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Heeft u vragen of suggesties om de leefbaarheid
en sociale samenhang van de wijk te

Muziekverteller Peter Roovers leidt elk werk in met

verbeteringen of kent u onveilige situaties, deel

informatie over de componist, ook geeft hij een vaak

het ons mede. U bent van harte welkom en de

verrassende toelichting op wat er in de muziek te

koffie staat klaar!

beleven is. Geniet nu ook na de pauze van een leuk
muziekfilmpje. Gratis toegang!

Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord

Loop eens binnen bij de luisterochtend en laat u

Door Peter Roovers

verrassen. Ook als u niet in Breukelen-Noord woont

Op donderdag 5 april a.s. om 10.00 uur is er weer

Wijkcentrum Over-Noord is er voor iedereen!

Klassieke muziek te beluisteren in het Wijkcentrum

De toegang is gratis. U kunt zo binnenlopen en met

Over-Noord, Vrijheidslaan 4 in Breukelen.

een kopje koffie erbij wordt het ook reuze gezellig.

bent u van harte welkom.

Wat is er te horen?
Er is muziek van o.a. Sergei Rachmaninov
(Bogoroditse Dyevo), Hector Berlioz (Symfonie
Fantastique) en Henri Purcell (toneelmuziek uit
Abdelazer) maar ook van minder bekende
componisten als Henryk Wieniawski (Polonaise de
concert Nr. 1) en Nicolai Medtner (Vier sprookjes).
Misschien klinkt hun muziek toch wel bekend in de
oren.
Moeilijk ter been?
Bel voor vervoer Graag Gedaan, bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9:00 en 10:00 uur
telefoonnummer 0346-263800

Bridgen op de zondagmiddag:
8 april (ivm Pasen )
Elke 1e zondag van de maand wordt er in een
ontspannen gezellige sfeer gebridged in het
wijkcentrum Over-Noord. Als u met een vaste
partner wilt 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.

Schaken in Wijkcentrum Over-Noord
Jeugdschaken: in april zijn er nog 2 lessen t.w. op
maandag 9 en 16 april.
Het schaakcafé op de 2e en 4e dinsdag van de
maand start weer in oktober van dit jaar.
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Schuif-es-aan tafel: 13 april

Boeken bespreken
Door Greetje Falkenhagen en Marjo van Dijk-Witjas

Dinsdag 17 april bespreekt Marjo van Dijk-Witjas
een boek van Jan Terlouw. 65 jaar geleden in de
nacht van 31 januari braken de dijken door in
Vrijdag 13 april koken enkele werknemers/sters
van Gemeente Stichtse Vecht. Wat zij koken is een
verrassing. Omdat wij als tegenprestatie op de
Beursvloer, aan de Beursvloer deelnemers
waarmee wij een match gemaakt hebben,
toegezegd hebben dat zij deze keer mogen
aanschuiven aan de Schuif-es-aan-tafel, kunnen
wij aan deze avond maar een beperkt aantal
extra gasten laten deelnemen.
Vrijdag 27 april is er geen Schuif-es-aan-tafel

Zeeland, Zuid Holland en West Brabant. Hierover
schreef Jan Terlouw in 1976 het boek
"Oosterschelde, Windkracht 10." N.a.v. deze
watersnoodramp begon men met de Deltawerken.
Na de vele boeken die hij in het verleden schreef,
is er in de Boekenweek een essay "Natuur" van
hem uitgekomen.
Greetje Falkenhagen heeft gekozen voor een klein
verhaal van Kees van Kooten over zijn moeder, een
eerbetoon aan "Annie".

i.v.m. Koningsdag.
Aanmelden voor de schuif es aan tafels altijd op
de laatste zaterdag van de maand!
Bij voorkeur per mail naar overnoord@gmail.com.
Indien u niet over internet beschikt is er ook de
mogelijkheid om u telefonisch aan te melden door
het antwoordapparaat in te spreken.
Het tel.nr. is 751840. De kosten voor deelname
zijn € 10.00 incl. drankje en koffie of thee.

Klaverjastoernooi
In wijkcentrum Over-Noord is er weer een
klaverjastoernooi op 14 april. De aanvang is om

Repaircafé 19 april 9.00-11.00uur

13.30 uur, zaal open 13.00 uur. Een ieder die van

Repaircafé:

klaverjassen houdt is welkom!

