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Door Peter Roovers

Op donderdag 1 maart a.s. om 10.00 uur is er
weer Klassieke muziek te beluisteren in het
Wijkcentrum Over-Noord, Vrijheidslaan 4 in

Geniet nu ook na de pauze van een leuk
muziekfilmpje.

Gratis toegang!

Breukelen.

Loop eens binnen bij de luisterochtend en laat u

Wat is er te horen?
Er is muziek van o.a. Frédéric Chopin
(Contradanse in G), Wolfgang Amadeus Mozart
(Symfonie no. 40) en Antonio Vivaldi (Andromeda
Liberata) maar ook van een minder bekende
componist als Daniël Pierné (Impromptu caprice).
Misschien klinkt zijn muziek toch wel bekend in
de oren.
Muziekverteller Peter Roovers leidt elk werk in

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.
Wijkcentrum Over-Noord is gevestigd op het adres
Vrijheidslaan 4, Breukelen (om de hoek bij het
Winkelcentrum).

met informatie over de componist. Ook geeft hij
een vaak verrassende toelichting op wat er in de
muziek te beleven is.

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

Spreekuur wijkcommissie i.s.m. de Gemeente

4 en 18 maart

toevoegen

Dinsdag 6 maart van 10.00 – 11.00u

U kunt gezellig komen bridgen van 13.30u-16.00u
op de 1e en 3e 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

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!

Schaakcafé op 13 en 27 maart van 14.00 – 16.00 u
Elke 2e en 4e dinsdagmiddag van de maand kunnen senioren weer deelnemen aan het
schaakcafé

We zitten ook op het web! Bezoek ons op: www.over-noord.nl
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Schuif-es-aan tafel: 9 en 30 maart
Vrijdag 9 maart 2018 koken Truus de Bruin en
Lyda Boekweit. Zij gaan het menu maken, dat
zij met Koken voor Kinderen hebben gemaakt.
Vrijdag 30 maart 2018 gaan Tiny Dros en
Vincent Sijmonsma Grieks koken.
Aanmelden voor de schuif es aan tafels altijd
op de laatste zaterdag 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. De kosten voor
deelname zijn € 10.00 incl. drankje en koffie
of thee.

Klaverjastoernooi: 10 maart
In wijkcentrum Over-Noord is er weer een
klaverjastoernooi op zaterdag 10 maart a.s.

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.

Aanvang om 13.30 uur, zaal open 13.00 uur.
Systeem: Amsterdams, geen koppel klaverjassen!
Een ieder die van klaverjassen houdt is van harte
welkom. Wel is het gewenst om U aan te melden,
want de ruimte is beperkt. Aanmelden via
overnoord@gmail.com of telefonisch bij Arthur van
Asdonck (0346) 830720. De kosten zijn €2,50
incl. een kopje koffie/thee en een versnapering.

Iedere 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.

Repaircafé 15 maart 9.00-11.00uur

Verhalen vertellen op 16 maart: 14.00 – 16.00u

Repaircafé:

Door Wim Aerns

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

Het Amerikaanse staatsbestel
De Verenigde Staten hebben zich vooral na de
burgeroorlog ontwikkeld tot een supermacht.
Tijdens de beide wereldoorlogen speelden ze
een zeer belangrijke rol. Het staatsbestel
ontwikkelde zich tot een ingewikkeld systeem.
Er is een tweepartijenstelsel, ingewikkelde
verkiezingsprocedures, een congres, een
machtige president en er zijn sterke
deelstaten.

Wijkcentrum Over-Noord
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Boeken bespreken

Kookworkshop voor kinderen

Door Greetje Falkenhagen en Marjo van Dijk-Witjas

Truus Koopman en Lyda Boekweit

Voor dinsdag 20 maart heeft Marjo van Dijk

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

gekozen voor de bundel "Korte Verhalen" van de

met de kookworkshop voor kinderen tussen de

serie Nederland Leest uit 2015.

7 en 12 jaar. Op 3 achtereenvolgende woensdag-

Greetje Falkenhagen bespreekt het nieuwste boek

middagen van 14.00-15.30 uur gaan we een

van Tommy Wieringa "De heilige Rita", een roman

3-gangen menu bereiden welke dit keer het

over Twente, de veranderende tijd en de

teken staat van de Oosterse keuken.

achterblijvers.

