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Artikelen over
bijzonderheden

Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord

Marley’s Soulfood

Op donderdag 4 oktober
a.s. om 10.00 uur is er
weer Klassieke muziek te
beluisteren in het
Wijkcentrum Over-Noord,
Wat is er te horen?
Er is muziek van o.a.
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski,
Antonin Dvorák en
Fréderic Chopin maar ook
van minder bekende
componisten als
Alexander Skrjabin en
John Dowland.
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Misschien klinkt hun muziek
toch wel bekend in de oren.
En als eerbetoon aan de pas
overleden vaste bezoeker
Hans Hering het lied ‘Bist du
bei mir’ van Heinrich Stölzel.
Muziekverteller Peter
Roovers leidt elk werk in met
informatie over de componist
en geeft hij een vaak
verrassende toelichting op
wat er in de muziek te
beleven is.

Klaverjastournooi

Zaterdag 13 oktober 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
mobile op 06-4666 5854.
Graag tot dan,
namens
Noor Koning,
Lyda Boekwet,
Henk Coljé en
Arthur van Asdonck

En geniet na de pauze
van een leuk
muziekfilmpje.
Loop eens binnen bij de
luisterochtend en laat u
verrassen. Ook als u niet
in Breukelen-Noord woont
bent u van harte welkom.
U kunt zo binnenlopen en
met een kopje koffie erbij
wordt het reuze gezellig.

Gratis toegang!

Bridge op zondag 7 oktober
Elke 1e zondag van de
maand wordt er in een
ontspannen gezellige sfeer
gebridged in wijkcentrum
Over-Noord. Als u met een
vaste partner wil spelen kunt u
zich t/m 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
16.30u.
Het adres van Over-Noord is
Vrijheidslaan 4, Breukelen.

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

Dinsdag 16 oktober ontvangen
Marjo van Dijk-Witjas en
Greetje Falkenhagen als gast
Helge Bonset. Helge Bonset is
neerlandicus, was docent en
behoorde tot de "kritiese"
leraren. Hij schrijft korte
verhalen en bespreekt op deze
middag zijn boek "Nijlpaard op
Loosdrecht".
Wellicht geeft hij ook zijn visie
over didactisch Nederlands.

Repair café 18 oktober van 09.00 – 11.00 uur
Bezoek onze
website!
Ga naar:
www.overnoord.nl

Repaircafé:
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
18 oktober a.s.

U kunt tijdens het
repaircafé ook terecht
voor vragen over het
gebruik van uw IPAD of
I- Phone.

Schuif-es-aan tafel
Op 31 augustus hebben de
gasten van Schuif-es-aan
kunnen genieten van een
rijsttafel. Maar liefst 5 koks
hebben ervoor gezorgd dat er
zo’n 10 verschillende
gerechten op tafel kwamen.
Als eerste was er een
loempia, daarna kwamen de
kip-, vlees-, ei- en groentegerechten. Na het dessert
was het tijd voor een kopje
koffie, waarna iedereen
enthousiast over de
geslaagde avond weer
huiswaarts ging.

26 oktober a.s.
Om het vakantiegevoel
nog even een beetje vast
te houden gaan we de
laatste vrijdag van oktober
op de Spaanse toer. We
zorgen voor een Spaans
muziekje en een 3gangenmenu. Natuurlijk is
er ook een kopje koffie of
thee met iets lekkers om
de avond af te sluiten.
De deelname kosten
bedragen € 10,00 p.p.
incl. een drankje.

Wilt u een keer aanschuiven,
dan kunt u zich aanmelden op
zaterdag 6 oktober na 09.00 u
per mail naar
overnoord@gmail.com.
Beschikt u niet over internet
dan kunt u zich telefonisch
aanmelden door het
antwoordapparaat van
Wijkcentrum Over-Noord in te
spreken.
Alleengaanden die zich op
deze zaterdag aanmelden
hebben voorrang op
echtparen.
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Wijkcentrum Over-Noord
Schaakcafé voor
senioren start in oktober

Elke dondagmiddag
creatief bezig zijn in
wijkcentrum OverNoord
van 14.00 – 16.00
uur

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

Evenals het afgelopen seizoen start
het schaakcafé voor senioren weer in
oktober en duurt tot en met maart.
e
e
Elke 2 en 4 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 kunt tips
krijgen van meer ervaren schakers,
maar als U de eigen schaakstijl wil
behouden, is dat prima. Het gaat
namelijk om het spelplezier! De
kosten over de periode oktober tot en
met maart bedragen € 10 , waarbij
koffie of thee is inbegrepen. Nadere
informatie bij Cees Samsom via
ceessamsom@online.nl of
tel. 0346 – 263719. Tot ziens!