Leef Duurzaam, Eerst laten checken en als het

Geen koppel klaverjassen, systeem: Amsterdams.

echt niet meer te repareren is dan pas

Wel is het gewenst om u aan te melden, want de

weggooien! Heeft u huishoudelijke apparaten,

ruimte is beperkt. Aanmelden kan via

klokken kleine meubeltjes of kleding enz. wat

overnoord@gmail.com of telefonisch bij Arthur van

defect is, dan kunt u deze na laten kijken en

Asdonck (0346) 830720. De kosten zijn € 2,50

eventueel laten repareren op donderdag 19

incl. een kopje koffie of thee en een versnapering.

april a.s.

Zaterdagmiddag 12 mei is de afsluiting van het

U kunt tijdens het repaircafé ook terecht voor

seizoen 2017/2018. Dan wordt bekend, wie een

vragen over het gebruik van uw IPAD of I
phone.

beker wint voor respectievelijk de meeste marsen,
de natste dweil of de meeste punten heeft
behaald.

Klaverjas toernooi
14 april

Wijkcentrum Over-Noord

Pagina 3

Verhalen vertellen
Door Wim Aerns

In voorgaande verhalen is gesproken over de
ontwikkeling van de Verenigde Staten.
Op vrijdag 20 april zal het gaan over de periode na
de 2e wereldoorlog. De Verenigde Staten kwamen in
een koude oorlog terecht: met o.a. Korea, Cuba
crisis, Vietnam. Economisch ging het uitstekend,
maar binnenlands ontstonden grote problemen met
de burgerrechten en later het Watergate schandaal.
Ook zal gesproken worden over het staatsbestel en
de verkiezingen.

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.

Elke donderdagmorgen wandelen
met ‘t Ommetje. Start 10.00 u
vanaf het Wijkcentrum.
Meer info op www.over-noord.nl

Elke donderdagmiddag creatief
bezig zijn in het wijkcentrum.

Filmvrienden van Over-Noord
De volgende filmvoorstelling is zondag 29 april 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.

Wijkcentrum Over-Noord
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Nieuw logo voor de wijkcommissie

Nieuwe naam voor park en dierenweide in Breukelen

Hierboven ziet u het nieuwe logo van de

Noord.

wijkcommissie Breukelen-Noord. Het logo is zeer

Begin dit jaar heeft de wijkcommissie in deze

herkenbaar als het markante silhouet van de

nieuwsbrief en de weekkrantjes de oproep gedaan om

watertoren. Het logo is ontworpen door Monique

een naam te bedenken voor het park en dierenweide

Giling van MGO- Studio uit Maarssen. Zij heeft dit

in Breukelen Noord. Uit de vele inzendingen werd

logo ontworpen na een match die in november is

gekozen voor het “Henk van der Grift park”

gemaakt op de Beursvloer van Stichtse Vecht. Als

Henk van der Grift is geboren en getogen in Breukelen

tegenprestatie is haar een diner voor 2 personen

en werd in 1961 wereldkampioen all round schaatsen.

aangeboden in wijkcentrum Over-Noord. De

Veel (oud) Breukelaars zullen dit zich nog heel goed

wijkcommissie is bijzonder blij met dit door haar

kunnen herinneren. Mede door Henk van der Grift

gemaakte ontwerp.

werd Nederland schaatsgek. De naam voor het park
werd bedacht door Wijnand Smit erelid van de ijsclub

NL DOET georganiseerd door wijkcommissie
Breukelen Noord groot succes!
Vele vrijwilligers meldden zich op zaterdagmorgen 10 maart om een aantal klussen in
Breukelen Noord te klaren. Zo werd het
gerenoveerde ooievaarsnest weer herplaatst in de
dierenweide en een insectenhotel van
boomstammen gebouwd. In het park zelf werd
geschoffeld en de strook langs het kanaal werd
opnieuw ingezaaid voor het bloemenlint. NL Doet
werd georganiseerd door Wijkcommissie
Breukelen Noord i.s.m. vrijwilligers van OverNoord, de Dierenweide en de Bijenstal.

