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Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord

Op donderdag 4 januari a.s. om 10.00 uur is 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. Felix Mendelssohn
(Vioolconcert), Richard Wagner (Tristan und
Isolde) en Giuseppe Verdi (La Traviata) maar ook
van minder bekende componisten als Robert

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).

Kajanus (Adagietto) en Samuel Coleridge-Taylor
(African Suite). 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.
Gratis toegang!
Loop eens binnen bij de luisterochtend en laat u
verrassen.

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

Schaakcafé: 9 en 23 januari
Door Cees Samsom

Elke 2e en 4e dinsdagmiddag van de maand
kunnen senioren weer deelnemen aan het
schaakcafé in wijkcentrum Over Noord van 14.00
tot 16.00 uur, waar in een prettige sfeer geschaakt
kan worden. Als U een tijd lang niet meer hebt
geschaakt, of zichzelf maar een bescheiden
schaker vindt, dan bent U juist heel welkom. U

Spreekuur wijkcommissie i.s.m de gemeente
9 januari 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!

1010

kunt tips krijgen van meer ervaren schakers, maar
als U de eigen schaakstijl wil behouden, is dat
prima. Het gaat namelijk om het spelplezier!

Van 10:00 tot 11:00 uur

Nadere informatie bij Cees Samsom via
ceessamsom@online.nl of tel.0346-263719.
Zie voor berichten van de wijkcommissie pag. 5
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Schuif-es-aan tafel 12 en 26 januari

Klaverjastoernooi: 13 januari

12 januari staat erwtensoep en nog veel meer

Let op: Aanvang 10:00 uur!!!!

op de kaart en voor 26 januari een
verrassingsmenu !
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 is voor 12 januari
€ 7.50 en voor 26 januari € 10.00 incl. drankje

De aanvang is niet om 13.30 uur maar
deze keer éénmalig om 10.00 uur en u
bent welkom vanaf 9.30 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
versnapering.

en koffie of thee. De data voor de opvolgende
maand zijn 9 en 23 februari

Schaken is leuk en spannend voor
jong en oud!!
Maandagmiddag 15 januari a.s. start weer een
nieuwe workshop schaken voor de jeugd van
de basisscholen zowel voor beginners als
gevorderden. Schaken is goed voor de
ontwikkeling van uw zoon of dochter en zorgt
voor een betere concentratie op school. Voor
nu en later is het goed dat uw kind de
basisbeginselen van het schaken op jonge
leeftijd al leert. De kosten voor deelname aan
een workshop is slechts € 5.00 in totaal voor 5
lessen. De workshop wordt gegeven van 16.00-

Bridgen op de zondagmiddag:
21 januari
U kunt gezellig komen bridgen van 13.30 -16.00 u.
Normaal op de eerste en derde zondagmiddag van
de maand, maar in januari alleen op de derde
zondag. 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
13.15uur of van te voren aanmelden via
overnoord@gmail.com

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.

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 naar
overnoord@gmail.com of
ceessamsom@online.nl

Wijkcentrum Over-Noord
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Boeken bespreken

Repaircafé 18 januari 9.00-11.00uur

Door Greetje Falkenhagen en Marjo van Dijk-Witjas

Repaircafé: Leef Duurzaam, Eerst laten checken en

Dinsdag 16 januari van 14.00 tot 16.00 u is de
eerste Boeken Bespreken in het nieuwe jaar.
Marjo van Dijk-Witjas bepreekt het indringende
boek van Cynthia McLeod "Hoe duur was de
suiker". Het is het verhaal van een Surinaamse
plantersfamilie in de 18e eeuw, de bloeiperiode
van de suikercultuur.

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

Er is ook een film van gemaakt.
Het boek, dat Greetje Falkenhagen bespreekt, is
een kleine geschiedenis over de hond, "Daan", (een
Portugees op voetkussentjes van fluweel) zoals de
schrijfster Tessa de Loo zelf zegt.