Beste
klaverjassers!!
Verhalen
vertellen
Wim Aerns is
even uitverteld.
Wij zullen hem
missen op de
vrijdag en wij
hopen dat hij ons
ook gaat missen.
Als het zover is,
zullen wij u dat
direct laten weten.

De data voor het klaverjasseizoen
vanaf 1 januari 2019 zijn bekend.
Noteer deze alvast in uw agenda:
12 januari, 9 februari,
9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni,
13 juli, 10 augustus,
14 september, 2 oktober,
9 november en 14 december.
N.B. wijzigingen voorbehouden!!!

Start Jeugdschaak
Op maandag 5 november a.s. start
weer de nieuwe cursus jeugdschaak
van 5 lessen voor 5 euro in totaal (!)
voor leerlingen van de basisschool.
Het maximale aantal is 12 leerlingen.
De lessen worden gegeven op 5
opeenvolgende maandagen van
16.00 tot 17.00 uur in wijkcentrum
Over Noord door de ervaren
schaakleraar Cees Samsom. Het
wijkcentrum is aan de Vrijheidslaan 4
in Breukelen. Er wordt tijdens een les
eerst circa een half uur getraind met
uitleg en daarna een partij geschaakt.
Aanmelden kan via
e-mail aan overnoord@gmail.com met
vermelding van leeftijd en ervaring.

Start-up Marley’s Soulfood
Marley´s Soulfood is een start-up van locale
ondernemers Danny en Jeroen, waarbij soulfood
centraal staat. Soulfood is eten wat met liefde,
aandacht en vaak veel tijd bereid wordt. Keukens
waar soulfood gerechten bekend om staan zijn: de
Surinaamse Indiase en Indonesische keuken, maar
ook de Nederlandse keuken kent Soulfood, te
denken aan oma’s “draadjesvlees” gerechten of de
verschillende stamppotten die de volgende dag
zelfs beter smaken dan op de dag dat ze gemaakt
zijn. Op onze website www.marleys-soulfood.nl,
kunnen particulieren, bedrijven en verenigingen
ingevroren pasteitjes en andere producten zoals
ambachtelijk gerookte sparerib´s, satétjes, kant en
klare maaltijden en soepen bestellen. In overleg
met ons kan uw bestelling dan aan huis worden
bezorgd of bij een afhaaladres worden opgehaald.
Mocht de promo cursus aanslaan, dan leek het
ons leuk een aantal van deze soulfood
cursussen te geven. De datum zal in de
november editie worden bekend gemaakt.

Wijkcentrum Over-Noord
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Wandelnieuws Ommetje Breukelen oktober 2018
OKTOBER:
de 1e donderdag van de maand 4 oktober
een lange wandeling rondje Loenen aan de
Vecht van 9 km met als eindpunt de
Poffertjeskraam in Boom en Bosch waar we
koffie/thee drinken en voor de liefhebbers
poffertjes eten.

Het laatste Wandelnieuws
Ommetje Breukelen voor de
kortere wandelingen
Mail: ommetjebreukelen@outlook.com
Beste wandelliefhebbers

Zondag 28 oktober
Verrassend Amsterdam Noord
Themawandeling langs oude en nieuwe
gebouwen en huizen in Amsterdam Noord.
Langs oude dijken en verrassende huizen
van de Amsterdamse School. Wij lopen 15
km. Start: dvc Buiksloot, Baron de
Coubertinlaan 6, 1034ZK Amsterdam.
Inschrijfgeld zonder herinnering € 3,00.
Vertrek per auto vanaf Over-Noord 09.30 u.
Wil je mee? Geef je vóór donderdag 25
oktober op via de mail.
Bij interesse volgt nadere info.

