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Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord
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Op donderdag 2 mei a.s. om 10.00 u
is er weer Klassieke muziek te
beluisteren in het Wijkcentrum OverNoord, Vrijheidslaan 4 in Breukelen.
Wat is er te horen?
Er is muziek van o.a. W.A. Mozart
(Divertimento), Gabriel Fauré
(Cantique de Jean Racine) en Peter
Tsjaikovski (Cherubic Hymn), maar
ook van minder bekende
componisten als Maurice Duruflé (Ubi
caritas) en Giuseppe Tartini (Devil's
Trill). Misschien klinkt hun muziek
toch wel bekend in de oren.
Muziekverteller Peter Roovers leidt
elk werk in met informatie over de
componist en hij geeft een vaak
verrassende toelichting op wat er in
de muziek te beleven is.
Geniet na de pauze van een leuk
muziekfilmpje!

Gratis toegang!
Loop eens binnen bij de luisterochtend
en laat u 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 reuze gezellig.
Wijkcentrum Over-Noord is gevestigd
op het adres Vrijheidslaan 4, Breukelen
(om de hoek bij het Winkelcentrum).

Klaverjassen
Zaterdag 11 mei is er weer klaverjassen in wijkcentrum Over-Noord.
Zaal open 13.00 uur, aanvang rond 13.30 uur. Kosten slechts € 2,50 p.p. incl.
koffie/thee en een versnapering. Opgave bij Arthur van Asdonck,
e-mail ahasdonck@ziggo.nl, telefonisch 0346 830720 of mobiel op 06-4666 5854.
Graag tot dan,
namens Noor Koning, Lyda Boekweit, Henk Coljé en Arthur van Asdonck
Moeilijk ter been?
Bel voor vervoer Graag
Gedaan, bereikbaar op
maandag, woensdag en
vrijdag tussen 9:00 en
10:00 uur,
telefoonnummer 0346263800

Wijkcentrum Over-Noord
U kunt boeken
meenemen/
inleveren in de
minibieb.
Zeker open op
dinsdagmorgen en
donderdag
de hele dag.

Bezoek ook
onze website!
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Bridge op zondag
In de maanden mei, juni, juli en augustus is
er geen bridgen.
In de maanden september t/m april wordt
er elke 2e zondag in een ontspannen sfeer
gebridged in wijkcentrum Overnoord

Boeken bespreken
Ook boeken bespreken heeft vakantie.
Dinsdag 17 september beginnen de
boekbesprekingen weer.
Daarna op dinsdag 15 oktober,
19 november, 17 december,
21 januari 2020 enz.

Ga naar:
www.overnoord.nl

Elke
donderdagmiddag
creatief bezig zijn in
wijkcentrum
Over-Noord
van 14.00 – 16.00 uur

Repair café 16 mei
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 16 mei a.s.
U kunt tijdens het repaircafé ook
terecht voor vragen over het gebruik
van uw IPAD of I- Phone.

Schuif-es-aan
De laatste vrijdag van mei, 31 mei a.s.,
gaat Risha ons weer verwennen met een
SURINAAMSE maaltijd, zoals altijd
serveren we een driegangen menu waarna
we de avond afsluiten met een kopje
koffie of thee en iets lekkers.
We ontvangen u graag na 17.30 uur met
een drankje, rond 18.00 uur serveren wij
het voorgerecht. De deelnamekosten
bedragen € 10.00 incl. een drankje.
Bent u alleenstaand en wilt u een keer met
ons mee eten, dan kunt u zich zaterdag
4 mei na 9.00 uur aanmelden

per mail aan overnoord@gmail.com of
telefonisch door het antwoordapparaat in
te spreken, telefoonnummer 751840.
Eventuele afmeldingen graag bij Tilly van
Rooijen tel. 06-44206109. Wanneer u
zich afmeldt in de week voorafgaand aan
de Schuif-es-aan moeten wij helaas
€ 5,00 onkostenvergoeding in rekening
brengen, dit vanwege de reeds gedane
inkopen.

Kiezen voor het Europees Parlement.
Dat kan op 23 mei a.s. in het Wijkcentrum.
Open van 07.30 tot 21.00 u.

