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Op donderdag 5 september a.s. om
10.00 uur is er weer klassieke muziek
te beluisteren in het Wijkcentrum
Over-Noord, Vrijheidslaan 4 in
Breukelen.

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.

Wat is er te horen?
Er is muziek van o.a. George Bizet
(Symfonie in C), Henry Purcell
(Chaconne uit de Fairy Queen) en
Wolgang Amadeus Mozart (Sinfonia
concertante), maar ook van minder
bekende componisten als Hugo Wolf
(Italiaanse serenade) en Sofia
Goebaidoelina (Strijkkwartet Nr. 2).
Misschien klinkt hun muziek toch wel
bekend in de oren.

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

Moeilijk ter been?

Bridge op zondag
8 september
Elke 2e zondag van de maand wordt
er in een ontspannen gezellige sfeer
gebridged in wijkcentrum OverNoord.
Als u met een vaste partner wil
spelen kunt u zich tot en met
zaterdag ervoor opgeven via
overnoord@gmail.com
U kunt ook rond 13.15u gewoon
binnen komen lopen en het lot uw
bridgepartner laten bepalen.
Deelname € 2,00 per keer, incl. koffie
of thee. We beginnen om 13.30 uur
en eindigen tussen 16.00 en 16.30 u.

Bel voor vervoer Graag
Gedaan, bereikbaar op
maandag, woensdag en
vrijdag tussen 9:00 en
10:00 uur,
telefoonnummer 0346263800
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Klaverjassen
Zaterdag 14 september 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 Henk Coljé, e-mail adres:
h.colje@ziggo.nl of overnoord@gmail.com
Graag tot dan,
namens Noor Koning, Lyda Boekweit, Henk Coljé en John Wiebes.

Boeken bespreken
U kunt boeken
meenemen/
inleveren in de
minibieb.
Zeker open op
dinsdagmorgen en
donderdag
de hele dag.

Na een lange vakantie is er weer
Boeken Bespreken.
Dinsdag 17 september van 2 tot 4
uur bespreken Marjo van DijkWitjas en Greetje Falkenhagen
samen
zich het boek van Jessica van
Geel "I love you, Rietveld".
Het is het verhaal over de
(geheime) liefde tussen de
Utrechtse architect en ontwerper
Gerrit Rietveld en Truus Schröder.
Maar ook hun werken samen wordt

uitgebreid belicht.
Samen bouwden ze onder andere het
wereldberoemde Rietveld Schröderhuis.
Verder krijgt de lezer een interessant
tijdsbeeld van het begin van de vorige
eeuw.

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

Repair café 19 september
Ommetje Breukelen
Wandelen is
gezond en gezellig!
Elke donderdag
09.45 – 11.00 u
Vertrek vanuit het
wijkcentrum

Bezoek ook
onze website!
Ga naar:
www.overnoord.nl

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 19
BREUKELEN
september a.s.
U kunt tijdens het repaircafé ook Wijkcentrum Breukelen Noord
terecht voor vragen over het
gebruik van uw IPAD of I- Phone.

MINI Bieb

Met de Mini-Bieb gaat het heel goed, soms misschien wel te
goed. U doet mij een groot plezier, om niet dozen of tassen
vol met boeken neer te zetten.
Ik ben heel blij als u enkele boeken brengt, waarvan u denkt
dat anderen ze ook graag willen lezen. Ook is de
boekenkast niet bedoeld voor kinderboeken,schoolboeken
en tijdschriften.
Bij voorbaat mijn dank. Margot Israëls.
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Schuif-es-aan
Ook tijdens de vakantieperiode
hebben de gasten van schuif-es-aan
de laatste vrijdag van de maand
kunnen genieten van een heerlijke
maaltijd.
Op 28 juni hebben Marina en Ria
(beide werkzaam bij vd Valk) de
gasten verwend met een geweldig
3 gangenmenu. De tafels waren mooi
gedekt en de gasten waanden zich
een beetje bij vd Valk want de
appelmoes met kers(en) kwam ook
op tafel, iedereen genoot van al het
heerlijks en de gezelligheid.
26 Juli was het zo'n beetje de
warmste dag van dit seizoen maar
Tiny en Vincent zijn toch achter het
fornuis geklommen om een Italiaanse
maaltijd te bereiden. Het werd een
"warme" avond.
30 Augustus laat Brian Peltason ons
kennismaken met een traditionele
Zuid-Afrikaanse maaltijd waarbij
natuurlijk ook bobotie geserveerd
wordt.

