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Ontmoetingsplek en nieuwe jeu de boules

(Strijkkwartet no.15, KV 421), maar ook van minder

baan gerealiseerd in april

bekende componisten als Karl Jenkins (Exultate

Inmiddels is in de speeltuin t.o. wijkcentrum

jubilate) en David Popper (Requiem met 3 cello’s).

Over-Noord een nieuwe jeu de boules baan en een

Misschien klinkt hun muziek toch wel bekend in de

ontmoetingsplek voor jong en oud gerealiseerd.
Heeft u ook zin om te gaan jeu de boules spelen
op de nieuwe baan met andere liefhebbers, stuur
dan een mailtje naar overnoord@gmail.com met
vermelding van uw gegevens en uw voorkeuren
wanneer u zou kunnen. De activiteitencommissie
zal dan proberen om op bepaalde tijden groepjes
te gaan vormen. Het gaat puur om de gezelligheid
en het ontmoeten van andere actieve bewoners.

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.
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! U kunt zo binnenlopen en met een
kopje koffie erbij wordt het ook 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.

Volgende sessie is op 1 juni.

Spreekuur wijkcommissie i.s.m de gemeente
2 mei 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!

Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord
Op donderdag 4 mei 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. Felix Mendelssohn (Pianotrio
no.1, op. 49), Antonin Dvorák (Mazurka voor viool
en orkest, op. 49) en Wolfgang Amadeus Mozart

Klaverjastoernooi: 13 mei
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 0346-830 720. De kosten zijn € 2,50
inclusief een kopje koffie of thee en een versnapering.
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Boekbespreken 

Filmvrienden van Over_Noord  28 mei

Start weer in september 2017.

De zaal is open om 13.30 uur. Wilt u ook filmvriend
worden meldt u dan aan via de website of mail naar

Repaircafé  18 mei 09.00 u – 11.00 u

overnoord@gmail.com. Dit is de laatste voorstelling

Repaircafé: Leef Duurzaam, Eerst laten checken

voor de zomerstop. De volgende filmvoorstelling zal

en als het echt niet meer te repareren is, dan pas

zijn op 24 september.

weggooien! Heeft u huishoudelijke apparaten,
klokken, kleine meubeltjes of kleding enz. wat
defect is, dan kunt u deze na laten kijken en

Mini Bieb

eventueel laten repareren op donderdag 20 april
tussen 9.00 en 11.00 uur.

U kunt naar hartelust gratis boeken meenemen

U kunt tijdens het repaircafé ook terecht voor

en/of plaatsen in de mini bieb.

vragen over het gebruik van uw IPAD of Iphone.

Creamiddag
Iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
kunt u vrij inlopen om gezellig creatief bezig te
zijn met 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.

Wim Aerns verhaalt weer 
19 mei 14.00-16.00
Eind van de middeleeuwen kregen Frankrijk,
Engeland en het Duitse Rijk zo langzamerhand
hun definitieve vorm. Daar waren vele oorlogen

Van de Gemeente, de politie en de Wijkcommissie

en politiek gekonkel voor nodig. Op 19 mei zal

College van Burgemeester en wethouders

Wim Aerns het nodige vertellen over deze

bezoeken de bijenstal.

periode. Vrij entree !!

In het kader van de kernentoer bracht B&W op 6 april
een bezoek aan de bijenstal. Voorafgaand hield Marten

Schuif-es-aan tafel  26 mei
Gaat Risha alweer voor de

3e

keer

Schoonman in het Kikkerfort een presentatie over de
bijenstal en het bloemenlint waar op de NL doet dag
mee is gestart. In de bijenstal liet Marten en zijn
collega zien hoe de bijenstal functioneert.

Eigenaar winkelcentrum vraagt nieuwe vergunning
aan voor bouw appartementen.
voor ons koken.

