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oktober op de zondagmiddag worden gebridged
in het wijkcentrum. t/m maart kunt u komen
bridgen van 13.30uur-16.00uur op de eerste en

Spreekuur wijkcommissie i.s.m de

derde zondagmiddag van de maand in

gemeente 3 oktober van 10.00-11.00uur

wijkcentrum Over-Noord. Deelname per keer

Heeft u vragen of suggesties om de

€ 2.00 incl. koffie en of thee. U kunt zo binnen

leefbaarheid en sociale samenhang van de wijk

komen lopen vanaf 13.15uur of van te voren

te verbeteringen of kent u onveilige situaties,

aanmelden via overnoord@gmail.com

Deel het ons mede. U bent van harte welkom en

Klassieke Muziek
Door Peter Roovers

Op donderdag 5 oktober a.s. om 10.00 uur is

de koffie staat klaar

Moeilijk ter been? Bel voor vervoer
Graag Gedaan, bereikbaar op maandag,
woensdag en vrijdag tussen 9:00 en 10:00
uur, telefoonnummer 0346-263800.

er weer Klassieke muziek te beluisteren in het
Wijkcentrum Over-Noord, Vrijheidslaan 4 in
Breukelen.
Wat is er te horen?
Er is muziek van o.a. Joseph Haydn
(Trompetconcert), George Bizet (Carmen Suite
no.1) en Camille Saint-Saëns (Havanaise), maar
ook van minder bekende componisten als
Cécile Chaminade (Concertino voor fluit en
piano) en Luigi Rossi (Occhi Belli). 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. Geniet nu ook na de
pauze van een leuk muziekfilmpje.

Schuif-es-aan-tafel 13 en 27 oktober
13 oktober gaan Dorna en Asghar Iraans koken
en 27 oktober is er een verrassingsmenu door
Lyda en Leny gepresenteerd.
Aanmelden hiervoor in het laatste weekend van
de maand! Bij voorkeur per mail naar
overnoord@gmail.com. Indien u niet over
internet beschikt is er ook de mogelijkheid om u
telefonisch aan te melden door het antwoordapparaat in te spreken. Het telefoonnummer is
751840. Gelieve uw voorkeur aan te geven of u
de tweede of laatste vrijdag van de maand wilt
deelnemen aan de schuif es aan tafel. De kosten
zijn €10.00 incl. een munt voor een drankje.

Gratis toegang!
Loop eens binnen bij de luisterochtend en laat
u verrassen. Ook als u niet in Breukelen-Noord
woont bent u van harte welkom. Wijkcentrum
Over-Noord is er voor iedereen! De toegang is
gratis. U kunt zo binnenlopen en met een kopje
koffie erbij wordt het ook reuze gezellig.
Schuif-es-aan op Burendag 2017

Pagina 2

Wijkcentrum Over-Noord

Klaverjastoernooi: 14 oktober

Verhalen vertellen

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

Door Wim Aerns

20 oktober van 14.00 – 17.00 uur

Koken met kinderen start weer
25 oktober start weer koken met kinderen.
(van 7 – 12 jaar). Op achtereenvolgende

versnapering.

woensdagmiddagen wordt uw kind geleerd een

Boekbespreken

Kosten € 5,00 per keer. Vrijdag17 november is de

3 gangen menu te maken.(Italiaans)

Door Greetje Falkenhagen en Marjo van Dijk-Witjas

finale en serveren de kinderen hun ouders of

Dinsdag 17 oktober van 2 tot 4 uur is er boeken

grootouders ( max. 2 per kind) het hen geleerde

bespreken door Marjo van Dijk-Witjas en Greetje
Falkenhagen. Van Helga Ruebsamen wordt
besproken "Op Scheveningen" vijf "vrolijke

menu. Kosten € 7,50 p.p. kinderen betalen niet
op de slotavond. Aanmelden kan per mail naar
overnoord@gmail.com of tel. 751840

verhalen" over feestvierende personages in Den
Haag. En van Simone van der Vlugt "De lege
stad". De geschiedenis van een jonge vrouw
tijdens de tweede wereldoorlog.

