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Nieuwjaarsborrel
Vrijwilligers Wijkcentrum Over-noord
Op 7 januari is weer de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel
voor alle vrijwilligers van Wijkcentrum Over-Noord
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gehouden. Het was zonder meer een gezellige
middag.
Er werd een welkomstdrankje geserveerd en
daarna hapjes en wijn/bier.

Bridgen op de zondagmiddag:
4 en 18 februari

Iedereen heeft elkaar weer even gesproken en het
beste gewenst voor het komende jaar en
er werd gedanst op de muziek van Albert&Albert.
Al met al een geslaagde Nieuwjaarsborrel.
U kunt gezellig komen bridgen van 13.30u 16.00u op de eerste en derde zondagmiddag van
de maand. U speelt individueel dus niet met een
vaste partner. Deelname per keer is € 2.00 incl.
koffie en of thee. U kunt zo binnen komen lopen
vanaf 13.15u of van te voren aanmelden via
overnoord@gmail.com

Schaakcafé op 13 en 27 februari van 14.00 – 16.00 u

Elke 2e en 4e dinsdagmiddag van de maand kunnen senioren weer deelnemen aan het schaakcafé

Klassieke muziek
Door Peter Roovers

Op donderdag 1 februari a.s. om 10.00 uur is er

er in de muziek te beleven is.

weer Klassieke muziek te beluisteren in het

Geniet nu ook na de pauze van een leuk

Wijkcentrum Over-Noord, Vrijheidslaan 4 in

muziekfilmpje.

Breukelen.

Gratis toegang!

Wat is er te horen?

Loop eens binnen bij de luisterochtend en laat u

Er is muziek van o.a. Jacques Offenbach (uit:

verrassen. Ook als u niet in Breukelen-Noord

Orphée aux enfers), Daniel Auber (La Muette de

woont bent u van harte welkom. Wijkcentrum

Portici) en Benjamin Britten (A hymn to the Virgin)

Over-Noord is er voor iedereen! U kunt zo

maar ook van minder bekende componisten als

binnenlopen en met een kopje koffie erbij wordt

Mauro Giuliani (Variaties op een thema van

het ook reuze gezellig.

Händel) en Joep Franssens (Harmony of spheres).

Moeilijk ter been? Bel voor vervoer Graag Gedaan,

Misschien klinkt hun muziek toch wel bekend in

bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag

de oren. Muziekverteller Peter Roovers leidt elk

tussen 9:00 en 10:00 uur,

werk in met informatie over de componist. Ook

telefoonnummer 0346-263800.

geeft hij een vaak verrassende toelichting op wat
We zitten ook op het web! Bezoek ons op: www.over-noord.nl
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Spreekuur wijkcommissie i.s.m. de Gemeente

Schuif-es-aan tafel: 9 en 23 februari

6 februari van 10.00 tot 11.00
toevoegen
u

9 februari staat er een stamppotten buffet op

Heeft u vragen of suggesties om de leefbaarheid

het menu en voor 23 februari een verrassings-

en sociale samenhang van de wijk te

menu !

verbeteringen of kent u onveilige situaties, deel

Aanmelden voor de schuif es aan tafels altijd

het ons mede. U bent van harte welkom en de

op de laatste zaterdag van de maand!

koffie staat klaar!

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. De kosten voor deelname zijn
€ 10.00 incl. drankje en koffie of thee. De data
voor de opvolgende maand zijn 9 en 30 maart.

Oosterse kookworkshop voor
kinderen tussen 7 en 12 jaar
start op 28 maart a.s.
Sponsor diner: 10 februari
Door Jonna Meesters
2018 wordt een heel bijzonder jaar voor mij omdat
ik in oktober een half jaar ga zeilen met het
talentontwikkelingsprogramma School at Sea.
Hierbij zeilen we een half jaar lang met 36
leerlingen. Wij zullen onze eigen expedities

Creamiddag
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.

regelen en leren daardoor veel over plannen,
organiseren en samenwerken. Omdat wij zelf ons
eigen schoolwerk bij moeten houden worden wij
erg zelfstandig. Daarnaast leer je aan boord veel
verschillende dingen, samenwerken, je leert
koken, hoe de machinekamer werkt, hoe je kan
navigeren op de sterren, hoe je een uitwisseling
organiseert enz. De talenten die ik ontwikkel op
deze reis kan ik de rest van mijn leven inzetten om
anderen te helpen. Ik ben heel blij dat ik hiervoor

