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plaats. Deze keer niet bij het Cultuurhuis maar
weer in de vertrouwde speeltuin tegenover het
wijkcentrum. Vanaf 10.00 uur is er Vrijmarkt waar
men leuke oude spulletjes kan gaan verkopen of
kopen. Als u wilt gaan verkopen hoeft u zich niet
aan te melden en de plekken zijn gratis in te
nemen. Ca 17.00 uur start weer de overheerlijke
BBQ. Hiervoor kunt u zich vanaf heden aanmelden
per mail naar overnoord@gmail.com tot en met

Schuif-es-aan-tafel

21 september. Telefonisch kan ook maar dan tot

In September combineren wij de Schuif-es-aan-

uiterlijk 15 september tel. 751840. Deelname aan

tafel met de BBQ op Burendag. U kunt zich

de BBQ kost €10.00. Tijdens de Vrijmarkt en BBQ

opgeven t/m 21 september per mail of t/m 15

zijn er optredens van o.a. Terpchicore, de

september telefonisch 751840

Brassband, Peter Damm en Albert Ruimschotel.

Deelname kosten is € 10.00.

23 september

Schuif-es-aan-tafel start in oktober

Opening jeu de boulesbaan en

wegens groot succes naar 2x per maand!

ontmoetingsplek in de speeltuin.
De nieuwe jeu de boulesbaan en de nieuwe
ontmoetingsplek in de speeltuin is al enkele
maanden druk in gebruik maar de officiële
opening door wethouder Pieter de Groene is op
burendag om 10.00 uur. De nieuwe baan en
ontmoetingsplek is tot stand gekomen door een
bijdrage van de gemeente uit het leefbaarheidsbudget. De speeltuin wordt nu een speel- en
ontmoetingstuin!

Vanaf oktober gaan we als proef niet 1 maar 2x
per maand een schuif-es-aan-tafel organiseren.
Echter wel in kleinere groepen om het intiemer en
minder belastend voor koks en de vrijwilligers te
maken. U dient zich op te geven in het laatste
weekend (zaterdag/zondag) 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 antwoord apparaat 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 van de
schuif is aan tafel wordt iets verhoogd en wel
naar € 10.00 incl. een munt voor een drankje.
( was € 7.50 zonder drankje dus de verhoging is
€ 1.00) De data kunt u vast noteren 13 en 17
oktober. 10 en 24 november en 8 december.

www.welzijnstichtsevecht.nl/kom-erbij-activiteiten
driemaandelijks kunt u zien welke activiteiten er in de Stichtse Vecht georganiseerd worden. Zij noemen
het: “het digitale activiteitenboekje”.
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Klassieke Muziek

Spreekuur wijkcommissie i.s.m de

Door Peter Roovers

gemeente

Op donderdag 7 september is er weer Klassieke
muziek te beluisteren in het WC Over-Noord,
Vrijheidslaan 4 in Breukelen.
Wat is er te horen?
Er is muziek van o.a. Wolfgang Amadeus Mozart
(Strijkkwartet), Johann Sebastian Bach
(Vioolconcert) en Bedrich Smetana (De Moldau),
maar ook van minder bekende componisten als
Charles Ives (The Unanswered Question) en
Zdenek Fibich (Poem). 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

5 september van 10.00-11.00uur
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

Klaverjastoernooi: 9 september
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

muziek te beleven is.

koffie of thee en een versnapering.

Loop eens binnen bij de luisterochtend en laat u

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

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.

Jeugdschaken in WC Over-Noord
Schaken is weer helemaal in voor de jeugd!
Leer uw kind nu schaken. Vanaf 11 september
worden er weer workshops schaken voor de jeugd
van de basisscholen gegeven voor zowel beginners
als gevorderden. De kosten voor deelname zijn
€ 5.00 in totaal voor 5 lessen. Deze worden
gegeven van 16.00-17.00 uur op 5 opeenvolgende
maandagen in wijkcentrum Over-Noord aan de
Vrijheidslaan 4 te Breukelen. U kunt uw kind
aanmelden door een mailtje te sturen via het
contactformulier van de website
www.over-noord.nl of rechtstreeks naar
overnoord@gmail.com.

Nieuw! Bridgen op de Zondagmiddag:
Op verzoek van diverse bridgers kan er vanaf
oktober op de zondagmiddag worden
gebridged in het wijkcentrum. t/m maart kunt
u komen bridgen van 13.30 u-16.00 u op de
eerste en derde zondagmiddag van de maand
in wijkcentrum Over-Noord. Deelname per keer
€ 2.00 incl. koffie en of thee. De eerste zondag
is dus op 1 oktober a.s. U kunt zo binnen
komen lopen vanaf 13.15 uur of van te voren
aanmelden via overnoord@gmail.com
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

Repaircafé 21 september
9.00-11.00uur

na laten kijken en eventueel laten repareren
op donderdag 21 september tussen 9.00 en
11.00 uur. U kunt tijdens het repaircafé ook
terecht voor vragen over het gebruik van uw
IPAD of I phone.
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Titel nieuwsbrief
Boekbespreken
Door Greetje Falkenhage en Marjo van Dijk-Witjas

Na een lange vakantie gaat Boeken Bespreken weer
van start op dinsdag 19 september van 2 tot 4 uur.
Vrij toegang.
Marjo van Dijk-Witjas en Greetje Falkenhagen
bespreken samen het boek "De levens van Jan Six."
Een geschiedenis door 4 eeuwen heen over de familie
Six. Geschreven door de beste en bekendste nonfictie schrijver van Nederland Geert Mak.