Kennisavond: Meer Weten
Spreker: Marcel Blekendaal
Donderdag 19 oktober.
Het verhaal van de polder(wachter)
Aanvang: 19.30 u – 21.30 u

Sportdag op 20 oktober
Van 13.00 – 17.00 uur. Deelname gratis.
Uitsluitend bestemd voor leerlingen van de
basisscholen vanaf groep 3.
Plaats: In de speeltuin t.o. Wijkcentrum OverNoord. Info tel. 830720

Jeugdschaken in Wijkcentrum Over-Noord iedere maandag van 16.00 – 17.00 u
Repaircafe:
Leef Duurzaam, Eerst laten checken en als
het echt niet meer te repareren is dan pas
weggooien! Heeft u huishoudelijke
apparaten, klokken kleine meubeltjes of
kleding enz. wat defect is, dan kunt u deze
na laten kijken en eventueel laten repareren
op donderdag 19 oktober tussen 9.00 en

Burendag
2017

11.00 uur. U kunt tijdens het repaircafé ook
terecht voor vragen over het gebruik van uw
IPAD of I-phone.

Repaircafé 19 oktober 9.00-11.00uur
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Titel nieuwsbrief

Het was weer gezellig met de Burendag georganiseerd door het Wijkcentrum Over-Noord

Filmvrienden van Over-Noord
De volgende filmvoorstelling is zondag 29 oktober
om 14.00 uur. 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
Lidmaatschap seizoen 2017-2018 € 5,00 p.p.

Burendag 2017

Kosten filmvoorstelling: € 2,50 p.p. en introducé
€ 3,50 p.p.

Crea Middag iedere donderdagmiddag

Iedere donderdagmiddag van 14.00uur tot 16.00 kunt vrij inlopen om gezellig creatief bezig zijn met anderen,
maakt niet uit waarmee. Alleen even binnenlopen kan ook.

Ommetje Breukelen
Donderdag is het wekelijkse Ommetje Breukelen
vanuit Over-Noord. Start 10.00 uur.
De eerste donderdag van de maand kunnen we
niet in Over-Noord terecht vanwege de klassieke
muziek. We lopen dan een extra lange route tussen

Op dit mailadres kun je je ook aanmelden voor de
wandelagenda van Ommetje Breukelen.
Zo mogelijk worden de routes/informatie begin
van iedere week op Facebook gepost.
Zie voor meer informatie www.over-noord.nl

De Mini Bieb

de 10 en 15 km, al dan niet vanaf Over-Noord.
Jullie kunnen uiteraard ook een wenswandeling
doorgeven, dan proberen we dat in te passen in de
wandelagenda.
14 en 29 oktober lopen we een door een
wandelsportvereniging georganiseerde wandeling
buiten Breukelen. Hieraan zijn inschrijfkosten
verbonden te voldoen bij de start.
21/10 heb ik een prachtige tocht uitgezet vanuit
Leerdam. Afstand 12 km.
Voor alle weekendwandelingen geldt een minimaal
aantal deelnemers van 5.
Voor alle buiten Breukelen wandelingen dient

De mini-bieb loopt erg goed, maar misschien een
beetje te goed. U doet ons een groot plezier, als u
bij het opruimen van uw boekenkast niet alle
boeken naar de minibieb brengt. Wij zijn heel blij
als u wat boeken uitkiest, waarvan u denkt dat
anderen ze ook graag willen lezen. Alvast bedankt
voor uw medewerking.

vervoer en eventuele vergoeding aan de chauffeur
onderling geregeld te worden.
Aanmelding deelname uitsluitend donderdag voor
de betreffende weekendwandeling via
ommetjebreukelen@outlook.com

Koffietijd
Iedere dinsdagmorgen kunt u binnenlopen
tussen 10 en 12 uur om onder het genot van
een kopje koffie gezellig even bij te praten met
wijk- en buurtgenoten
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Van de gemeente, politie en wijkcommissie

Silversteijn en Heycop e.o). We werken ook nauw

Iets gevonden of verloren?

Namens de wijkcommissie Breukelen Noord,

samen met de politie en Breukelen Zuid.

In Stichtse Vecht brengt u gevonden voorwerpen

Leo Bloemhard en Maarten Vervoorn -

niet naar de politie, maar naar de gemeente. Die

Coördinatoren WhatsApp BuurtPreventie

beheert gevonden en verloren voorwerpen.

