgen.
Zaait u mee 11 maart a.s. om te helpen de leefbaarheid
van uw wijk te verbeteren? U kunt zich aanmelden om
mee te doen via de website van het Oranjefonds. U
kunt de klus hier vinden: http://nldoet.nl/klus/20734
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen
met Jan Kerker voorzitter Wijkcommissie Over-Noord
(jan.kerker@kpnmail.nl of via
bloemenlintbreukelen@gmail.com
Foto’s Marjolein Bezemer
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Spreekuur wijkcommissie i.s.m de gemeente
7 maart van 10.00 – 11.00 u
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!

Workshops Jeugdschaken start  13 maart
Schaken is bijzonder goed voor de ontwikkeling
van de jeugd. Wilt u uw zoon of dochter ook leren
schaken meldt uw kind dan aan via een mail naar
overnoord@gmail.com
Op 13 maart beginnen weer de workshops
schaken voor jeugd van de basisscholen. De
deelname voor een workshop van vijf
achtereenvolgende maandagen van 16.00 tot
17.00uur bedraagt slechts 5 euro in totaal.
19 april om 13.30 u wordt er een jeugdschaaktoernooi gehouden in het wijkcentrum.

Ook wijkcentrum Over-Noord is op 15 maart
stembureau.

Repaircafé  16 maart 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 16 maart tussen 9.00 en 11.00 uur.
U kunt tijdens het repaircafé ook terecht voor vragen
over het gebruik van uw IPAD of Iphone.

Schaak en bridgecafé 14 en 28 maart
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 individueel of als paar gewoon binnen.
Open vanaf 13.30uur

15 maart  verkiezingen Tweede Kamer
Op woensdag 15 maart 2017 vinden de Tweede

Wim Aerns verhaalt weer  17 maart 14.00-16.00
Karel de Grote

Kamerverkiezingen plaats. Alle stemgerechtigde

Na de instorting van het Romeinse Rijk, eind 5e eeuw,

Nederlanders mogen dan kiezen wie hen

ontstonden in Europa de middeleeuwen. Door de

vertegenwoordigen in de Tweede Kamer.

Volksverhuizingen kwamen overal Germaanse

Donderdag 23 februari ontvangen de kiezers in

stammen terecht. Zo ook in Frankrijk: de Franken.

Stichtse Vecht via de post hun stempas. Op

In 768 werd hier Karel de Grote koning. Hij wist grote

donderdag 2 maart worden de kandidaat-lijsten

delen van Europa onder 1 gezag te krijgen en werd in

verspreid. Alle praktische informatie over de

800 tot keizer gekroond. Een soort terugkeer van het

verkiezingen vindt u

Romeinse keizerrijk. In zijn regeerperiode ook een

op www.stichtsevecht.nl/verkiezingen. U leest

grote opleving van alle vormen van cultuur: de

daar bijvoorbeeld hoe u iemand anders een

Karolingische renaissance. In 814 stierf Karel en werd

volmacht kunt geven om namens u een stem uit

opgevolgd door zijn zoon Lodewijk de Vrome. Niet

te brengen, waar de stembureaus zijn en wat u

lang daarna verviel het grote rijk weer in verschillende

mee moet nemen als u komt stemmen.

delen.

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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Klaverjastoernooi  18 maart
De aanvang is om 13.30 uur en u bent welkom

Labeur was ook lange tijd een van de vaste

vanaf 13.00 uur. Een ieder die van klaverjassen

interviewers van het wekelijkse tv-interview met

houdt is welkom ! Wel is het gewenst om u aan te

de minister-president. De laatste jaren van zijn

melden want de ruimte is beperkt. Aanmelden

loopbaan was hij tv-manager bij de NCRV en na

kan via overnoord@gmail.com of telefonisch bij

zijn pensionering programmadirecteur van de

Arthur van Asdonck 0346-830 720. De kosten

digitale tv-zender NostalgieNet.

zijn € 2,50 inclusief een kopje koffie of thee en

De lezing vangt aan om 19.30 uur en duurt tot

een versnapering.

circa 21.30 uur met tussentijds een pauze. De
toegang is gratis.

Boekbespreken  21 maart
Dinsdag 21 maart worden er weer boeken
besproken van 14.00 – 16.00 u, toegang gratis.
Marjo van Dijk-Witjas gaat bespreken uit 1979,

Opwaaiende zomerjurken, van Oek de Jong.
Greetje Falkenhagen zal een boek bespreken van
Arthur Japin, De gevleugelde. een geromanti-

Filmvrienden van Over_Noord  26 maart
De volgende filmvoorstelling is zondag 26 maart
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

seerde beschrijving over het leven van
Alberto Santos-Dumont, een vergeten pionier uit
de luchtvaart.