Verhalen Vertellen 19 januari 14.00 – 16.00 u
Over Vikingen en Columbus
Door Wim Aerns

Eind 15e eeuw waren vooral de Portugezen druk
bezig om via zee de weg naar Indië te vinden.
Diaz had al ontdekt dat je om Afrika heen kon
zeilen. Vasco di Gama ging verder en bereikte
Iedere dinsdagmorgen kunt u

Indië. Nu deze weg bekend was, volgden veel

binnenlopen tussen 10uur en 12

meer handelsreizen. Columbus had het idee dat je

uur om onder het genot van een
kopje koffie gezellig even bij te
praten met wijk en buurtgenoten.

ook in Indië kon komen door naar het westen te
zeilen. In die tijd een zeer gewaagde onderneming. In Spaanse dienst wist hij toch 3 schepen
te krijgen en ging in 1492 op weg. Na 4 weken
bereikte hij land. Volgens hem had hij Indië

We zitten ook op het web!
Bezoek ons op:
www.over-noord.nl

ontdekt. Later bleek dat hij een heel nieuw
continent had ontdekt. Wij kennen het als
Amerika. Eeuwen later kwam men erachter dat er
rond het jaar 1000 al Vikingen waren geweest.
Maar dat was in Europa onbekend gebleven.

Gemeentenieuws op pagina 5
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Filmvrienden van Over-Noord
De volgende filmvoorstelling is zondag
28 januari om 14.00 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.

Ommetje Breukelen
En waarom is wandelen zo gezond?
Dagelijks minstens een half uurtje lopen, daar kan
geen pil tegenop. Hart en longen worden er sterker
van, je geheugen wordt beter. En het is heel goed
voor je humeur. Zeker als je altijd met iemand samen
loopt.


De lange wandelingen zijn ongeveer 7 km
o.l.v. Tiny Dros en Tilly van Rooijen.



De korte wandelingen variëren van 3 tot 5 km.
Hier wordt gewandeld in 2 tempogroepen
o.l.v. Noor Koning en Ida Stam.

Na afloop drinken we gezamenlijk koffie/thee in

Ingezonden stuk
Kennismaken met VliegerWandelingen
Voor VliegerWandelingen organiseer ik regelmatig
wandeluitstapjes. We maken langere
(bos)wandelingen op mooie locaties in de wijde
omgeving van Breukelen. Soms bezoeken we

Over-Noord. Uitzondering is de eerste donderdag
van de maand. Dan kunnen we niet terecht in OverNoord en drinken we koffie onderweg. Deelname
kost € 2,00 per persoon, inclusief koffie/thee Wil je
meer weten over de wandelagenda, meld je dan aan
voor de Nieuwsbrief van Ommetje Breukelen. Mail
naar Ommetjebreukelen@outlook.com

aansluitend een museum of expositie. We lopen in
een kleine groep, in een rustig tempo (max. 4 km
per uur). Zaterdag 20 januari 2018 staat een
wandeling op het programma van 8 km door de
Ridderoordse bossen en de omgeving van
Eijkenstein (Bilthoven) met halverwege een pauze.
Heb je belangstelling om een keer vrijblijvend mee
op pad te gaan? Aanmelden en meer informatie
per e-mail: VliegerWandelingen@xs4all.nl.
Misschien tot ziens!
Caroline de Vlieger / VliegerWandelingen

In het digitale driemaandelijkse activiteitenboekje: via www.welzijnstichtsevecht.nl/kom-erbij-activiteiten
kunt u zien welke activiteiten er in de Stichtse Vecht georganiseerd worden.
Zij noemen het: “het digitale activiteitenboekje”.
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Van de Wijkcommissie, Gemeente en Politie
Succesvolle AED/Reanimatie cursussen in Over

Bibliotheek Breukelen wordt tevens leercentrum

Noord.

Seniorweb

In september en oktober zijn er 2 succesvolle

De Bibliotheek en het Seniorweb hebben

AED-Reanimatie cursussen gegeven. De cursus

eenzelfde doel, namelijk inwoners die vragen

wordt gegeven door de heer Gerard van

hebben op digitaal gebied verder te helpen. Dat

Leeuwenkamp, instructeur van Hartstichting

kan zijn met een inloopspreekuur voor mensen

Nederland en Lyda Boekweit. 19 cursisten hebben

met een kleine vraag, tot meerdaagse cursussen

inmiddels het Diploma reanimatie (BLS) en AED

voor mensen die minder digitaal vaardig zijn.

gehaald. Alle cursisten vonden het een gezellige,

Ook voor mensen die zich in een bepaald

leerzame en nuttige cursus.

programma verder willen ontwikkelen, kan het

Zaterdag 27 januari wordt er van 9-12 u weer

Seniorweb hulp bieden. Seniorweb Breukelen is

een cursus georganiseerd. De kosten hiervoor

bij inwoners bekend onder de naam SCC (senior

bedragen € 10.00. incl. het reanimatiediploma

computer café). Het SCC was de laatste jaren

van de hartstichting. Er zijn nog slechts een paar

gevestigd in de Driestroom in Breukelen. Het

plaatsen beschikbaar. Graag opgeven via de mail

gehele cursusaanbod van SCC wordt met ingang

naar wijk.breukelen.noord@gmail.com

van 1 januari 2018 via de Bibliotheek aan-

Met het reanimatie diploma kunt u zich

geboden. Nieuwsgierig naar het cursusaanbod ?

aanmelden bij HartslagNu (www.hartslagnu.nl).