Ook voor de wandelliefhebbers die wandelingen
langer dan 5 kilometer te ver vinden is er iedere
donderdag een mogelijkheid om te wandelen met een
aangepast tempo en aangepaste afstand. Vertrek om
10.00 uur vanaf Over-Noord.
Aanmelden om 9.45 uur. Deelname € 2,00 pp incl
koffie/thee na afloop. De eerste keer mag u gratis
meewandelen.
De wandelingen vinden plaats o.l.v. ervaren
wandelbegeleiders en de route wordt aan het begin
van de wandeling bekend gemaakt.
Namens de wandelbegeleiding van Ommetje
Breukelen
Voor informatie mail naar bovenstaand adres

Klassiek Huiskamerconcert “Barok langs de Vecht”
Ingezonden Stuk

Zaterdagavond, 6 oktober 2018 is het “jaarlijks”
concert van het ensemble “Barok langs de
Vecht” in Breukelen. Dit jaar in een geheel
andere setting, namelijk in de sfeervolle
en intieme ruimte vóór in de Joh. de Doperkerk.
U zit hierdoor dicht bij de musici en op
comfortabeler zitplaatsen. Op het programma
staan werken van zowel Duitse als Italiaanse
componisten.
De Italianen van deze avond zijn zeer bekende
namen: Vivaldi, Pergolesi en Scarlatti. De Duitse
muziek is van de overbekende Telemann, Bach
en van de geheel onbekende Johann Pfeiffer.
Het sluitstuk is het ontroerende concert voor
oboe d’amore, strijkers en continuo van Bach.
Met uitzondering van het concert van Bach zijn

alle stukken opgediept uit Europese
bibliotheekarchieven. “Barok langs de Vecht” heeft de
handschriften ontcijferd en ‘vertaald’ naar modern
notenschrift. Met als gevolg dat deze avond een
‘ontdekkingsreis’ wordt langs, Dresden, Napels, Venetië,
Rome, Hamburg en Leipzig. Het concert begint om 20.00
uur en de kerk, aan de Straatweg 146, is open vanaf
19.30 uur. De toegangsprijs is € 10.-. De kaarten zijn te
koop achter in de kerk. Er is een pauze waarin u een
drankje kunt verkrijgen.
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Wijkcentrum Over-Noord
Kop van verhaal uit eerste hand

Park aan de Straatweg heropend als Henk van der Griftpark
Spreekuur wijkcommissie
i.s.m de Gemeente
2 oktober 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. Het spreekuur is
niet bedoeld voor bijv.
losliggende stoeptegels of
overhangende takken. Deze
problemen kunt u melden via
de website van de gemeente
Stichtse Vecht. U bent van
harte welkom op het
spreekuur in wijkcentrum
Over-Noord aan de
Vrijheidslaan 4 te Breukelen.
De koffie staat voor u klaar!

Onder grote belangstelling
werd zaterdag 22 september
het park aan de Straatweg
gedoopt tot het Henk van der
Griftpark. De wijkcommissie,
de IJsclub en heel veel
Breukelaars zijn blij dat Henk
toestemming heeft gegeven
om het park naar hem te
mogen vernoemen. En dat
het park met de schaatsbaan
nu eindelijk een passende
naam krijgt. Nu maar ook in
de toekomst zal de naam
Henk van der Grift voor altijd
een bekende naam blijven in
Breukelen.

Vandalisme in de wijk. De laatste tijd vind er
steeds meer vandalisme plaats in de wijk. Zo
werden er bushokjes vernield en ternauwernood
kon brand voorkomen worden van het jeugdhonk
en clubgebouw van de IJsclub door een in brand
gestoken container. Ook werd de nacht na de
opening van het Henk van der Griftpark het
naambord uit de grond getrokken. Waarom,
waarvoor en waar blijft de goede leefbaarheid
van de wijk als deze door een paar enkelingen
wordt verpest.

Inzage plan met omwonenden over
nieuwe bomen in park
3 september werd een inloopavond gehouden voor inzage in een plan om nieuwe
bomen te planten in het Henk van der Griftpark. Vele omwonenden kwamen even
langs om het plan in te zien en commentaar hierover te geven. Het plan werd door
de meesten als zeer positief ervaren. Slechts 2 bewoners maakten zich zorgen dat
het uitzicht enigszins beperkt zou worden. Met deze reactie zal dan ook rekening
gehouden worden. Met name dat het park er fleuriger door bloeiende vruchtbomen
en bloemperken uit zal gaan zien is zeer verheugend voor de omwonenden . Zorgen
waren er ook met name om het Heermoes wat zich als onkruid in de dierenweide
bevindt. Ook hier zal een getracht worden een oplossing voor te vinden. De
bedoeling is om in november nieuwe bomen aan te planten.

