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Op donderdag 2 november 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. Joseph Haydn (Symfonie nr.
84), George Bizet (Carmen Suite no.1) en Camille
Saint-Saëns (Havanaise), maar ook van minder
bekende componisten als Johann Nepomuk
Hummel (Trompetconcert) en Zdenik 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
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

Spreekuur wijkcommissie i.s.m de gemeente
7 november 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!

Bridgen op de zondagmiddag: 5 en 19 november
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

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

Moeilijk ter been? Bel voor vervoer Graag Gedaan, bereikbaar op maandag,
woensdag en vrijdag tussen 9:00 en 10:00 uur, telefoonnummer 0346-263800
Schuif es aan tafel 10 en 24 november
Vrijdag 10 november kookt Arifa voor de 2e keer
Syrisch en vrijdag 24 november wordt er een
verrassingsmenu gepresenteerd door Erwin
Mulder. 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 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
zijn € 10.00 incl. een munt voor een drankje.
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Workshop Jeugdschaken start 30 oktober
Maandagmiddag 30 oktober start weer een nieuwe
workshop schaken voor de jeugd van de
basisscholen voor zowel beginners als
gevorderden. 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 Over-Noord
U kunt uw kind aanmelden door een mailtje te
sturen naar overnoord@gmail.com.

Schaken is weer
helemaal in
voor de jeugd,
Leer uw kind nu
schaken!!!!!

Schaakcafé: 14 en 28 november
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
U zichzelf maar een bescheiden schaker vindt,
dan bent U juist heel welkom. U kunt tips
krijgen van meer ervaren schakers, maar als U
uw eigen schaakstijl wilt behouden, is dat
prima. Het gaat namelijk om het spelplezier!
Nadere informatie bij Cees Samsom via
ceessamsom@online.nl of tel. 0346 – 263719.
Tot ziens!

Repaircafé: 16 november 9.00-11.00u
Leef Duurzaam. Eerst laten checken en als het
echt niet meer te repareren is, dan pas

Klaverjassen iedere dinsdagavond

weggooien! Heeft u huishoudelijke apparaten,

in Over-Noord

klokken, kleine meubeltjes of kleding enz. die

Houd uw van klaverjassen? Kom dan eens bij ons
aan. Iedere dinsdagavond, aanvang 20.00u.
Graag een kwartier voor aanvang melden. Er is
geen lidmaatschap aan verbonden dus u kunt
komen wanneer u wilt. Elke avond zijn er mooie

defect zijn, dan kunt u deze na laten kijken en
eventueel laten repareren op donderdag 16
november. U kunt tijdens het repaircafé ook
terecht voor vragen over het gebruik van uw IPAD
of I-phone.

prijzen en om de week is er een loterij met ook
mooie prijzen. We kaarten niet met het mes op
tafel , het is echt een gezellige avond uit voor de
entree van € 3,00. Heeft het uw interesse, kom
dan langs.

Wim Aerns vertelt op 17 november van
14.00 – 15.30 u over Pelgrimage / bedevaart
Na de dood van Jezus waren er vele gelovigen die

Klaverjastoernooi: 18 november
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 tel. 0346-830 720. De kosten zijn
€ 2,50 inclusief een kopje koffie of thee en een
versnapering.

naar Jeruzalem en andere heilige plaatsen reisden.
Voor een dankgebed, lopen waar Jezus gelopen
had, boetedoening.
Rond 11e eeuw hadden de moslims het Middenoosten in handen en werden de heilige plaatsen
zeer lastig om te bereiken. Vanuit Europa werden
er legers op af gestuurd: de kruistochten.
Naast pelgrims trokken ook handelaren en
missionarissen naar het oosten (Marco Polo) en
omgekeerd kwamen er vreemde volken richting

Zie pag. 3 Kennisavond

Meer Weten
Op 20 november:
Elektrisch rijden

Europa (Mongolen)
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Boekbespreken
Door Greetje Falkenhagen en Sita Sleyt

Iedere dinsdagmorgen
kunt u binnenlopen

Dinsdag 21 november is er weer boeken bespreken

tussen 10uur en 12 uur

van 2 tot 4 uur. Greetje Falkenhagen bespreekt de

om onder het genot van

historische roman van Joke van Leeuwen "Feest van

een kopje koffie

het begin". Joke van Leeuwen won daarmee de AKO

gezellig even bij te
praten met wijk en

literatuurprijs 2013. Marjo van Dijk-Witjas wordt

buurtgenoten.

deze keer vervangen door Sita Sleyt, die het
aangrijpende boek van Sonja Barend zal bespreken.
"Je ziet mij nooit meer terug."