Filmvrienden van Over-Noord
De volgende filmvoorstelling is zondag 24
september om 14.00 uur.
De zaal is open om 13.30 uur. Wilt u ook filmvriend
worden meld u dan aan via de website of mail naar
overnoord@gmail.com

Koken met kinderen start weer in het najaar.
25 oktober start weer koken met kinderen. Op
achtereenvolgende woensdagmiddagen wordt uw
kind geleerd een 3 gangen menu te maken.
Op 17 november is de finale en serveren de
kinderen hun ouders of grootouders ( max. 2 per
kind) het hen geleerde menu. Aanmelden kan
reeds per mail naar overnoord@gmail.com

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
Iedere donderdag van 9.45 – ca. 11.45 uur.
Er wordt gelopen in 2 tempogroepen: de ‘snelle’
groep loopt 5-7 km, de iets ‘minder snelle’ groep
4-5 km. De wandelingen duren ong. 1 uur, daarna
gezellig koffie/thee drinken. Deelname: € 2,-- per
keer incl. koffie of thee. Er worden regelmatig
extra zaterdagwandelingen georganiseerd. Vanaf
Over-Noord of een nader bekend te maken
vertrekplaats buiten Breukelen.
2/9 Zaterdagwandeling langs de unieke
Molenviergang in Aarlanderveen, door de
Meije en langs de nieuwe paden
Nieuwkoopse Plassengebied.
Afstand 18 km
16/9

Zaterdagwandeling: Rondje Maximapark 15
km vanuit Vleuten. Koffiepauze Annafora

Interesse? Meld je aan via mail:
ommetjebreukelen@outlook.com of kom
donderdag gezellig een keer meelopen.

Conversatie lessen Frans in WC Over-Noord.
In samenwerking met Alliance Francaise, een non
profit organisatie, worden er vanaf september
cursussen Frans gegeven voor beginners en
halfgevorderden. Een cursus bestaat uit 12 lessen
op de woensdagavonden van 1,5 uur en heeft als
doel conversaties te kunnen doen in het Frans en is
ideaal voor vakantiegangers. Voor meer info kunt u
een bericht sturen naar: cursus.utrecht@afpb.nl
Meer informatie ook op: http://www.alliancefrancaise-utrecht.nl/ of bel het cursuscentrum: 030
699 3603
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Buurtbemiddeling helpt de cirkel te doorbreken.
De meeste inwoners van onze wijk wonen prettig
met hun buren. Soms is dat niet het geval en
ontstaan ergernissen, zoals een blaffende hond
of harde muziek. Kleine ergernissen die kunnen
uitgroeien tot conflicten. Buurtbemiddeling kan
helpen om overlast te voorkomen door advies te
geven en indien nodig daadwerkelijk te bemiddelen. Hiervoor zijn getrainde vrijwilligers
opgeleid die ingezet kunnen worden als
onafhankelijke neutrale bemiddelaars. Op deze
wijze wordt de leefbaarheid en veiligheid van de
wijk vergroot. Ook in wijkcentrum Over-Noord
vinden regelmatig bemiddelingen plaats. Het is
zinvol om zo spoedig mogelijk buurtbemiddeling
in te schakelen door contact op te nemen met
buurtbemiddeling@kwadraat.nl
tel. 088-9004000

Wijkcentrum Over-Noord
Overleg wijkcommissie over winkelcentrum en
de bouw appartementen;
6 juli heeft de wijkcommissie overleg gehad met de
winkeliers en de gemeente over het winkelcentrum
en de bouw van 16 appartementen hierop aan de
zijde van de Karel Doormanweg. De wijkcommissie
maakt zich met name zorgen over de parkeergelegenheid, de staat van onderhoud van het
winkelcentrum, de leegstand en de mogelijke
overlast van de nieuwe bewoners van de
appartementen wat betreft geluid- en stank overlast
door afzuigingen en koelmotoren. Ook de
communicatie met de eigenaar van het winkelcentrum laat te wensen over. De gemeente gaat nu
proberen een overleg te laten plaatsvinden met
Urban Intrest, de eigenaar, om tot oplossingen te
komen en de zorgen van de wijkcommissie weg te
nemen.

23 september Burendag wordt
Bloembollendag voor een bloemenlint, goed

Criminaliteit daalt!!
Het totale aantal misdrijven in Stichtse Vecht is
in de eerste helft van 2017 gedaald met 9% ten
opzichte van dezelfde periode in 2016. Dat
blijkt uit het gemeentelijk Veiligheidsbeeld
2017 van de gezamenlijke veiligheidspartners
in Midden Nederland.

voor de bijen en vlinders en een fleurige wijk!
Komt u helpen?
Op burendag start de wijkcommissie in
samenwerking met de Bijenstal Breukelen, de
gemeente Stichtse Vecht en de Groenaannemer
van de gemeente ondersteunt door het
Oranjefonds met het poten van bollen tussen
10.00 en 12.00uur in de wijk. Dan kunnen alle
bewoners in het voorjaar genieten van een

De Mini Bieb

fleurige wijk Breukelen Noord. Ook de bijen en
vlinders zullen hier heel blij van worden. U kunt
zich aanmelden vanaf 9.30uur bij de tent in de
speeltuin. Koffie en fris staat klaar. Het planten
zal 1 tot 2 uurtjes in beslag nemen. Neem
eventueel ook uw kinderen of kleinkinderen mee.

De mini-bieb loopt erg goed, maar
misschien een beetje te goed. U doet ons

Zij zullen het ook leuk vinden om mee te helpen
de bijen en vlinders een plezier te doen.

een groot plezier, dat bij het opruimen van
uw boekenkast u 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 u medewerking.

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