Op 18 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

Jeugdschaken
Cees Samsom

Maandagmiddag 12 maart start weer een
nieuwe workshop schaken voor de jeugd van de

Gemeenteraadsverkiezingen
Woensdag 21 maart: Stembureau

basisscholen voor zowel beginners als
gevorderden. De laatste cursus van dit
schooljaar. De kosten voor deelname aan een
workshop zijn € 5,00 in totaal voor 5 lessen.
Dus slechts 1 euro per keer. De workshop wordt
gegeven van 16.00-17.00 uur op 5 opeenvolgende maandagen in wijkcentrum OverNoord. U kunt uw kind aanmelden door een
mailtje te sturen naar overnoord@gmail.com.

Wijzigingen bestuur Beheerstichting
Filmvrienden van Over-Noord

Op eigen verzoek maakt de heer J. Kerker (Jan)
geen deel meer uit van het bestuur van de

De volgende filmvoorstelling is zondag

Beheerstichting en is niet meer betrokken bij

25 maart om 14.00 uur. De zaal is open om

diverse activiteiten. Hij zal zich alleen nog bezig

13.30 uur. Wilt u ook filmvriend worden meldt

houden met het voorzitterschap van de

u dan aan via de website of mail naar

Wijkcommissie. Wij respecteren zijn besluit en

overnoord@gmail.com.

wensen hem veel succes met die werkzaamheden. Ook de redactie van de nieuwsbrief zal
het verder zonder zijn inbreng moeten doen.

Elke donderdagmorgen wandelen met
‘t Ommetje. Start 10.00 u vanaf het
Wijkcentrum.
Meer info op www.over-noord.nl

U kunt boeken plaatsen en/of meenemen uit de Minibieb.
Openingstijden op dinsdagmorgen en donderdag de hele dag.
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Van de Wijkcommissie, Gemeente en Politie
Bedenk een naam voor het park en
dierenweide in Noord
NL DOET. Komt u ook een handje helpen op 10

maart in Breukelen?
De wijkcommissie Breukelen Noord organiseert weer
enkele klussen op de NL doet dag op 10 maart vanaf
10.00u tot ongeveer 13.00u om de wijk mooier te

Er zijn al diverse namen binnen gekomen. Heeft u
ook een leuke naam bedacht stuur deze dan op
voor 4 maart naar overnoord@gmail.com De
wijkcommissie stelt een cheque beschikbaar voor
de winnende naam.

maken. Om opnieuw een weelderige bloemenpracht
langs het kanaal te verkrijgen deze zomer, moet de
kanaalstrook weer opnieuw ingezaaid worden voor
het bloemenlint met wilde bloemenzaad. I.sm. de
beheerder van de dierenweide in Breukelen Noord
wil de wijkcommissie het ooievaarsnest in ere
herstellen, een insectenhotel bouwen en bij de
dierenstal een hek plaatsen. Het gereedschap wat u
mee kunt nemen indien u wilt helpen om het
insectenhotel te realiseren is een (accu) boormachine en wat speed- of houtboortjes van
4-10mm om gaatjes te boren in een aantal
boomstammetjes. Tussen de struiken in het park
moet nog enig schoffelwerk plaatsvinden om
onkruid tussen de struiken zoveel mogelijk te
voorkomen deze zomer. (neem dan een schoffel
mee) Overig gereedschap is aanwezig en voor
koffie en koek wordt gezorgd. Jong en oud kunnen
komen meehelpen.
U kunt zich vooraf aanmelden per email naar
overnoord@gmail.com of u meldt zich aan om
9.30uur op 10 maart bij het jeugdhonk bij de
ijsbaan aan de Straatweg.
Van hieruit starten wij de klussen en daar staat de
koffie
klaar!
Wijkcommissie
krijgt budget uit leefbaarheids-

budget voor nieuwe bomen en het terugbrengen van een stukje boomgaard in park
noord.
Er wordt nu gewerkt i.s.m de gemeente aan een
plan om een aantal verbeteringen aan te brengen in
het recreatiepark aan de Straatweg. Zoals o.a het
plaatsen van een aantal bomen en vruchtbomen in
het park en dierenweide. Dit plan gaat voor de
vakantie periode voorgelegd worden aan de
omwonenden. Bedoeling is om in het najaar de
bomen te poten en tevens andere werkzaamheden
te gaan uitvoeren.

