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Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord
Op donderdag 1 juni a.s. om 10.00 uur is er weer
Klassieke muziek te beluisteren in het Wijkcentrum

het bestuur, het dagelijks bestuur en de hoofd-

Over-Noord, Vrijheidslaan 4 in Breukelen.

vrijwilligers van de activiteiten die plaatsvinden in

Muziekverteller Peter Roovers leidt elk werk in met

het wijkcentrum. Na de vakantie periode zullen er

informatie over de componist. Ook geeft hij een vaak

in het wijkcentrum weer bestaande en nieuwe

verrassende toelichting op wat er in de muziek te

activiteiten gaan plaatsvinden, zowel voor jong en

beleven is.

oud, waardoor de agenda van Over-Noord

Loop eens binnen bij de luisterochtend en laat u

inmiddels weer overvol is. Tijdens dit overleg kon

verrassen. Ook als u niet in Breukelen-Noord woont

Gratis toegang!

men kennismaken met Niek de la Haije, de nieuwe bent u van harte welkom. Wijkcentrum Over-Noord is er
voor iedereen! U kunt zo binnenlopen en met een kopje
voorzitter van de Beheerstichting Over-Noord.
Michael Hartmann is afgetreden als voorzitter maar koffie erbij wordt het ook reuze gezellig.
blijft wel zitting houden in het bestuur en het
dagelijks bestuur.

Spreekuur wijkcommissie i.s.m de gemeente
6 juni van 10.00-11.00uur
Heeft u vragen of suggesties om de leefbaarheid en
sociale samenhang van de wijk te verbeteren of kent u
onveilige situaties, deel het ons mee.
U bent van harte welkom en de koffie staat klaar!

Burendag 2017 wordt bollenpootdag

Repaircafé  15 juni 09.00 u – 11.00 u

23 september is het weer burendag. De burendag

Repaircafé: Leef Duurzaam, Eerst laten checken en als

wordt deze keer weer gehouden zoals vanouds, in

het echt niet meer te repareren is, dan pas weggooien!

de speeltuin. ’s Morgens is er een vrijmarkt en

Heeft u huishoudelijke apparaten, klokken, kleine

’s avonds wordt er een BBQ gehouden. Tevens wil

meubeltjes of kleding enz. wat defect is, dan kunt u

de wijkcommissie deze dag een goede aanvulling

deze na laten kijken en eventueel laten repareren op

geven door het planten van bloembollen in de wijk, donderdag 15 juni tussen 9.00 en 11.00 uur.
zodat in het voorjaar de wijk prachtig gesierd

U kunt tijdens het repaircafé ook terecht voor vragen

wordt door fleurige bloemen. Momenteel wordt er

over het gebruik van uw IPAD of Iphone.

gekeken in overleg met de Gemeente en de Imkers
wat de beste plekken zijn om de bollen te gaan

Creamiddag

planten. Wilt u meehelpen deze dag met bollen te

Iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur kunt

poten dan kunt u zich nu reeds aanmelden via

u vrij inlopen om gezellig creatief bezig te zijn met

overnoord@gmail.com

anderen, maakt niet uit waarmee. Alleen even
binnenlopen kan ook.

Koffietijd iedere dinsdagmorgen :
Iedere dinsdagmorgen kunt u binnenlopen tussen 10uur
en 12 uur om onder het genot van een kopje koffie
gezellig even bij te praten met wijk en buurtgenoten.
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Klaverjastoernooi: 17 juni

Noord. U kunt zich nu vast aanmelden. Meer info

De aanvang is om 13.30 uur en u bent welkom

hierover zal in de Nieuwsbrief van september vermeld

vanaf 13.00 uur. Een ieder die van klaverjassen

worden.

houdt is welkom! Wel is het gewenst om u aan te
melden want de ruimte is beperkt. Aanmelden kan

Franse les in Over-Noord

via overnoord@gmail.com of telefonisch bij Arthur

De Alliance Française verzorgt al 120 jaar als non-

van Asdonck 0346-830 720. De kosten zijn € 2,50

profit organisatie cursussen Frans (algemeen:

inclusief een kopje koffie of thee en een

beginners, (half)gevorderden etc., conversatie,

versnapering.

