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Beheerstichting Over Noord
zoekt nieuwe bestuursleden
Aangezien de Stichting inmiddels bijna 8 jaar
bestaat en de statuten aangeven dat bestuursleden
van een Stichting slechts 1 maal herbenoembaar
zijn, zoekt de Beheerstichting Over Noord nieuwe
bestuursleden.
Mocht u interesse hebben, neem dan contact op
met Michael Hartmann, minel1951@kpnmail.nl
Voor info betreffende de doelstellingen van de
Beheerstichting, zie onze website
www.over-noord.nl Bestuur Wijkcentrum Over
Noord.

Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord

Nieuws van Wijkcentrum Over-Noord
Politie/Gemeente/Wijkcommissie en ingezonden stukken
Redactie, vormgeving en uitvoering: Nel Hartmann

Bridgen op 6 mei

Door Tilly van Rooyen

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

Door Peter Roovers

lopen en het lot uw bridgepartner laten bepalen.

Op donderdag 3 mei a.s. om 10.00 uur is er weer

We beginnen om 13.30 uur en eindigen tussen

Klassieke muziek te beluisteren in het
Wijkcentrum Over-Noord, Vrijheidslaan 4 in
Breukelen.

Deelname € 2,00 per keer, incl. koffie of thee
16.00 en 16.30u. Het adres van Over-Noord is
Vrijheidslaan 4, Breukelen.

Wat is er te horen?
Er is muziek van o.a. Antonio Vivaldi (Concert
voor 2 violen), Franz Schubert (Lied “Der
Wanderer”) en Johann Sebastian Bach (Gavotte en
Rondeau uit Partita nr. 3) maar ook van minder
bekende componisten als Ralph Benatzky (uit
operette Casanova) en Joan Cererols (Serafín, que
con dulce harmonía) . Misschien klinkt hun
muziek toch wel bekend in de oren.
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. En 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 toch van harte welkom.
Wijkcentrum Over-Noord is er voor iedereen!

Filmvrienden van Over-Noord
Rene Conijn

De volgende filmvoorstelling is zondag
27 mei 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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Klaverjastoernooi

Schuif-es-aan tafel: 11 en 25 mei

Arthur van Asdonck

Truus Koopman

Ontknoping klaverjassen seizoen 2017-18!

Vrijdag 11 mei gaan Bernadette, Fransje en

Wie worden de 3 bekerwinnaars of winnaressen?
Zaterdag 12 mei zullen in Wijkcentrum OverNoord de namen bekend worden gemaakt van de
marsenkoning(in), de natte dweil en eindwinnaar
van het puntenklassement. Na overhandiging van
de bekers, start het seizoen 2018/19.

Karin een driegangen menu bereiden,
wat zij gaan maken is nog een verrassing.
Vrijdag 25 mei koken Risha en Mila een
Surinaamse maaltijd.
Aanmelden voor de schuif-es-aan-tafel kan
altijd op de laatste zaterdag van de maand.
Bij voorkeur per mail naar overnoord@gmail.com.

Zaal open 13.00 uur, aanvang 13.30 uur.
Géén koppelklaverjassen, systeem Amsterdams.
kosten € 2,50 p.p. inclusief koffie/thee en een
versnapering. Bij voorkeur reserveren, gelet op de
beperkte beschikbare ruimte.

Indien u niet beschikt over internet is er ook de
mogelijkheid om u telefonisch aan te melden
door het antwoordapparaat in te spreken. Het
tel. nummer is 751840.
De kosten voor deelname bedragen € 10,00

Opgave per e-mail ahasdonck@ziggo.nl of
telefonisch: arthur van asdonck 06 46 66 5854 of

incl. koffie/thee en een drankje.

0346 830720

Finale koken met kinderen
Truus Koopman

Woensdag 18 april was de finale van de workshop
Koken met kinderen. Op drie achtereenvolgende
woensdagmiddagen hebben de kinderen geleerd
een driegangenmenu te bereiden, dit keer in het
teken van de Oosterse keuken.
De vierde woensdag verrasten de kinderen hun
ouders/grootouders en serveerden het
geleerde menu, compleet met zelfgemaakte

Elke donderdagmiddag creatief bezig
zijn in het wijkcentrum.

menukaarten en een mooi gedekte tafel.

