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Met veel genoegen kunnen 
wij u melden dat de heer 
Marcel Rademaker 
per 1 september a.s  zal 
toetreden tot het Bestuur 
van de Beheerstichting in 
de functie van voorzitter. 
Marcel is woonachtig in 
Breukelen Noord. 
Vanwege zijn ervaringen uit 
zijn werkzame verleden 
alsmede die vanuit zijn 
huidige leidinggevende 
functie bij de gemeente 
Amsterdam, zijn wij van 

Beheerstichting Over-Noord heeft nieuwe voorzitter 

Klaverjastournooi 

Zaterdag 8 september 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 

mening dat Marcel 
Rademaker de juiste man is 
om leiding te gaan geven 
aan de Beheerstichting. 
 

 

 

N I E U W S B R I E F 

Op maandag 10 sept. a.s. start weer de nieuwe 
cursus jeugdschaak van 5 lessen voor € 5,00 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 Jeugdschaken 
Cees Samson 

 

 

 

 

 

http://www.over-noord.nl/
mailto:overnoord@gmail.com
mailto:ahasdonck@ziggo.nl
mailto:overnoord@gmail.com
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Op dinsdag 18 september, na een 
lange vakantie beginnen Marjo van 
Dijk-Witjas en Greetje Falkenhagen 
weer met Boeken Bespreken. 
Aanvang 14.00 u, toegang vrij.  
 
Samen bespreken zij het 2

e
 boek van 

Murat Isik, “Wees onzichtbaar”.  
Het verhaal van een Turkse jongen, 
die opgroeit in de Amsterdamse 
Bijlmer.  
 
Dit boek heeft verschillende prijzen 
gewonnen, waaronder de Libris 
Literatuurprijs 
 

 

Boeken bespreken 
 

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 20 september a.s.   
 
 
 

Repair café 20 september van 09.00 – 11.00 uur 

 

 

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

 

Bezoek onze 
website! 

Ga naar: 

www.overnoord.nl 

 

 

 

 

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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Veranderingen bij de Schuif-es-aan tafel 

 

 

Op 28 september gaat Erwin Mulder 
voor ons koken, wat het gaat worden 
is nog niet bekend maar het wordt 
zeker een heerlijk 3-gangen menu. 
 
Aanmelden kan vanaf zaterdag  
1 september 9.00 u, 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.  
 
Alleengaanden die zich op deze 
zaterdag aanmelden hebben 
voorrang op echtparen.  
 
De kosten voor deelname bedragen  
€ 10.00 p.p. inclusief drankje en een 
kopje koffie of thee met iets lekkers.  

Elke dondagmiddag 
creatief bezig zijn in 
wijkcentrum Over-

Noord  
van 14.00 – 16.00 

uur 

 

KOKS GEZOCHT 
 
Is koken uw hobby of bent U kok.  
In ons wijkcentrum wordt iedere 
laatste vrijdag van de maand een 
3-gangen menu geserveerd aan ca. 
25 (oudere) gasten.  Vindt U het leuk 
om een keer bij ons te komen koken, 
laat ons dat dan weten en neem 
contact op met Truus de Bruin via 
email:  tkoopman1948@kpnmail.nl  
of tel.nr. 265447. 
 
Het is vrijwilligers werk maar 
natuurlijk krijgt U de gemaakte 
inkoopkosten vergoed en een kleine 
attentie. Ook kunt u rekenen op de 
hulp van enthousiaste vrijwilligers. 

 

 

Koken met kinderen 

Koken is leuk en leerzaam.  
Het duurt nog even maar we 
starten 31 oktober weer met 
de workshop koken met  
kinderen.  
In drie achtereenvolgende 
woensdagmiddagen leren 
kinderen van groep 3 tot 8  
een (Gezond) 3-gangen 
menu te bereiden. 
Op de vierde woensdag is 
de finale en mogen de 
kinderen elk twee gasten  
uitnodigen en verrassen ze 
hun ouders of grootouders 
en serveren ze het complete 
3-gangen menu. 
 

De deelnamekosten voor de 
workshop bedragen € 15.00 
per kind, welke de eerste  
woensdagmiddag voldaan 
kan worden.  
De ouders of grootouders 
betalen € 7.50 p.p. 
 
Wilt u uw zoon of dochter 
een keer mee laten doen met 
de kookworkshop voor  
kinderen stuur dan een 
mailtje naar 
overnoord@gmail.com. 

 

 

Klassieke Muziek 
start weer op  

4 oktober. 
Volgende sessies 

zijn dit jaar op  
1 november en  

6 december 

Bridgen op de 1e 
zondag van de 

maand start weer 

in  oktober 

U kunt boeken 
meenemen/ 

inleveren in de 
minibieb. 

Zeker open op 
dinsdagmorgen en 
donderdag de hele 

dag. 

                   Samen koken en eten 
 
 
Heeft u een eetclub en is de ruimte bij U thuis eigenlijk te 
klein, of wilt U een eetclub starten, Wijkcentrum Over-
Noord biedt hiervoor de mogelijkheid. Onze huiskamer is 
geschikt voor ca. 25 personen, de keuken is voorzien 
van de benodigde apparatuur en serviesgoed. Voor 
informatie mailt u naar overnoord@gmail.com 

 

 

Filmvrienden van 

Over-Noord 

De volgende 

filmvoorstelling is 

zondag 30 september 

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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Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord 
Peter Roovers 

 
De serie Klassiek Muziek in Wijkcentrum Over-Noord begint weer op donderdag  
4 oktober a.s. We gaan dan luisteren naar muziek van o.a. Skrjabin, Tsjaikovski, 
Dvorák, Chopin en het lied Bist du bei mir van Heinrich Stölzel wat ik opdraag aan 
onze vaste bezoeker Hans Hering die pas overleden is.  
Volgende sessies zijn dit jaar dan op 1 november en 6 december.  