Wijkcentrum Over-Noord
Inloopavond voor omwonenden
van Griftenstein en Orttswarande
Op 10 september was een inloopavond gepland voor
omwonenden van Griftenstein, Orttswarande en deels
de Vrijheidslaan. In eerste instantie werd op het laatste
moment door de Gemeente deze avond afgelast
wegens te weinig aanmeldingen. Op aandringen van
de wijkcommissie is toch besloten om toch aanwezig te
zijn die avond aangezien de commissie signalen had
opgevangen dat er ook mensen wilden komen die zich
niet hadden opgegeven. Er kwamen dan ook nog een
17 tal personen opdagen die avond. Er werd vooral
gesproken over de herinrichting van het gebied direct
rond het winkelcentrum en de parkeerproblemen
aldaar. Deze herinrichting staat voorlopig niet op het
programma, mede aangezien de vergunning voor
bouw van de appartementen op het winkelcentrum
door de Gemeente inmiddels is ingetrokken. Wel de
uitbreiding van het parkeren op Griftenstein als
onderdeel van de proef zoals besproken in de brief die
op 14 juli j.l. is verzonden naar de bewoners van
Griftenstein, Orttswarande, en delen van de
Vrijheidslaan, Karel Doormanweg en Gijsbrecht van
Nijenrodestraat zal uitgevoerd gaan worden.

Bestrating rondom Dierenstal
wordt
aangepast.
Half
september
is er begonnen met de aanpassing
van de bestrating rondom de dierenstal in de
dierenweide. De bestrating liep niet meer goed af
waardoor de bestrating niet meer goed schoon
gehouden kon worden. Ook zal er aanpassingen
komen om modderoverlast te voorkomen.

Van de politie
De wijkcommissie heeft gesproken met Jeugdpunt en
de Wijkagent over het probleem van overlast
plegende jongeren in de wijk. Zo werden er
bushokjes vernield, een container aangestoken bij
het Jeugdhonk en op diverse plekken graffiti
gespoten. Er is inmiddels een plan van aanpak
opgesteld door de politie, gemeente en Jeugdpunt.
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Stichtse Vecht erkend als
bijvriendelijke gemeente, mede dankzij
wijkcommissie Breukelen Noord en
Marten Schoonman van de Bijenstal
29 augustus 2018 - Sinds enkele jaren heeft gemeente
Stichtse Vecht in het groenbeheer een aantal
bijvriendelijke maatregelen genomen. Zo worden voor
bijen kansrijke delen van bermen niet gemaaid. Ook
worden bij nieuwe aanleg zoveel mogelijk bij- en
vlindervriendelijke planten, bomen en struiken aangeplant.
Tenslotte wordt de aanleg van ‘bijenlinten’ gestimuleerd.
Er zijn in de gemeente al meerdere bijenlinten ingezaaid in
samenspraak met bewoners, waaronder in Breukelen
Noord. Hier heeft de wijkcommissie Breukelen Noord
samen met imker Marten Schoonman een bijenlint
gerealiseerd o.a. in het wijkpark. Vanwege deze
maatregelen heeft gemeente Stichtse Vecht de erkenning
‘bijvriendelijke gemeente’ ontvangen vanuit ‘Nederland
Zoemt’. Nederland Zoemt is een project van
Landschappen NL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu met
als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en
nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. Dit is
belangrijk omdat de helft van de 358 soorten wilde bijen
bedreigd is, terwijl ze heel belangrijk voor de productie van
ons voedsel zijn. Om deze erkenning te vieren heeft
wethouder Frank van Liempdt in Nigtevecht een bijenhotel
geopend. Hij deed dit samen met de bewoners die daar
het initiatief hebben genomen om een bijenlint aan te
leggen. Het bijenhotel zorgt ervoor dat bijen ook in de
winter kunnen overleven. Wilt u ook een bijenlint in uw
buurt realiseren? Kijk dan op
www.kleurrijkbuiten.nl/stichtse-vecht.