Elke donderdagmorgen wandelen met
‘t Ommetje. Start 10.00 u vanaf het
Wijkcentrum.
Meer info op www.over-noord.nl
Woensdag 31 oktober start een
nieuwe workshop Koken met
kinderen van groep 3 tot 8.
Deelnamekosten bedragen €15,00.
Wilt u uw zoon/dochter ook een
keer mee laten doen met deze
workshop stuur dan een mailtje
naar overnoord@gmail.com.
Moeilijk ter been?
Bel voor vervoer Graag Gedaan, bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9:00 en 10:00 uur
telefoonnummer 0346-263800
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Repaircafé 17 mei 9.00-11.00uur

Ingezonden stukken

Repaircafé:
Leef Duurzaam, Eerst laten checken en als het echt

Bevrijdingsconcert in de Pieterskerk

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 17 mei a.s.
U kunt tijdens het repaircafé ook terecht voor vragen
over het gebruik van uw IPAD of I phone.

Op 5 mei is er een Bevrijdingsconcert in de
Pieterskerk van Breukelen. Het begint om
15.00 uur en is vrij toegankelijk.
Op het programma staan orgelwerken van
Mozart en Mendelssohn, van Mozart o.a. de
Variaties over het Wilhelmus, geschreven toen
hij 10 jaar was.
Het is het laatste concert dat op het Bätzorgel gegeven wordt, voordat het vertrekt voor

Beursvloermatch uitgevoerd door Gemeente
ambtenaren als koks.
2 september 2017 werden op de beursvloer
Stichtse Vecht een aantal matches gemaakt door
wijkcentrum Over-Noord samen met de

een restauratie, die een klein jaar gaat duren.
Die restauratie is erg duur, een bijdrage in de
kosten is dus heel welkom!
Het hele programma vindt u op de site:

http://adcs.home.xs4all.nl/muziek/index.html

wijkcommissie Breukelen Noord.
O.a werd met aannemersbedrijf Van der Heyden
(werkzaamheden in dierenpark en een zit-stabank
bij de jeu de boulesbaan), M.G.O-studio (ontwerp
Logo Wijkcommissie Breukelen Noord) en Schulp
sappen (sponsoring Schulp sapjes tijdens
evenementen) beursvloermatches gemaakt.
Als tegenprestatie kregen deze matches een
etentje met partner in het wijkcentrum aangeboden tijdens de maandelijkse Schuif-es-aan tafel.
Bijzonder was dat ook met de Gemeente Stichtse
Vecht een match werd gemaakt voor het
verzorgen van een diner voor ca 25 personen in
wijkcentrum Over-Noord.
Drie ambtenaren van de Stichtse Vecht (Hans
Slaats, Irene Huisman en Miriam van Gelder) waren
chef koks en verzorgden een geweldig 3 gangen
diner voor de gasten.

Ouderenbijeenkomst over babbeltrucs en
inbraakpreventie
Wanneer: Woensdag 2 mei 2018 14.00-16.00uur
(inloop 13.45 uur)
Wat: Informatiebijeenkomst over inbraakpreventie
en babbeltrucs. Ouderen zijn steeds vaker
slachtoffer van babbeltrucs en inbraken. Zij
behoren tot de risicogroep als het om deze
thema’s gaat. Het vertrouwen van de slachtoffers
wordt geschaad en dat heeft veel impact.
Tijdens deze bijeenkomst worden tips gegeven over
het herkennen van babbeltrucs en wat u hiertegen
kunt doen en hoe u de inbreker buiten uw woning
houdt. Er zijn gratis folders aanwezig.
Doelgroep: Iedereen die in de Stichtse Vecht woont
en in het bijzonder de senioren.
Kosten: gratis bijeenkomst en kopje koffie/thee
Door wie georganiseerd: Wijkagent Richard Duits,
Welzijn Stichtse Vecht, Habion en gemeente
Stichtse Vecht.
Locatie: Studio Idee, Ingang Straatweg of

Driehovenlaan 2 te Loenen aan de Vecht
U bent van harte welkom en hoeft zich niet aan te
melden!