Ruim meer dan 40 geslaagden voor de
AED/Reanimatie cursus in Over-Noord!
Inmiddels zijn er 4 cursussen geweest in OverNoord georganiseerd door de wijkcommissie
i.s.m. de hartstichting. Ruim 40 mensen hebben
inmiddels het certificaat voor reanimatie behaald.
De wijkcommissie is zeer verheugd over het grote
aantal aanmeldingen. Er is zelfs nog een
wachtlijst van mensen die de cursus willen gaan
doen. Wanneer er weer nieuwe cursussen worden
gegeven is op dit moment nog onbekend. In het
najaar word er met herhalingscursussen gestart.
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Advies van de seniorenraad aan de
Gemeente tot betrekking van de dorpsraden
en wijkcommissies:
De mening van de Seniorenraad is dat zij niet
genoeg kan benadrukken dat een toereikend
aanbod van zorg en welzijn op het niveau van een
kern of een wijk moet zijn georganiseerd. De
dorpsraden en wijkcommissies zouden meer
armslag moeten krijgen van de gemeente en
zouden een rol kunnen vervullen bij de veiligheid
zoals AED’s, burgerhulpverlening, inbraakbeveiliging, Buurt app’s en het inrichten van de
openbare ruimte zoals groenvoorziening,

Minder telefoon en meer gebruik van digitale
dienstverlening
Inwoners van Stichtse Vecht kiezen steeds vaker
voor digitaal contact met de gemeente. Dat
gebeurt vooral via de website, sociale media als
Facebook, Twitter en WhatsApp en de e-mail.
Ook is er een toename van het aantal producten
en diensten dat online wordt aangevraagd. Uit
doorlopende klanttevredenheidsonderzoeken
blijkt dat er veel waardering is van de klant. De
dienstverlening scoort in 2017 net als in het jaar
daarvoor een 8,6.

bestrating, speelplaatsen en sportplaatsen. De

Voorjaarsconcert van de Brassband in

Seniorenraad onderhoudt daarom contact met

Theater 4 en 1 op 24 maart.

de Dorpsraden en Wijkcommissies.

Samen met Fanfare de bazuin uit het Friese

Kleine aanpassing aan de AfvalWijzer
De afvalsoort Plastic en Kunststof heet tegenwoordig Plastic, Metaal en Drankenkartons.
Deze wijziging is doorgevoerd omdat ook blikjes
en kartonnen sapverpakkingen (de zogenoemde
‘drankenkartons’) bij het plastic afval mogen. De
AfvalWijzer is een online website en app
waarmee u in één oogopslag ziet wanneer op uw
adres afval wordt opgehaald. Ook wanneer de
inzameling afwijkt van het normale rooster. U
hoeft alleen uw postcode en huisnummer in te

Tzummarum geeft de Brassband Breukelen het
traditionele voorjaarsconcert.
Brassband Breukelen behoort bij de top van de
Brassbands in Nederland. Daar moeten wij als
inwoners van Breukelen trots op zijn. Dit
fantastische concert mag u dan ook niet missen.
Aanvang is om 20.00uur. In de voorverkoop kost
een kaartje € 8.00 en kaartjes aan de zaal
€ 10.00. U kunt kaartjes vooruit bestellen door
een email te versturen naar
bbbreukelen@gmail.com

vullen. En er is meer: via de AfvalWijzer kunt u
ook instellen dat u steeds per e-mail een
herinnering ontvangt van de eerstvolgende
ophaaldatum. U vindt de AfvalWijzer via
www.mijnafvalwijzer.nl. Bekijkt u het rooster van
de afvalinzameling liever op uw smartphone of
tablet? Download dan de AfvalWijzer App in de
App Store (voor iPhone en iPad), de Google Play
Store (voor Android toestellen) of de Windows
Phone Store. Ook de app biedt de mogelijkheid
om een herinnering in te stellen. Die ontvangt u
dan op uw telefoon of tablet. Net wat u het
makkelijkst vindt.

Nog even en het is weer Lente!