Pagina 3 van 6

Wijkcentrum Over-Noord
Koken met kinderen

Ommetje Breukelen
Wandelen is
gezond en gezellig!
Elke donderdag
09.45 – 11.00 u
Vertrek vanuit het
wijkcentrum

17 April was het weer zover, de FINALE
van de workshop koken met kinderen.
Anna, Emma, Femke, Evy, Marre, Luka,
Julia, Jasmijn, Suzie en Lucy hebben in
drie woensdagmiddagen geleerd een
driegangen menu te bereiden, dit keer was
het thema ITALIAANS. Het menu hadden
de kinderen op een placemat geschreven
en leuk versierd waarna de tafels mooi
gedekt werden.
Na een middag hard werken werden de
ouders/opa's en oma's om 18.00 uur
ontvangen en naar hun tafel begeleid.

Nadat iedereen van een drankje was
voorzien werden de koks voorgesteld
aan alle aanwezigen en verwenden zij
de gasten als eerste met een amuse
waarna de Italiaanse tomatensoep met
linzen, lasagne met
tomaten/komkommer carpaccio
volgden. Het nagerecht bestond uit
een coupe speciaal en natuurlijk was
er ook nog een kopje thee of koffie met
iets lekkers. Na een luid applaus voor
de koks ging een ieder moe maar
voldaan naar huis.

EEN GESLAAGD KONINGSMAAL BIJ SCHUIF-ES-AAN
Omdat de laatste vrijdag van de maand
dit keer 1 dag voor Koningsdag viel
stond het menu in teken van ORANJE,
En was de tafel leuk gedekt met oranje
servetten en oranje roosjes. Na de
ontvangst werden de gasten verwend
met een amuse van gerookte zalm,
daarna volgde een spinaziesoepje met
een tartaar van ei en bacon, een soepstengel omwonden met serranoham en
natuurlijk stond er ook stokbrood met
boter op tafel. Het hoofdgerecht bestond
uit gehaktbrood met roquefortsaus (met
wortelspaghetti), snijboontjes met
champignons en oranje paprika,
komkommer/tomatensalade, gekookte
krieltjes en frietjes met mayo.

Filmvrienden van
Over-Noord
De volgende filmvoorstelling
is
zondag 26 mei 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
De laatste van dit
seizoen, start weer in het
najaar

Ingezonden stuk

Het nagerecht was wederom oranje, in
de vorm van een sinaasappel met oranje
gevulde Griekse yoghurt en fruit in de
kleuren rood/wit/blauw. Ook nu werd de
avond afgesloten met een kopje koffie,
dit keer met een oranje mini tompouce en
werd er op een leuke Koningsdag
geproost met een Oranjebittertje, waarbij
iedereen spontaan lang zal hij leven
begon te zingen. De gasten werden ook
nog verrast met een leuk ingepakte
oranjekoek voor thuis bij de koffie op
Koningsdag. Na veel complimenten van
de gasten voor de koks ging een ieder
weer huiswaarts.

Onze voorzitter op de planken
In Happen uit liefde ziet u hoe de liefde
happend ten onder gaat en ook snakkend
behouden blijft. Er worden drie eenakters
gespeeld over liefdesgeluk en –ongeluk
geschreven door Alan Auckbourn, August
Strindberg en Annie M.G. Schmidt.
Geniet van live muziek: zang, piano en gitaar.
Dus kom naar deze licht ironische doch
komische, warme, liefdevolle en zeker heel
gezellige voorstelling en neem een hap.
17-18 mei 20.00 uur
19 mei 15.00 uur
Zaal open 19.30 uur
zaal open 14.30 uur
Entrée: € 10,00
Kaarten te koop bij:
Boekhandel v Kralingen of aan de kassa
reserveren@theatergroepzonderzaal.nl
locatie: Het parochiehuis
Herenstraat 15 - Breukelen

Wijkcentrum Over-Noord
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Cursus paleografie in cultuurhuis door RHC

Rondleidingen RHC
Spreekuur wijkcommissie

Cursus paleografie in
cultuurhuis door RHC

i.s.m de Gemeente
7 mei van 10.00 – 11.00 u

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 in
wijkcentrum Over-Noord en
de koffie staat klaar!

Bij voldoende belangstelling wil het
Regionaal Historisch centrum in
samenwerking met de wijkcommissie
in juni op een zaterdagmorgen een
gratis rondleiding verzorgen voor
inwoners van de wijk Breukelen
Noord. Heeft u interesse meld u dan
aan door een mail te sturen naar
wijk.breukelen.noord@gmail.com en
geef op welke zaterdag(en) u zou
kunnen. Een rondleiding duurt
ongeveer een klein uur.