We zitten ook op het web!
Bezoek ons op:
www.over-noord.nl

Zie Iedereen op pagina 4
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Van de wijkcommissie Breukelen Noord, de Gemeente en Politie
Wedstrijd ‘Mooiste tuin van Stichtse Vecht’
Doe mee aan de wedstrijd en maak kans op een waardecheque, te besteden bij tuincentra in Stichtse Vecht!
Woningbouwvereniging Portaal, groenaannemer Verheij en gemeente Stichtse Vecht organiseren een
wedstrijd voor de mooiste tuin van Stichtse Vecht. U kunt meedoen door foto’s van uw tuin te sturen naar
info@stichtsevecht.nl. Gebruik daarbij als onderwerp ‘Mooiste tuin’. U kunt uw foto's insturen tot 16 juni
2018. Vergeet bij uw inzending niet ook uw adres te vermelden.
De prijsuitreiking is in de laatste week van juni 2018.
Meer bomen en bloemen in het park aan de Straatweg Breukelen Noord.
In een park horen mooie bomen, struiken en bloemen. Het streven van de wijkcommissie Breukelen noord
is om i.s.m de Gemeente, de imkers van de bijenstal, omwonenden en de beheerder van de dierenweide
het park in Breukelen noord zo fraai mogelijk er uit te laten zien. Daartoe zullen bomen vervangen moeten
worden en nieuwe bomen aangeplant worden. Plan is om bij de parkeerplaats van het park , als entree van
het park bijv. twee zuiliepen of Marilandica populieren te plaatsen. Verder uitbreiding van het
bomenbestand met o.a. een rode beuk, moerascypressen enz. Vroeger bestond het park hoofdzakelijk uit
boomgaard. Er wordt naar gestreefd om weer een klein stukje boomgaard terug te brengen in het park. Het
zal hier om 5 stuks peren- en 6 stuks appelboompjes gaan in de nabijheid van de dieren- en bijenstal.
Dit worden hoogstamboompjes die ca 10m uit elkaar staan zodat de doorzichten behouden blijven. Deze
vruchtbomen zijn zeer belangrijk voor het ondersteunen van bijen, vlinders en andere bestuivers. Bijen zijn
zoals bekend ontzettend belangrijk voor het welzijn van de mensheid, die na 4 generaties al kan uitsterven
als er geen bijen meer zouden bestaan. In de zomer zullen deze boompjes tevens voor verkoeling kunnen
zorgen voor de dieren in de dierenweide. De wijkcommissie hoopt dat het bloemenlint wat vorig jaar is
aangelegd in het park, wat ongeveer één of twee jaar de tijd heeft om zich te ontwikkelen, al mogelijk dit
jaar er enigszins fleurig uit gaat zien. Als het conceptplan verder is uitgewerkt zal het binnenkort aan
omwonenden tijdens een informatieavond ter inzage worden gegeven. 22 september op burendag zal het
park gedoopt worden tot het “Henk van der Grift park” vernoemd naar de oud inwoner van Breukelen die in
1961 wereldkampioen allround schaatsen werd.
Ingezonden stuk van een bewoner aan de Schepersweg:
Het was mooi weer aflopen zaterdag(24.03.18), en zo aantrekkelijk om buiten te zijn dat ik de moed had
om de sloot, het gedeelte voor onze flatgebouw, en het gedeelte voor het lage gebouw ernaast, weer eens
schoon te maken. Een hele zware volle vuilniszak, plus nog een halve gevuld met troep uit het water en van
het gras voor de twee gebouwen waren het resultaat van deze inzet. Ik kreeg nog hulp van een aardige
jongeman zodat ik niet in het water terecht kwam. Ik wilde alles er perse uit hebben. De troep: zwarte
hondenpoepzakken, zowel leeg als gevuld, plastic zakken van alle soorten broodzakken, gevulde
bouwzakken, zakdoeken, papieren stukken, drinkblikjes,metalen stang, polystyreen, stukken uit kartonnen
dozen, feestballonnen,sigarettenpeuken, snoepwikkels etc.
De groene strook langs het fietspad is een vrije speelplaats geworden voor honden en helaas het slootwater
daar begint te lijken op een open riool. Iedereen voelt zich kennelijk vrij om de natuur langs onze
flatgebouwen (gras en water) te komen vervuilen!.De eenden worden weggejaagd door de honden en de
kikkers nestelen in de vieze soep.
Klimaatverandering: maak je tuin watervriendelijk
Het klimaat verandert en daardoor krijgen we te maken met extremere buien, meer hitte en droogte.
Groene tuinen kunnen deze klimaatveranderingen veel beter opvangen dan stenen tuinen en ze worden
aantrekkelijker, gezonder en levendiger:
 regenwater kan dan wegzakken in de bodem;
 bomen en planten verdampen het water;
 de lucht koelt dan af en zorgt in de zomer voor aangename temperaturen ;
 door groen in de tuin vinden ook veel dieren een plekje, zoals vogels en vlinders.
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Tips: wat kunt u zelf doen