Schuif-es-aan tafel  31 Maart
Dit keer zullen Sanja, Gemma en Bernadette voor
de Schuif-es-aan-tafel koken en een stamppotten buffet gaan maken. Aanmelden kan vanaf
10 maart 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.
( zonder tegenbericht is uw aanmelding
geaccepteerd )

Kennisavond. Meer weten op 22 maart
Op 22 maart zal Cees Labeur een voordracht
houden met als onderwerp: Beeldvorming in de
media met speciale aandacht voor de
Nederlandse verkiezingen, die dan net achter de
rug zijn. Cees Labeur begon zijn journalistieke
carrière bij Elseviers Magazine, daarna stapte hij
over naar televisie waarbij hij o.m eindredacteur
was van het NCRV-actualiteitenprogramma
“Hier en Nu” en later één van de oprichters en
hoofdredacteuren van Netwerk, het gezamenlijk
actualiteitenprogramma van KRO, NCRV en
AVRO.

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

Meer weten

In het voor- en najaar worden in het wijkcentrum

Wilt u meer informatie over deze verzekering?

Over-Noord lezingen georganiseerd. Actuele
onderwerpen, die gebaseerd zijn op
wetenschappelijk 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.

Collectieve aanvullende verzekering voor
vrijwilligers

Kijk dan op de website van
Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht

Van de Gemeente, de politie en de
Wijkcommissie
Kom erbij!
Wilt u meer contact met de mensen uit uw buurt?
Kijk dan eens in het overzicht van activiteiten dat
verzameld is door het platform Kom erbij. De
kosten van deze activiteiten zijn zo laag mogelijk
of gratis. Doe mee en ervaar hoe leuk het is om
met andere mensen in contact te komen. En
nodig ook anderen uit om met u mee te gaan.
Samen is zoveel gezelliger. Kom erbij is een
initiatief dat gedragen wordt door veel
maatschappelijke organisaties binnen Stichtse
Vecht. De gemeente draagt dit initiatief een
warm hart toe omdat het de sociale samenhang
tussen bewoners bevordert en dat verhoogt de

Gemeente Stichtse Vecht heeft voor vrijwilligers

leefbaarheid binnen de gemeente. Het platform

een basispolis afgesloten waarmee ongevallen-

Kom erbij geeft eens per kwartaal een

en persoonlijke eigendommenrisico’s en

boekwerkje uit waarin het overzicht staat van wat

aansprakelijkheid worden afgedekt en een

er in de diverse wijken wordt georganiseerd aan

pluspolis waarmee aansprakelijkheid voor

bestaande en nieuwe ontmoetingsactiviteiten. U

rechtspersonen, bestuurlijke aansprakelijkheid,

vindt dit overzicht ook op de website van Welzijn

verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen

Stichtse Vecht: Kom erbij - activiteiten. Ook

en rechtsbijstand is verzekerd.

informatie over Kom erbij vindt u in het

Voor wie is de verzekering?

wijkcentrum.

Voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen
en/of de samenleving, waarbij maatschappelijk
belang wordt gediend. Alle vrijwilligers zijn
verzekerd, ongeacht leeftijd, ook bij eenmalige
activiteiten en er is geen minimum aantal uren
nodig. De verzekering geldt ook voor kerkelijk
werk en buurtactiviteiten, met uitzondering van

Koffietijd !!

vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige

Iedere dinsdagmorgen kunt u binnenlopen tussen 10 uur

politiemedewerkers. Ook mantelzorgers zijn

en 12 uur om onder het genot van een kopje koffie

verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke

gezellig even bij te praten met wijk en buurtgenoten.

eigendommenverzekering voor vrijwilligers.
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Gemeente start ontwikkeling
groenstructuurplan
Denk mee over de groenkwaliteiten van jouw
leefomgeving!
Gemeente Stichtse Vecht heeft een prachtige
groene uitstraling en dat willen we graag zo
houden. Daarom willen we samen met inwoners
en belangenorganisaties onze belangrijke
groenstructuren in beeld te krijgen op basis
waarvan de komende maanden een visie en
ambitie op het openbaar groen wordt opgesteld.
Het project is gefaseerd in vier gebieden:
Maarssenbroek, Loenen, Breukelen en MaarssenDorp. Op donderdag 16 februari van 16.00 uur
tot 19.00 uur start de gemeente in park
Maarssenbroek bij het Milieu Educatief Centrum
met een inloopbijeenkomst. Uw ideeën en
inbreng zijn daarbij van harte welkom.

Inbraakpreventie middels Whatts app. loont!
Inbrekers hebben een grote hekel aan wijken
waar een goede whatts app buurtpreventie is.
Mede hierdoor daalt het aantal inbraken.
Normaal is januari een maand waarin veel
inbraken plaatsvinden. Onze wijkagenten zijn
dan ook zeer verheugd en hebben geconstateerd
dat in deze maand in de wijk Breukelen Noord
geen enkele inbraak heeft plaatsgevonden. Meer
dan 200 wijkbewoners hebben zich inmiddels
aangemeld. Heeft u zich nog niet aangesloten
stuur dan een mail naar:
wabp.breukelen.noord@kpnmail.nl

Oproep Wilgen Knotten
Binnenkort moeten de wilgen langs de
kanaalstrook worden geknot.
Namens de Wijkcommissie vragen wij vrijwilligers
om zich te melden om hierbij een handje te
helpen. U kunt zich melden bij het spreekuur van
de Wijkcommissie in het Wijkcentrum of per mail
naar wijk.breukelen.noord@gmail.com