Jonna Meesters

geselecteerd ben en om het schoolgeld bij elkaar
te krijgen organiseer ik evenementen en zoek ik
sponsoren. Op 10 februari (van 18-22 uur)
organiseer ik daarom een diner in wijkcentrum
Over-Noord. Voor 25 euro verzorg ik een

Iedere dinsdagmorgen kunt u

3-gangen diner! U kunt zich opgeven via email:

binnenlopen tussen 10uur en 12 uur om onder het

jonnaatsea@gmail.com of u kunt bellen met

genot van een kopje koffie gezellig even bij te praten

06-57768299.
Herinrichting plein Voortwijk,
verharding wordt vervangen voor beplanting
Door de verandering van het klimaat komen er
steeds vaker extreme weersomstandigheden voor,

met wijk en buurtgenoten.

Wijkcentrum Over-Noord
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Repaircafé 15 februari 9.00-11.00uur
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

Verhalen vertellen op 16 februari: 14.00 – 16.00u

u deze na laten kijken en eventueel laten repareren

Door Wim Aerns

op donderdag 15 februari a.s.
U kunt tijdens het repaircafé ook terecht voor
vragen over het gebruik van uw IPAD of I phone.

Boeken bespreken
Door Greetje Falkenhagen en Marjo van Dijk-Witjas

Portret van de Verenigde Staten.
De V.S. is de machtigste mogendheid ter wereld.
Er zijn veel clichés: het is ook het land van het
materialisme, land met rassen problemen, land van
de maffia, land van de onbegrensde mogelijkheden.
Maar de feiten laten ook iets anders zien.
Wim Aerns zal eerst een historisch overzicht geven

Op dinsdag 20 februari van 14.00 – 16.00 u

en vervolgens een algemeen profiel van het

worden de volgende boeken besproken.

hedendaagse Amerika.

Greetje Falkenhagen bespreekt van een
onbekende schrijfster Maartje Laterveer de roman
"De mooiste kleur die niet bestaat", over de val van
de Berlijnse muur. Over vrijheid en keuzes maken,
waar de hoofdpersoon in dit boek mee te maken
krijgt.
Marjo van Dijk-Witjas zet Godfried Bomans in het
zonnetje met "Erik, of het klein insectenboek" en
"Kopstukken".

Kennisavond Over-Noord: Cybersecurity
Op maandag 19 februari geven Tom Bakker
(voormalig informatiebeveiliger bij banken en
verzekeraars) en Leo Bloemhard (ex chief
information officer) in wijkcentrum Over-Noord een
lezing over cybersecurity. Dit is een onderwerp dat
al actueel is en dat in de toekomst zeker zal blijven.
Tijdens hun lezing zal duidelijk worden dat
cybersecurity niet alleen belangrijk is voor
bedrijven, maar dat dit ook in het persoonlijk leven
een rol kan spelen. Denk bijvoorbeeld aan
bankfraude, identiteitsfraude en de invloed van
sociale media op internet gebruikers. Zij zullen dus
ook ingaan op cyberwar en privacy.
De avond begint om 19.30 uur en eindigt rond
21.30 uur met tussentijds een pauze.

De toegang is gratis.

Filmvrienden van Over-Noord
De volgende filmvoorstelling is zondag
25 februari 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. Wij zijn ook nog op
zoek naar gastvrouwen/gastheren die een paar
keer per jaar willen helpen met de koffie en
thee. Laat even weten als u wilt helpen.

Wijkcentrum Over-Noord
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Klaverjastoernooi: 24 februari

Kookworkshop voor kinderen

In verband met een groot klaverjastoernooi tgv

Woensdag 28 maart a.s. gaan we weer van start

alle Breukelense verenigingen op 10 februari
wordt het klaverjastoernooi in Wijkcentrum OverNoord gehouden op 24 februari.

De aanvang is om 13.30 uur, zaal open 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) 830720.
De kosten zijn euro 2,50 inclusief een kopje

met de kookworkshop voor kinderen tussen de
7 en 12 jaar. Op 3 achtereenvolgende woensdagmiddagen van 14.00-15.30 uur gaan we een
3-gangen menu bereiden welke dit keer het
teken staat van de Oosterse keuken.
Op 14 april is de finale en mogen de kinderen elk
2 gasten (papa en mama of opa en oma)
uitnodigen en serveren zij het hen geleerde
menu. U kunt uw zoon/dochter aanmelden per

mail naar overnoord@gmail.com

koffie/thee en een versnapering.