De oude vergunning voor de bouw van 16

Aanmelden kan vanaf 12 mei via de mail naar

appartementen boven het winkelcentrum in Breukelen

Over-Noord of spreek het antwoordapparaat in

Noord was verlopen. Inmiddels is er een nieuwe

van het wijkcentrum op tel. nr. 751840.

vergunning voor aangevraagd. Wilt u meer informatie

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

of bezwaren maken hierover dan kunt u zich tot de

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

gemeente wenden.

(Zonder tegenbericht is uw aanmelding
geaccepteerd).
Wie vervoer nodig heeft kan contact opnemen met Graag Gedaan op maandag, woensdag en vrijdag
Tel.: 0346-263800, tussen 09.00 en 10.00 u

Pagina 3

Wijkcentrum Over-Noord
Wijkcentrum Over-Noord
Blijf alert op auto-inbraak
In 2017 is er een toename te zien van het aantal
auto-inbraken. Politie en gemeente werken
intensief samen om deze vorm van criminaliteit
tegen te gaan. Zowel preventief als repressief
wordt hier aandacht aan besteed. Er wordt extra
capaciteit ingezet. Om auto-inbraken tegen te
gaan hebben we uw hulp nodig. Er zijn een
aantal maatregelen die u zelf kunt nemen om de
kans te verkleinen dat u slachtoffer wordt van
een auto-inbraak. Het is van belang dat u zich
bewust bent van de wijze waarop u uw auto
achter laat.


Parkeer de auto zoveel mogelijk in het zicht
op een goed verlichte plaats;



Sluit uw auto altijd goed af. Controleer de
ramen, deuren en een eventueel schuifdak;

Wordt Burgerhulpverlener in de wijk!
Meld u nu aan en redt levens!
In Breukelen-Noord zijn inmiddels een aantal
AED’s geïnstalleerd maar er zijn nog
onvoldoende burgerhulpverleners. Wat wordt van
u verwacht om burgerhulpverlener te worden? U
dient hiervoor 1 avond de cursus hartreanimatie
te volgen (wat in veel gevallen vergoed wordt
door de zorgverzekeraar). U wordt daarna aangemeld bij “HartslagNu” en u wordt opgenomen
in het systeem. Meldt u aan voor de cursus
reanimatie en wordt BURGERHULPVERLENER
door een mailtje te sturen naar
overnoord@gmail.com.
Binnenkort plannen we een informatieavond
hiervoor in Over-Noord.



Neem waardevolle spullen uit uw auto mee.

Nieuwe bestemming voor Kwetternestje



Laat zien dat u niets van waarde verbergt.

Inmiddels is er een nieuwe bestemming



Zet uw dashboardkastje open en dek uw

gevonden voor het Kwetternestje op Griftenstein.

laadruimte niet af.

Het krijgt de bestemming creatieve dagbesteding
voor mensen met een beperking. Deze

Opschoondag 25 maart:zwerfvuil wordt
steeds minder in de wijk!
25 maart jl. was het weer de landelijke
opschoondag. Helaas waren maar enkele
bewoners bereid om in het wijkcentrum een
knijper en vuilniszakken op te halen om
zwerfvuil te gaan verzamelen. Het goede nieuws
is dat er steeds minder zwerfvuil te vinden is.
Een zestal jaren geleden was er met gemak meer
dan 30 zakken vol op te rapen. Nu is dit
geslonken naar slechts enkele zakken. Ook de
deelname van de basisscholen om een stukje
wijk te adopteren om deze schoon te houden
begint zijn vruchten af te werpen. Ook de
Schepershoekschool heeft zich hierbij inmiddels
aangesloten.

bestemming zal een goede toegevoegde waarde
hebben voor de leefbaarheid van de wijk.

Knotwilgen gesnoeid langs kanaalstrook
Een aantal vrijwilligers hebben onder leiding van
de nieuwe aannemer Verheyen voor het
groenbeheer,langs het kanaal op zaterdagmorgen 18 maart een dertigtal knotwilgen
gesnoeid. Wilt u een volgende keer ook een paar
uurtjes komen helpen stuur dan een mailtje naar
overnoord@gmail.com Het is gezellig en ook
gezond in de buitenlucht.