Van 5 september t/m 31 oktober biedt
het RHC een cursus paleografie voor
beginners aan die bestaat uit 8 lessen.
De lessen worden gegeven op
donderdag-avonden van 19.30-21.00 u
( uitgezonderd de herfstvakantie)
In de lessen leert u de basis voor het
lezen van oud-Nederlandse schrift, met
nadruk op het schrift van de zestiende
t/m de negentiende eeuw. U kunt zich
aanmelden via
aanmelden@rhcvechtenvenen.nl.
De cursus incl. lesmateriaal en koffie en
thee bedraagt € 95.00 per persoon.
Voor meer info kunt u bellen naar de
heer Wegereef tel.: 0346-259425.

Bewonersavond over overlast in Breukelen Noord
Ruim 60 bewoners kwamen
woensdagavond 17 april af op
de uitnodiging van de
gemeente om te praten over
de overlast en oplossingen
hiervoor. In de aula van
Broklede bleek dat de
problemen en overlast van
jongeren nog niet voorbij zijn.
De oproep om incidenten en
overlast vooral te melden werd
nog eens herhaald door
burgemeester Van Mastrigt,
die veel werk maakt van het
contact met de bewoners en
de wijkcommissie.

De avond verliep rustig, maar de
emoties bij sommige inwoners
waren wel merkbaar.
Burgemeester Van Mastrigt maakte
duidelijk dat ernstige incidenten
hard worden aangepakt, maar riep
ook op om jongeren wel een kans
te geven en het gesprek aan te
gaan. Verder is er extra jongerenwerk ingehuurd (veldwerkers van
Corner Street) om contact te
leggen met de jeugd, die wel open
staat voor activiteiten en er wordt
gedacht om het kleine jongerencentrum Brooklyn in de avonduren
vaker en langer open te stellen om
de jeugd ook een plek te geven om

elkaar te ontmoeten.
In de omgeving van de mobiele camera
op de hoek met de Schepersweg bij de
speeltuin is het nu rustiger, maar de
jongeren zoeken nu andere plekken op
en deze week werden er weer
bushokjes vernield. Het extra toezicht
van de camera is in ieder geval nog tot
oktober en mogelijk is er nog een
verlenging mogelijk door het Openbaar
Ministerie. Op de avond waren ook
politie, jongerenwerk en enkele
raadsleden aanwezig.
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Enquête 131 omwonenden Henk van der Griftpark voor initiatief Skeelerbaan.
De wijkcommissie heeft in samenwerking met
de gemeente onder 131 omwonenden van het
Henk van der Griftpark een enquête
gehouden. De vraag die gesteld werd was: of
men wel of niet een skeelerbaan op de ijsbaan
ondersteunt. Hierop kwamen 49 reacties die
over het algemeen zeer positief waren.
Enkelen maakten zich zorgen over geluidsen/of parkeeroverlast. In het diagram
hieronder ziet u de uitslag.

De reactie van de wijkcommissie betreffende geluidsen parkeeroverlast:
 25 parkeerplaatsen zullen in principe genoeg zijn,
uitgaande van een verwachte maximale bezetting van
30 skeelers. Deze zullen met de auto, fiets, lopend of
met de bus komen.
 Van geluidsoverlast zal geen sprake zijn aangezien er
niet van een geluidsinstallatie gebruik wordt gemaakt.
Er is wel een geluidsinstallatie van de ijsclub aanwezig,
die eventueel kan worden gebruikt bij evenementen als
hiertoe een evenementenvergunning wordt verleend.
 Dit zal slechts incidenteel het geval zijn.

Nieuwe duiventil in dierenweide Henk van der Griftpark
Vroeger heeft er een duiventil in het park
gestaan, ouderen onder ons zullen zich dit
mogelijk nog herinneren. De wijkcommissie
heeft in samenwerking met vrijwilligers weer
een nieuwe duiventil gebouwd. Het model is
gebouwd naar een historische duiventil op
een landgoed in Ommen. Aannemersbedrijf
Vermeent heeft zijn werkplaats beschikbaar
gesteld om de duiventil te kunnen opbouwen.

Website Wijkcommissie Breukelen Noord.
Voor meer info van de wijkcommissie,
Wijkciebreukelennoord.simpsite.nl
Mailadres: wijk.breukelen.noord@gmail.com