literatuur, zakelijk Frans) en organiseert culturele
activiteiten (concerten, films, lezingen, café français,
workshops).
Vanaf september willen wij graag starten met een
eerste serie van 2 cursussen in Over-Noord:

Schuif-es-aan tafel  30 juni

Conversatiecursus niveau A2/B1 (Beginners+ /

Wij zijn van plan om met vrijwilligers een rijsttafel

Halfgevorderden)

te maken. Opgeven kan vanaf 16 juni via de mail

Cursus Praktisch Frans voor Beginners (ideaal voor

naar Over-Noord of spreek het antwoordapparaat in vakantiegangers)
van het wijkcentrum op tel.nr.751840. (zonder
tegenbericht is uw aanmelding geaccepteerd)

Het gaat om een cyclus van 12 lessen van 1,5 uur

Deelname € 7,50 p.p. incl. koffie en thee of

iedere week op woensdagavond (tussen 19-22uur)

€ 10,00 incl. 2 drankmuntjes. Aanvang 18.00 uur

behalve tijdens de schoolvakanties en op vrije dagen.

Vanaf heden neemt Tilly van Rooijen de

De cursussen duren tot de Kerst en wij hopen bij

werkzaamheden van Arthur van Asdonck over.

genoeg belangstelling opnieuw te starten in januari.

Voor dringende vragen kunt u Tilly bereiken op 06-

Om alvast te polsen of er belangstelling is voor onze

44206109. Vrijdag 28 juli 2017 hebben wij onze

cursussen vragen wij de lezers van deze Nieuwsbrief

jaarlijkse barbecue, u kunt zich dan opgeven vanaf

om hun belangstelling kenbaar te maken door -

14 juli (zie boven).In augustus is er geen Schuif-es- geheel vrijblijvend - ons een bericht te sturen naar:
aan-tafel. De Schuif-es-aan-tafel van 29 september cursus.utrecht@afpb.nl
combineren we zoals voorgaande jaren met de

Meer informatie op: http://www.alliance-francaise-

barbecue tijdens de Burendag (nader bericht volgt)

utrecht.nl/ of bel het cursuscentrum: 030 699 3603

Koken met kinderen weer in het najaar
25 oktober start weer “koken met kinderen”.
Op achtereenvolgende woensdagmiddagen wordt
uw kind geleerd een 3 gangen menu te maken. Op
17 november is de finale en serveren de kinderen
hun ouders of grootouders ( max. 2 per kind) het
hen geleerde menu. Aanmelden kan reeds per mail
naar overnoord@gmail.com

Bridgen op de Zondagmiddag:
Vanaf oktober t/m maart kunt u komen bridgen van
13.30uur-16.00uur op de eerste en derde
zondagmiddag van de maand in wijkcentrum OverWie vervoer nodig heeft kan contact opnemen met Graag Gedaan op maandag, woensdag en vrijdag
Tel.: 0346-263800, tussen 09.00 en 10.00 u

Wijkcentrum
Wijkcentrum
Over-Noord
Over-Noord
Wijkcentrum Over-Noord
Bericht van de mini-bieb:
De mini-bieb loopt erg goed, maar misschien
een beetje te goed. U doet ons een groot plezier,
dat bij het opruimen van uw boekenkast u niet
alle boeken naar de minibieb brengt. Wij zijn
heel blij als u wat boeken uitkiest, waarvan u
denkt dat anderen ze ook graag willen lezen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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Bezoek aan Bronbeek in het najaar
In het voorjaar werd door het wijkcentrum een
excursie naar dit boeiende museum in Arnhem
georganiseerd door Arthur van Asdonck en Marjo
van Dijk-Witjas. De 15 deelnemers kregen een
rondleiding en na afloop was er een heerlijk
Indonesisch buffet. In het volgend voorjaar zal
weer een excursie naar Bronbeek gaan plaats
vinden.

Meer weten
In het voor- en najaar worden in het wijkcentrum
Over-Noord lezingen georganiseerd.
Actuele onderwerpen, die gebaseerd zijn op
wetenschappelijk onderzoek, worden onder de
loep genomen door een terzake
deskundige. Daarbij gaat het vooral om
kennisoverdracht. Ook ruimen we tijd in voor
lezingen die een informatief karakter hebben. De
onderwerpen worden aangekondigd in de
nieuwsbrief, de website en de locale kranten.
Als u een lezing of presentatie wilt verzorgen,
dan kunt u zich aanmelden door een mail te
sturen naar overnoord@gmail.com onder
vermelding van het onderwerp dat u wilt
behandelen. Voor het komende seizoen is een
vijftal avonden gereserveerd. Nadere informatie
volgt. De
avonden worden
georganiseerd
door Gerard van
den Berg en
Cees Samsom.