Workshop Gitaar spelen in
Wijkcentrum Over-Noord
Bij voldoende belangstelling zal er in
wijkcentrum Over-Noord een workshop
“Samen gitaar spelen voor beginners”
worden gegeven.
De eerste les kan gratis, om te zien of de
kinderen het leuk vinden. Ervaring mag
verschillend zijn, meespelen is belangrijker
dan gelijk alles goed doen. Ton geeft al
40 jaar muziekles, speelt zelf basgitaar,
electrisch, akoestisch en is ook drummer.
Deze workshop is bedoeld voor kinderen
van de basisschool en zal op
woensdagmiddag worden gegeven.
Opgeven kan door een email te sturen
naar overnoord@gmail.com.
De kosten hieraan verbonden zijn nog niet
bekend, maar zullen, zoals u van ons
gewend bent heel redelijk zijn.

Ook in het nieuwe seizoen gaan we ons
best weer doen om avonden met
gevarieerde thema's en koks te
organiseren.
We beginnen 27 SEPTEMBER, dan gaat
Erwin Mulder voor ons koken. Erwin is al
jaren betrokken bij schuif-es-aan maar
weet nu nog niet wat hij gaat klaarmaken.
Het wordt dus een menu met verrassingen.
Bent u alleenstaand en wilt u ook een keer
aanschuiven dan kunt u zich
aanmelden door zaterdag 7 september na
9.00 uur te mailen aan
overnoord@gmail.com of door het
antwoordapparaat (tel.nr. 751840) in te
spreken.
We ontvangen u graag na 17.30 uur met
een drankje waarna we rond zes uur het
voorgerecht serveren.
De deelnamekosten bedragen € 10.00
incl. een drankje.

Filmvrienden van Over-Noord
De eerst volgende filmvoorstelling is
zondag 29 september 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
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Ommetje Breukelen, de leukste wandelgroep in Breukelen,
bestaat in september 8 jaar.
Een begrip in Breukelen en wijde omgeving.
Wat is het succes? Wandelen is tegenwoordig HIP. Bijna iedereen kan het. Wandelen is super gezond en super
gezellig. Dat wandelen goed voor je is, is een wetenschappelijk feit. Goed voor je lichaam en je brein. Je spieren
worden sterker, je krijgt een betere conditie en het is zeker goed voor hart en bloedvaten. Wandelen waait je
hoofd schoon. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de sociale voordelen.
Het is altijd gezellig bij Ommetje, tijdens de wandelingen en zeker erna als er uitgebreid wordt nagepraat onder
het genot van lekkere koffie en thee. Tijdens de vakantieweken zitten wij niet stil en wandelen we wekelijks door.
Wat doen we nog meer naast de wekelijkse donderdagen.
Beide wandelgroepen hebben deelgenomen aan een stadswandeling door de verborgen plekjes van historisch
Utrecht o.l.v. Tiny. Dergelijke wandelingen zijn wenswandelingen en worden op verzoek en op maat gemaakt. Dat
kan een stadswandeling zijn of een bepaalde themawandeling, er is veel mogelijk naast de wekelijkse
donderdagen. We hebben o.a. deelgenomen aan Rondje Ka rond de Kagerplas en aan de Scheveningse
wandelmarathon. En op 11 juni heeft de burgemeester van de Stichtse Vecht een ommetje met ons meegelopen
en na afloop meegedraaid met de corveeploeg. Reuze gezellig.
Wil je ook kennismaken met Ommetje Breukelen?
Vraag informatie aan en mail naar ommetjebreukelen@outlook.com of kom gewoon langs op donderdag om
kennis te maken. Er wordt gewandeld in twee groepen die verschillende afstanden lopen, rond de 7 km of
rond de 5 km. Deelname € 2,00 per persoon incl. koffie/thee na afloop.
We verzamelen om 09.45 uur bij het Wijkcentrum Over-Noord, Vrijheidslaan 4, Breukelen.
De start is om 10.00 uur en de eerste keer is gratis.
Trek de stoute wandelschoenen aan en probeer het vrijblijvend een keer uit.
Met de wandelgroetjes en tot Ommetje Breukelen.

Ingezonden stuk

Vlinders in Breukelen: tel je mee?
Gaat de vlinderstand in ons land achteruit en heeft dat te maken met verdroging of vermesting?
Worden er in het noorden minder vlinders waargenomen dan in het zuiden? Gaat het
hooibeestje in de duinen even sterk achteruit als in de rest van het land of is er verschil? Zal
de zilveren maan zich in dit terrein herstellen nu er op een ander moment gemaaid wordt?
Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, is De Vlinderstichting in 1990 samen met het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gestart met het Landelijk Meetnet Vlinders.
Jij kan meetellen in Breukelen op een vaste route tussen de Karel Doormanweg en de
dierenweide, langs twee bloemenweides. Je kan zelf bepalen wanneer je telt. Opgeven kan
op https://www.vlinderstichting.nl/ waarbij je aan kan geven dat je mee wilt tellen op route
V2751 (Stadspark Breukelen Noord) op de webpagina over landelijke meetnetten.
Je kan voor meer informatie ook contact opnemen met Marten (mjl.schoonman@gmail.com).