Over ongeveer twee weken staat een overzicht

Een aantal cursisten hebben zich reeds

van cursussen op internet www.bibliotheekavv.nl

aangemeld. HartslagNu is het oproepsysteem dat

of www.breukelen.seniorweb.nl. Daarnaast vindt

burgerhulpverleners via een bericht op de

u het aanbod van cursussen in de Bibliotheek

mobiele telefoon oproept om ter plaatse te gaan

Breukelen en volgt informatie in de lokale

bij een mogelijke reanimatie. Een

media.

burgerhulpverlener kan vaak eerder dan de
professionele zorg ter plaatse zijn en de
reanimatie opstarten.
Ook een geregistreerde AED kan door een
burgerhulpverlener worden opgehaald en ingezet
bij een mogelijke circulatiestilstand. HartslagNu
is onderdeel van Ambulancezorg Nederland
(AZN). Via de Meldkamer Ambulancezorg (MKA)
wordt de oproep uitgestuurd.

Een meldnummer voor overlast door Jeugd.
Vanaf 3 januari is er de mogelijkheid om overlast
die ervaren wordt van jeugd in Stichtse Vecht, te
melden bij Jeugd-Punt. Het meldnummer is:
0683602920, hierop is Jeugd-Punt op werkdagen
van 10.00 – 22.00 uur bereikbaar. Jeugd-Punt zal
hierbij de melder te woord staan en inschatten wat
er op de korte en lange termijn nodig is. Er is ook
een flyer in de maak om uit te reiken aan
bewoners van Stichtse Vecht, deze wordt gemaakt
i.s.m. de Gemeente en de Politie, hierover later
meer.
N.B ALS MEN GEEN AANSLUITING KRIJGT DAN DE
VOICEMAIL INSPREKEN, binnen 2 dagen wordt er
teruggebeld.
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Dierenweide Breukelen Noord vuurwerkvrije zone!
Vuurwerkliefhebbers moeten ook dit jaar uit de
buurt van kinderboerderijen blijven. B&W heeft
evenals voorgaande jaren het gebied rond de
kinderboerderijen Dierenweide in Breukelen. Met
de aanwijzing wil het college voorkomen dat
vuurwerk een negatief effect heeft op het welzijn
van dieren en tot stress leidt.
Terugblik op 2017 voor de realisatie van het
bloemenlint
Tijdens NL Doet is met veel vrijwilligers de strook
langs het kanaal ingezaaid.
Er zijn drie stukken plantsoen afgeplagd door
Verheij en ingezaaid met een meerjarige
zaadmengsel met 28 soorten. Met een 'speciaal
maaibeleid' en afhankelijk hoe het zaaisel/gras
opkomt wordt het gemaaid. Het kan 2 jaar duren
voor er een mooie, dekkende, door het hele jaar
heen bloemrijke, permanente bloemenweide is.
Op burendag zijn biologische narcissen bollen
uitgedeeld aan bezoekers van burendag en zijn er
door vrijwilligers en omwonenden bollen gepoot
aan de Ruwiellaan dankzij ondersteuning van het
Oranjefonds.

Wijkcentrum Over-Noord

Door de Jumbo en de wijkcommissie zijn er
bollen uitgedeeld aan de scholen voorzien
van een briefje met informatie. Alle scholen
in Breukelen hebben hieraan meegedaan.
Welzijn Stichtse Vecht heeft ook een gedeelte
van de narcissen bollen gekregen. Deze zijn
door omwonenden gepoot in de straat
Ameland en omgeving.
Verheij heeft bollen gepoot verder naar het
zuiden en westen, zodat het lint aansluit naar
de zuidkant van de strook langs het kanaal.
In het voorjaar gaan we hiervan genieten en
is dat ook een goed moment voor een
nieuwsbericht.
Er is een plan gemaakt door de
Wijkcommissie in samenwerking met de
Bijenstal, de Gemeente en de hovenier van
Gunterstein om verbeteringen aan te brengen
in het park in Breukelen Noord.
Het eindresultaat is een gevarieerd en
kleurrijk bloemenlint in de vorm van een U op
de kaart van Breukelen!