High Tea
Zaterdag 27 mei vond er een high tea plaats in
wijkcentrum Over-Noord, georganiseerd door
Donja Pronk, studente aan de hogeschool
Utrecht. In het kader van haar examen
organiseerde zij deze high tea voor het Prinses
Maxima centrum, dat onderzoek doet naar
kinderen met kanker en tevens behandelt.
Na een korte inleiding werd door Donja uitleg
gegeven over de werkwijze van het centrum:
Daarna volgden 2 rondes high tea: een ronde
met overheerlijke wraps en sandwiches,
daarna een ronde vol zoetigheden!
De opbrengst van de high tea gaat naar het
Prinses Maxima centrum, De zaal werd gratis ter
beschikking gesteld door wijkcentrum OverNoord en Albert Heyn sponsorde de
heerlijkheden.

Wijkcentrum Over-Noord
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Van de Gemeente, de politie en de

Gemeente wil bestemming Buitenplaats

Wijkcommissie

Vijverhof wijzigen

Buurtpreventie:

De gemeente is voornemens de bestemming van

Er is een website van de gemeente voor

buitenplaats Vijverhof te wijzigen van

buurtpreventie in de lucht.

laboratorium (het voormalig limnologisch

www.buurtpreventiestichtsevecht.nl

instituut) in horeca gelegenheid. De nieuwe

Inmiddels zijn er vele WhatsApp Buurtpreventie

mogelijke koper wil hier een hotel en restaurant

groepen actief. Op deze website vindt
u alle informatie over het aansluiten bij een
groep. k Wilt u zich aanmelden voor de whats

functie aan geven met 42 hotelkamers.

app groep Breukelen noord stuur dan een mail

en zijn bang voor verstoring van de rust.

Omwonenden zijn hier sterk tegen. Ze vinden het
een verloedering van een prachtig stukje Vecht

naar: wabp.breukelen.noord@kpnmail.nle\
Veiligheid
Veilig Thuis: bel 0800 – 2000
Veilig Thuis is er voor iedereen die hulp nodig
heeft wanneer het thuis niet veilig is: kinderen,
volwassenen, ouderen, familie, buren en andere
omstanders. Veilig Thuis is er ook voor degenen
die merken dat ze soms hun woede niet onder
controle hebben.

Inzaaiactie NL Doet groot succes
De inzaaiactie in maart van wilde bloemen door
een groot aantal vrijwilligers uit de wijk langs de
800m lange strook langs het kanaal is zeer
succesvol. Heel veel wilde bloemen komen uit en
geven de strook een fleurig aanzien.
( zie foto van Leo Bloemhard)

Diversen:
Er komt een laadpaal voor het opladen van
elektr. auto’s hoek Vrijheidslaan/ Schepersweg
Er is een verkeersdrempel geplaatst bij de T
kruising Straatweg/Karel Doormanweg
De nieuwe bestemming van het Kwetternestje
wordt creatieve dagbesteding voor mensen met
een beperking
Er is opnieuw vergunning aangevraagd door de
eigenaar van het winkelcentrum voor de bouw
van 16 appartementen.
Het vervangen van de tennistafel op Rijnevegt is
gepland na 22 mei.
Momenteel worden er veel fietsen gestolen in
Breukelen, vooral in de ochtenduren. Let vooral
op grotere voertuigen waar fietsen in geladen
kunnen worden en op verdachte personen. Graag
gelijk 112 bellen!

Het digitale activiteitenboekje
via www.welzijnstichtsevecht.nl/kom-erbijactiviteiten kunt u driemaandelijks zien welke
activiteiten er in de Stichtse Vecht georganiseerd
worden. “het digitale activiteitenboekje”.
Eind juni en eind juli zal er geen nieuwsbrief
verschijnen. Op de agenda die voor het raam
hangt in het wijkcentrum kunt u de activiteiten
die doorgaan in de zomermaanden vinden. Wij
wensen u een hele fijne en zonnige zomer toe.