Breukelen Noord (WABP BrN)

Inhaalslag achterstand groenbeheer

Woon jij in Breukelen Noord? Neem een OV-dag!

De achterstand in het dagelijks beheer van het
openbaar groen wordt ingelopen. Tijdens de
laatste meting d.d. 10 augustus, voldeed het
beeld voor 85% aan de contractuele
overeenkomst. Binnen een week moet dit
percentage 95% zijn. De inhaalslag staat los
van de reguliere onderhoudswerkzaamheden.
Die gaan ook gewoon door, zodat er geen
nieuwe achterstand ontstaat.

Voortwijk gaat vergroenen:
Voortwijk is uitgekozen voor een Vergroeningsproject. Dit wordt door de gemeente i.s.m. de
bewoners verder uitgewerkt.
WhatsApp Buurtpreventie (WABP) het werkt echt!
Op 24 aug. middernacht meldde een alerte lid een

Probeer het OV uit én ga voor leuke cadeaus,
kortingen of loterijprijzen! Ontvang €20,- voor je
eerste OV-dagen.
Rij jij regelmatig met de auto in de spits op één
van de drukste routes in provincie Utrecht en wil
je het OV wel eens uitproberen? Meld je aan als
deelnemer via de website en download de OV-dag
app. Door je OV-ritten te registeren met de app,
spaar je automatisch voor punten. In de
vakantieperiode of tijdens de daluren wordt je
zelfs extra beloond. Zo spaar je al gauw iedere
week weer een nieuw webshopartikel bij elkaar.
De webshop is gevuld met gave cadeaus,
kortingen bij winkels of kansen in de
maandloterij. Waar ga jij voor? Meld je nu aan via
www.ovdag.nl en start met sparen!

verdachte situatie: 2 onbekende mannen, die met

Redt levens volg een cursus AED in Over-Noord !

een petje en zaklantarens een achterplein

Adequaat en snel ingrijpen bij een hartstilstand

opgingen. 112 werd gemeld en meteen gingen 3

kan levens redden. AED’s zijn hierbij een

leden uit de WhatsApp groep naar buiten om een

belangrijk hulpmiddel. Mede dankzij de stichting

kijkje te nemen. De politie kwam ook zeer snel:

Hartreanimatie Stichtse Vecht zijn er verspreid

binnen 7 minuten, waren er 2 politiewagens. Men

over Stichtse Vecht inmiddels 48 AED’s aangemeld

heeft 2 personen aangetroffen, die zich konden

bij Hartslag NU.” Er zijn nog niet voldoende

legitimeren en geen verdachte zaken bij zich

burgerhulpverleners beschikbaar in Stichtse Vecht.

hadden. Voor ons was dit toch een bevestiging dat

Wilt u graag leren hoe u omgaat met een AED? In

de WABP goed werkt.Meldt u ook aan, meedoen is

samenwerking met de Hartstichting Breukelen

erg eenvoudig!

organiseert wijkcommissie Breukelen-Noord op

U heeft alleen een smartphone (incl. Mobiel

zaterdagmorgen 14 en 28 oktober van 9-12 uur

nummer en de WhatsApp Applicatie) en een

een AED cursus in wijkcentrum Over-Noord ,

emailadres nodig. U kunt zich dan aanmelden door

Vrijheidslaan 4 te Breukelen. De deelname kosten

te mailen naar wabp.breukelen.noord@kpnmail.nl

zijn incl. koffie of thee en het certificaat van de

of via: www.buurtpreventiestichtsevecht.nl

hartstichting slechts € 10.00 U kunt zich

Wilt u in uw straat ook een eigen WABP groep

aanmelden door een mail te sturen naar

opzetten, mail ons dan ook, we helpen u graag. In

overnoord@gmail.com. Geef daarbij op welke dag

Breukelen Noord hebben wij inmiddels een aantal

uw voorkeur heeft. Indien de cursussen zijn

actieve WhatsApp buurtpreventiegroepen

volgeboekt wordt u op de lijst gezet en krijgt u een

(Breukelen Noord, Wiardi Beckman e.o, Linnaeus,

melding wanneer er weer cursussen worden

Watertoren, Rietland, Voortwijk, G.v.Nijenrode,

gegeven.