Koppel de regenpijp af en van het water op.
Zorg door hoogte verschillen dat water zich op de juiste plekken verzamelt.
Leg een regenwatervijver aan.
Gebruik grindstroken
Maak uw dak groen
Plaats een groene heg
Zorg dat water door verharde plekken kan door bijv. ruimte tussen de stenen te houden
Gebruik een regenton of een waterschutting .

 Veiligheidsrapportage 2017 van Stichtse Vecht
Elk jaar stelt de gemeente de Veiligheidsrapportage op. De Veiligheidseffectrapportage 2017 laat zien dat
de totale criminaliteit blijft afnemen. Vorig jaar nam de criminaliteit, ten opzichte van 2016, af met 9
procent. Het aantal woninginbraken daalde vorig jaar opnieuw, evenals het aantal autokraken en
bedrijfsinbraken. Helaas fietsendiefstallen en jeugdoverlast laten een stijging zien ten opzichte van 2017.
Onderstaand het veiligheidsbeeld voor Breukelen t/m 2017:

Woninginbraak
Auto-inbraak
Fietsendiefstal
Vernielingen

2014
46
105
59
45

Breukelen
2015
32
108
42
47

2016
27
112
38
49

2017
35
100
52
58

Buurt-WhatsAppgroepen gegroeid naar 52 groepen in Stichtse Vecht
Een mooi voorbeeld van hoe inwoners een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de
veiligheid in Stichtse Vecht is www.buurtpreventiestichtsevecht.nl. Op deze site kunt u zien welke buurtWhatsAppgroepen en buurtsignaleringsteams er actief zijn. Via deze website kunt u zich aanmelden voor
een signaleringsteam of WhatsAppgroep in uw wijk of buurt. Sinds de lancering in april 2017 zijn er 563
aanmeldingen bijgekomen. Veiligheid is niet alleen een zaak van de politie, brandweer en gemeente. Een
goede samenwerking tussen alle verantwoordelijke veiligheidspartners, inwoners en ondernemers draagt bij
aan een positief veiligheidsgevoel. Veiligheid is dus uw en onze zorg! Voor Breukelen Noord kunt u zich aan
melden door te mailen naar wabp.breukelen.noord@kpnmail.nl, meedoen is erg eenvoudig! U heeft alleen
een smartphone en een e-mailadres nodig.
Maak uw huis energiezuinig en duurzaam !
Er liggen veel kansen voor het verbeteren van uw woning door deze energiezuinig en duurzaam te maken.
Verduurzaming van uw woning betekent een lagere energierekening en een hoger comfort. Vanaf nu kunt u
terecht op www.jouwhuisslimmer.nl voor al uw vragen over energiebesparing. Het nieuwe regionaal
energieloket Jouw Huis Slimmer is door 16 samenwerkende gemeenten uit de regio in het leven geroepen
om u stap voor stap te begeleiden in het proces uw huis duurzamer te maken. In 2 minuten krijgt u al een
eerste indruk van aantrekkelijke maatregelen die uw woning energiezuiniger kunnen maken. U kunt tevens
informatie vinden over subsidieregelingen en aantrekkelijke leningen. Deze maatregelen verdienen zich al
gauw binnen 5-7 jaar terug door verminderde energiekosten en waardestijging van de woning.
Spreekuur wijkcommissie i.s.m. de Gemeente
8 mei van 10.00 – 11.00 u
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 in Wijkcentrum Over-Noord en de koffie staat
klaar!
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.