Ingezonden stukken

Gospelkoor Rejoice uit Utrecht in de
Joh. de Doperkerk: 4 februari

Werkgroep Graag Gedaan

Het gospelkoor bestaat uit een enthousiaste

verder. Zij proberen zo goed mogelijk te

groep van ca. 35 mensen met een gemeen-

functioneren en te helpen in situaties, waarin

schappelijke passie, muziek maken. Het koor

andere instellingen, familie of vrienden niet

wordt begeleid door haar eigen band bestaande

kunnen helpen in Breukelen en omgeving.( zie de

uit drums, basgitaar en toetsen. De begeleiding

folder) Als u hoort of ziet dat iemand hulp nodig

is in handen van Remco Hakkert. Gospel is een

heeft voor vervoer, boodschappen, klusjes of

muziekgenre in de christelijke muziek, ontstaan

informatie bel op maandag, woensdag of vrijdag

op de katoenvelden. De muziek is swingend en

van 9-10 uur Tel: 263800. bij geen gehoor

Graag Gedaan gaat als zelfstandige werkgroep

enthousiast met veel interactie tussen solist en
koor. Het repertoire van Rejoice varieert van

tel: 263973

swingende traditionals, intense moderne gospels

Graag Gedaan is er trots op dat de vrijwilligers

tot rustige ballads. Deze zondag treden zij op

bijna 800 hulpvragen hebben kunnen

met het gospel-event That’s Life, een muzikale

beantwoorden. Folder ligt ook in het wijkcentrum.

reis door de fasen van het leven. De drukte van
alledag, we kennen het allemaal en wat gaat de
tijd snel! That’s Life laat ons even stilstaan bij
alle fasen van het leven met vooral veel muziek
en wat korte ervaringsverhalen. De
ongeremdheid van een kind, de ontwikkelende
puber, een druk jong gezinsleven en de treffende
woorden van een oudere. Jong en oud, u bent
allen welkom om te komen luisteren.
De toegang is gratis. Het optreden vangt aan om
15.00 uur en de kerk is open vanaf 14.30 uur.
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Van de Wijkcommissie, Gemeente en Politie

Dankwoord burgemeester voor whatts app

Herinrichting plein Voortwijk,

groepen
Beste deelnemers aan de WhatsApp-groepen.

verharding wordt vervangen door beplanting.
Door de verandering van het klimaat komen er steeds
vaker extreme weersomstandigheden voor, zoals
hitte, droogte en extreme regenval. Meer groen geeft
een verkoelend effect in de omgeving en zorgt ervoor
dat het regenwater gemakkelijker kan wegzakken in
de bodem. Om overlast en schade te voorkomen moet
daarom onder andere de fysieke leefomgeving worden
heringericht. Met de ideeën en wensen van de

Dit houdt in dat er 2 nieuwe plantvakken worden
huidige

beplanting

alle inwoners om Stichtse Vecht samen veiliger te
maken. Naast de preventieve en repressieve taken
die de politie heeft, is het goed dat we met elkaar
in Stichtse Vecht alert zijn en blijven. De
WhatsApp groepen helpen daar zeker bij.
Daarom hoe meer deelnemers, hoe beter. Zijn uw
groep? Samen houden we onze gemeente veilig.

gemeente gekomen tot onderstaand plan.
De

bijna afgelopen jaar. Jullie zijn een voorbeeld voor

buren en huisgenoten al lid van een WhatsApp-

inloopbijeenkomst met de bewoners is de

aangelegd.

Graag wil ik jullie bedanken voor jullie inzet in het

in

de

plantvakken wordt vervangen zodat alles één mooi

Nogmaals veel dank!
Marc Witteman
burgemeester

geheel vormt. Hieronder is het schetsontwerp hoe
het eruit komt te zien.

Weinig vuurwerkoverlast door tijdige
meldingen van omwonenden.
Dankzij meldingen over vuurwerkoverlast
heeft de politie tijdig kunnen ingrijpen.
Met 3 eenheden surveilleerde politie zowel
opvallend als onopvallend. Een aantal
jongelui kon mede door de (whatss app)
meldingen worden opgepakt en illegaal
vuurwerk werd in beslag genomen. De politie
bedankt iedereen voor de medewerking.