Filmvrienden van Over-Noord:
zondagmiddag 26 november
De volgende filmvoorstelling is zondag 26
november 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.

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.

Kennisavond Meer Weten op maandag
20 november van19.30 u tot 21.30 u
Elektrisch rijden
Is elektrisch rijden beter voor het milieu? Zijn er
problemen met grondstoffen voor batterijen? Kan
het stroomnet zo snel verdubbeld worden als we

Koken met kinderen Grande finale

en masse elektrisch gaan rijden? Is het een linkse

17 november

groene protest hype of een niet te stuiten

Op 17 november is de finale en serveren de

innovatie? Maandag 20 november zal Ruud Davids

kinderen hun ouders of grootouders het hen

in het kader van de kennisavonden Meer Weten

geleerde menu. Het thema is Italiaans.

ingaan op deze vragen. Ook zal hij ingaan op de
techniek van aandrijving, de productie, de infrastructuur van laadpalen in Nederland en de
interesse en acties vanuit bestaande automobiel
producenten. Verder worden de nieuwkomers
onder de loep genomen evenals nieuwe ontwikkelingen in China. En heb je ooit zelf elektrisch
gereden? Zo nee, dan mag je in de pauze een
blokje om. Aanvang: 19:30 u, toegang gratis.
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Van de Gemeente, politie en wijkcommissie
€ 2000,00 aan cheques toegekend aan de

Help nu mee Breukelen
Noord veiliger te maken!

wijkcommissie voor groenprojecten in park

Meldt u ook aan, meedoen is erg eenvoudig!

Breukelen noord.

U heeft alleen een smartphone en een email-

In het kader van het initiatief “Groen aan de buurt”
van de provincie zijn 2 cheques van elk € 1000,00

adres nodig. U kunt zich dan aanmelden door
te mailen ➡ wabp.breukelen.noord@kpnmail.nl

toegekend aan de wijkcommissie Breukelen

of via: www.buurtpreventiestichtsevecht.nl

Noord. Van dit geld wil de commissie o.a. een

Wilt u in uw straat ook een eigen WABP groep

bloemenperk en bloemenlint realiseren en een

opzetten, mail ons dan ook, we helpen u

start maken tot het realiseren van een

graag. In Breukelen Noord hebben wij inmid-

boomgaardje met vruchtbomen in de dierenweide.

dels een aantal actieve WhatsApp buurt-

Om zoveel mogelijk met dit geld te kunnen

preventiegroepen (Breukelen Noord, Wiardi

realiseren wil de wijkcommissie een oproep doen

Beckman e.o, Linnaeus, Watertoren, Rietland,

aan vrijwilligers die bereid zijn om bijv. een half

Voortwijk, G.v.Nijenrode, Silversteijn en

dagje de handen uit de mouwen te steken. De

Heycop e.o). We werken ook nauw samen met

groenaannemer zal het zware werk uit handen

de politie en Breukelen Zuid.

nemen, zodat vrijwilligers het poot en plantwerk

Namens de wijkcommissie Breukelen Noord,

kunnen doen. Heeft u zin om met een groepje

Leo Bloemhard en Maarten Vervoorn -

samen te komen helpen stuur dan een mailtje

Coördinatoren WhatsApp BuurtPreventie

naar overnoord@gmail.com.

Breukelen Noord (WABP BrN)

Donkere Dagen Offensief van de Politie
Nu de dagen korter worden, is het zaak om extra
maatregelen te nemen om inbraken te voorkomen.
Inbrekers maken namelijk graag gebruik van de
duisternis. De politie neemt extra maatregelen om
hen te ontmoedigen, maar ook uw hulp is nodig.
Tijdens dit zogeheten Donkere Dagen Offensief
houdt de politie verscherpt toezicht en worden
intensievere surveillances uitgevoerd op tijdstippen
en risicoplaatsen waar het inbrekersgilde vaker