Breukelen. Henk van der Grift heeft destijds veel aan
de club te danken gehad en heeft zelf ook veel ervoor
betekend. Uit de inzendingen van de basisscholen
werd een naam gekozen voor de dierenstal in de
dierenweide. De stal gaat ’t Stalletje heten een naam
die bedacht werd door Lisa Seegers van de Regenboog
school. In de loop van dit jaar zal het park officieel
geopend worden als het “Henk van der Grift park”.
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Wijkcommissie maakt zich zorgen over nieuwbouw
appartementen winkelcentrum.
21 februari is de wijkcommissie verschenen op een
hoorzitting van de adviescommissie bezwaren.
Mede ook namens buurtbewoners om de zorgen
en bezwaren kenbaar te maken voor problemen
tijdens en na de realisatie van de 16
appartementen. Tijdens de bouw kan er overlast
voor omwonenden en bezoekers van het
winkelcentrum ontstaan. Mogelijk kunnen nieuwe
bewoners in de toekomst overlast ondervinden van
geluids- en stankoverlast veroorzaakt door
afzuiginstallaties en koelmotoren. Grootste zorg is
de parkeergelegenheid rondom het winkelcentrum.
De parkeerdruk zal behoorlijk toenemen. De
wijkcommissie hoopt in goed overleg met de
projectontwikkelaar en Gemeente in samenwerking
met omwonenden en winkeliers zoveel mogelijk
problemen te voorkomen.

Inspectieronde speeltoestellen
De inspectie van de speeltoestellen (bijvoorbeeld
glijbanen en schommels) en valondergronden
(bijvoorbeeld rubbertegels en schors) vindt
komende tijd weer plaats. U kunt dus iemand
met een fototoestel, inspectiemateriaal en een
schrijfblok tegenkomen op de speelplek bij u in
de buurt. De speeltoestellen worden vijf keer
per jaar gecontroleerd in de periode maart tot en
met november. Vier keer per jaar gaat het om
een visuele inspectie door aannemer Verheij en
eenmaal per jaar is er een uitgebreide
veiligheidsinspectie door het inspectiebureau
ABOS. Bij een visuele inspectie worden de
speeltoestellen en valondergronden
gecontroleerd op ‘grote’ beschadigingen, zoals
een kapot dak van een speelhuisje met scherpe
randen of een kapotte ondergrond die bij een val
voor letsel kan zorgen. Wanneer een grote
beschadiging geconstateerd wordt, vindt op
korte termijn reparatie plaats.

Goed nieuws van de Politie mede dank zij de whatsapp. groepen!
De woninginbraken en fietsdiefstallen zijn inmiddels flink gedaald in Breukelen Noord.
De Politie heeft mede dankzij de whatsapp groep Breukelen-Noord een aantal leuke resultaten geboekt naar
aanleiding van een aantal meldingen.
De politie hoopt dan ook van harte deze goede samenwerking voort kunnen zetten.

Helpt u ook mee om Breukelen Noord nog veiliger
te maken?
Meldt u ook aan voor een whatts-app groep,
meedoen is erg eenvoudig! U heeft alleen een
smartphone en een e-mailadres nodig. U kunt zich
dan aanmelden door te mailen naar
wabp.breukelen.noord@kpnmail.nl of
via: www.buurtpreventiestichtsevecht.nl

Voorzitter wijkcommissie treedt af als bestuurslid van
Stichting Over-Noord.
Dhr. Kerker, voorzitter van de wijkcommissie en
bestuurslid van Stichting Over-Noord heeft besloten na
7 jaar zijn functie bij de Stichting Over-Noord neer te
leggen. Hij dankt het bestuur en de vele vrijwilligers van
de Stichting voor de prettige samenwerking. Mede
dankzij hun enorme inzet is het wijkcentrum zeer
succesvol geworden. Het is gebleken dat Over-Noord
met zijn vele activiteiten in een behoefte voorziet. Hij
wenst het bestuur en vrijwilligers veel succes voor de
toekomst!

Ingezonden mededeling
Breukelen, Straatweg 59, Pieterskerk
5 mei 2018 - 15.00 uur BEVRIJDINGSCONCERT door Jan Pieter Karman
Laatste concert t.b.v. de restauratie van het Bätz-orgel, met orgelwerken van
Mozart en Mendelssohn, (o.a. Mozarts jeugdwerk: Variaties over het Wilhelmus)
toegang vrij - vrijwillige bijdrage