Wintersnoei plantvakken

Succesvolle AED/Reanimatie cursussen in

In de week van 12 februari start de groenaannemer

Over Noord

met het snoeien van diverse plantvakken in

In september en oktober zijn er 2 succesvolle

Breukelen en zal gereed zijn voor 23 februari. De

AED-Reanimatie cursussen gegeven. De cursus

wintersnoei zorgt ervoor dat de beplanting in het

wordt gegeven door de heer Gerard van

voorjaar weer goed uitgroeit. De snoeiwijze wordt

Leeuwenkamp, instructeur van Hartstichting

aangepast aan de aanwezige beplanting. Zo wordt

Nederland en Lyda Boekweit. 19 cursisten hebben

het ene plantvak tot aan de grond toe gesnoeid en

inmiddels het Diploma reanimatie (BLS) en AED

in het andere plantvak alleen het dood hout eruit

gehaald. Alle cursisten vonden het een gezellige,

gehaald. Alleen de plantvakken die snoei nodig

leerzame en nuttige cursus. Ook de cursussen

hebben om weer goed uit te groeien worden

van zaterdag 27 januari en 10 februari zijn alweer

gesnoeid. Alle snoeiwerkzaamheden worden

volgeboekt. De kosten hiervoor bedragen € 10.00

handmatig of met elektrisch gereedschap

incl. het reanimatiediploma van de hartstichting.

uitgevoerd. Het vrijgekomen takhout wordt op een

Wilt u ook een cursus reanimatie doen meld u aan

aantal locaties versnipperd met een versnipperaar.

door een mail te sturen naar

Om deze overlast te beperken wordt de
versnipperaar alleen na 9:00 uur gebruikt.

wijk.breukelen.noord@gmail.com
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Extra inzet voor een beter groen-onderhoud in
2018

Bedenk een leuke naam voor het Park en de
Dierenweide in Noord.

Het was een bewogen jaar op het gebied van

Wat is belangrijk in het park en rond de

groenonderhoud. De kwaliteit van het onderhoud,

dierenweide voor jonge mensen:

de afhandeling van meldingen en de aansturing van

-

het onderhoudscontract is onvoldoende is geweest.
Er worden nu maatregelingen getroffen die zijn

kan voederen en aaien.
-

beschreven in een verbeterplan.
De start met de nieuwe aannemer voor het

Dieren die op de boerderij leven en die je
Schapen die soms geschoren moeten
worden .

-

De imker van de bijenstal die kan vertellen

groenonderhoud ging niet zo soepel als verwacht.

hoe belangrijk de bijen zijn voor onze

Vele bewoners maakten in periode juni – september

gezondheid.

2017 kenbaar dat zij ontevreden zijn met de staat

-

van het groenonderhoud. Om ervoor te zorgen dat

Spelen in het park en schaatsen als het
vriest

het verbeterplan zich richt op de juiste punten, is de

Wat is belangrijk voor volwassenen:

input van inwoners geanalyseerd en gecombineerd

-

met de eigen ervaring van de gemeente. De
problemen laten zich verdelen in drie kernpunten:

kennismaken met dieren
-

1. De kwaliteit van het groenonderhoud is
onvoldoende.
2. Het proces van meldingen en bijbehorend

De kinderen en kleinkinderen laten
Lekker wandelen in het park en de hond
uitlaten

-

Vrijwilliger worden om mee te werken aan
een schone dierenweide en een mooi park.

toezicht is niet goed genoeg op orde.
3. Er wordt (zowel proactief als reactief)
onvoldoende gecommuniceerd over de planning
van de werkzaamheden.

HOE GAAT HET PARK EN DE DIERENWEIDE
HETEN ?
Bedenk een duidelijke, makkelijk te noemen

Het verbeterplan laat zien dat er stevig geïnvesteerd

naam voor park en dierenweide in Noord.

wordt om deze drie kernpunten aan te pakken en op

Maak er als je zin hebt ook een leuke logo bij.

te lossen. Vanaf 2018 worden daarnaast tijdelijk

Stuur de naam op met je gegevens, naam,

extra mensen ingezet.

adres en telefoonnummer naar
overnoord@gmail.com en evt. een logo in jpg.