Cursussen AED in Over-Noord groot succes!
De cursussen in oktober die de wijkcommssie
i.s.m. de hartstichting heeft georganiseerd waren
volledig volgeboekt. 20 personen hebben
inmiddels hun certificaat behaald. Dit betekent
weer een stukje meer veiligheid in de wijk.
27 januari van 9.00-12.00uur is de volgende AED
cursus. Heeft u ook interesse in een AED cursus
meldt u zich nu vast aan. De deelname kosten zijn
incl. koffie of thee en het certificaat van de
hartstichting slechts € 10,00. U kunt zich
aanmelden door een mail te sturen naar
overnoord@gmail.com.

toeslaat. Ook kunnen scherpere verkeerscontroles
deel uitmaken van het Donkere Dagen Offensief.
Verdachte situatie? Bel 1-1-2
Alerte buurtbewoners kunnen ook een belangrijke
rol spelen in het afschrikken van inbrekers. Ziet u
iemand in uw straat die er niet thuishoort en
bijvoorbeeld bij huizen naar binnen kijkt of op de
uitkijk lijkt te staan? Spreek diegene dan eens aan
met een simpel ‘hallo’. Criminelen houden namelijk
niet van een sociale buurt. Vertrouwt u het echt
niet? Aarzel dan niet en bel direct
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Strenge handhaving op containers aan
openbare weg
Veel bewoners ergeren zich aan de containers die
na legen langer dan 12 uur aan de openbare weg
staan. Dit is verboden volgens art. 9 van de
Afvalstoffenverordening. Gelukkig haalt meer dan
95% van de bewoners hun container wel op tijd van
de openbare weg. Om de overlast voor
buurtbewoners te beperken gaat de gemeente
Stichtse Vecht hier strikt op handhaven. De
containers die langer dan 12 uur aan de openbare
weg staan, krijgen een sticker met de uiterste
datum waarop deze kan worden weggehaald. Staat
de container er na de aangegeven datum nog, dan
wordt deze container in beslag genomen. De
eigenaar kan de container op de werf in Loenen aan
de Vecht van maandag tot en met donderdag na
15.00 uur terughalen tegen betaling van € 60,-.
Neem wel uw ID mee, want alleen de eigenaar van
de container krijgt de container mee.

zangcultuur op de kaart te zetten en te houden. Het
koor is opgericht vanuit een liturgische traditie en
zingt daarnaast ook de bijzondere folkloristische
liederen. Voor de pauze brengen zij 4 stemmig a
capella ten gehore met de prachtige diepe bassen en
fluweelzachte tenoren die u voeren door een
mystieke wereld van niet alledaagse klanken. Na de
pauze is er volop ruimte voor vrolijkheid, passie en
melancholie waarbij het koor zal optreden in kleurige
klederdracht. Kaarten à € 12,50 zijn te koop bij
Boekhandel Van Kralingen, te reserveren via
scajdd@gmail.com De aanvang is 15.00 uur en de
kerk is open om 14.30 uur.

Ommetje Breukelen Wandelgroep
Zie voor de geplande wandelingen de website van
Over-Noord.
De donderdagwandelingen zijn ongeveer 7 km,
waarna koffie/thee met elkaar wordt gedronken in
Over-Noord. Uitzondering is de eerste donderdag
van de maand. Dan kunnen we niet terecht in OverNoord, lopen een langere afstand en drinken koffie
onderweg. Er is ook een mogelijkheid om iedere
donderdag mee te wandelen met een minder snelle
groep en over een kortere afstand. Deze groep
wandelt o.l.v. Noor Koning.
Deelname kost € 2,00 per persoon, inclusief

Concert Utrechts Byzantijns Koor in Joh. de Doper
Breukelen. Op zondag 12 november 2017 zal het
befaamde Utrechts Byzantijns Koor onder leiding
van dirigente Inna Ogarok u meenemen in de

koffie/thee Over-Noord. Wandelen is gezond en
gezellig, zegt het voort en maak anderen
wandelenthousiast! Voor informatie mail naar
Ommetjebreukelen@outlook.com

wondere wereld van de Byzantijnse en
folkloristische muziek uit het Oosten. Het koor is
in 1952 opgericht door Dr. Myroslaw
Antonowycz, een zanger, dirigent en componist
uit Oekraïne die promoveerde aan de Universiteit
van Utrecht en ere burger is van de stad Utrecht.
Het uitsluitend uit mannenstemmen bestaande
koor heeft vele reizen gemaakt binnen- maar ook
buiten Europa om de typische Oosterse
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”.