 

Ommetje Breukelen bestaat in september 7 jaar. 

Een begrip in Breukelen en omgeving. 

Tijd voor een terugblik! 
 

door Tiny Dros 
In de zomer van 2011 werden plannen 
gesmeed iets te gaan doen om ouderen 
achter de geraniums weg te krijgen en meer 
te laten bewegen.  
Een mooi initiatief van de 
Activiteitencommissie van Over-Noord. 
Er werden wandelbegeleiders opgeleid door 
de KNBLO, er werd aandacht besteed in de 
pers en op 22 september 2011 ging de 
wandelgroep van start.  
Er werd een vaste wandeldag geprikt, de 
donderdag, en we gingen aan de wandel. Al 
gauw bleek dat de groep en de verschillen in 
conditie en wandelsnelheid te groot was. 
De groep werd gesplitst in een 'korte afstand' 
en een 'langere afstand' groep. 
Er werden naast de vaste donderdag 
zaterdagwandelingen georganiseerd. 
Tiny gaat bijv. met haar wandelaars in het 
weekend voor het echte wandelwerk.  
Zelf uitgezette wandelingen zoals ieder jaar 
een Stadswandeling ergens in het land. Aan 
grote  wandelevenementen doen we mee 
zoals De Dam tot Dam Wandeltocht, De 
Halve Marathon van Egmond, De 30 van 
Zandvoort, Amsterdam City Walk.    
Wat is het succes? Wandelen is 
tegenwoordig HIP. Bijna iedereen kan het. 
Wandelen is super gezond en super gezellig. 
Het versterkt je spieren, je bouwt je conditie 
op, je bent lekker buiten, je hoofd waait 
lekker leeg en je leert andere mensen 

kennen. Dus ook het sociale contact speelt 
een grote rol. Nieuwsgierig geworden? 
Loop ook eens mee met Ommetje Breukelen 
Wandelgroep!!!  
 
Iedere donderdag om 10.00 uur vanaf Over-
Noord, Vrijheidslaan 4, Breukelen.  
Kosten: € 2,00 per keer, incl. koffie/thee. 
Verzamelen: 09.45 uur. 
Voor informatie mail naar 
ommetjebreukelen@outlook.com 
 
Trek de stoute wandelschoenen aan en 
probeer het vrijblijvend een keer uit. 
Tot Ommetje Breukelen. 
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Kop van verhaal uit eerste hand 

Begin dit jaar heeft de 
wijkcommissie Breukelen 
Noord de oproep gedaan 
om een naam te 
bedenken voor het park 
en de dierenweide in 
Breukelen Noord. Uit de 
vele inzendingen werd 
gekozen voor het “Henk 
van der Griftpark”, 
vanwege de ijsbaan van 
de IJsclub Breukelen die 
in het park ligt. De naam 
voor het park werd 
bedacht door Wijnand 
Smit.  Henk van der Grift 
is geboren en getogen in 
Breukelen en werd in 
1961 wereldkampioen 
allround schaatsen. Mede 

In Wijkcentrum Over-Noord wordt een inzage gehouden door 
de Wijkcommissie voor de  omwonenden van park Noord en 
de Gemeente voor het plan om een historisch stukje 
boomgaard terug te brengen in het park. Ook zullen een 
aantal bomen vervangen gaan worden en komen er enkele 
nieuwe bomen bij. Graag wil de wijkcommissie de meningen 
horen van de omwonenden. 

Opening  Henk van der Griftpark  22 september 11.00uur 

 

Inzage plan met omwonenden van park Noord over 

nieuwe bomen en  te vervangen bomen  

 
 

Spreekuur wijkcommissie 

i.s.m de Gemeente 

4 september 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. 
U bent van harte welkom in 
wijkcentrum Over-Noord en 

de koffie staat klaar! 

 

  

door Henk van der Grift 
werd Nederland 
schaatsgek. Henk van der 
Grift heeft destijds veel 
aan de ijsclub te danken 
gehad en heeft zelf ook 
veel voor de ijsclub 
betekend.  Uit de 
inzendingen van de 
basisscholen werd een 
naam gekozen voor de 
dierenstal in de 
dierenweide. Lisa Seegers 
van de Regenboogschool 
heeft een mooie tekening 
gemaakt van de 
dierenweide en de 
dierenstal genaamd“’t 
Stalletje”, deze tekening 
afgedrukt op een bord zal 

straks de dierenweide  
gaan opfleuren. Op 
zaterdag 22 september 
11:00 uur wordt het Henk 
van der Griftpark geopend 
door wethouder Jeroen 
Willem Klomps en Henk 
van der Grift. Na de middag 
worden In het park door de 
Wijkcommissie en de 
IJsclub Breukelen allerlei 
sportieve activiteiten 
georganiseerd voor jong en 
oud. U bent van harte 
welkom bij de opening van 
het park en tijdens de 
sportieve activiteiten in het 
park van ca 13.00uur tot 
16.00uur.  
 

 
 
  
 

 

 

Bijenlint in navolging van  Breukelen 

Noord  nu ook in Nigtevecht  

 In het voorjaar heeft een groep inwoners in Nigtevecht een 
bijenlint aangeplant. Dit in navolging van het succesvolle 
Bijenlint in Breukelen Noord. 
Het bijenlint is erg mooi geworden en op de verschillende 
bloemen komen veel insecten en vlinders af.  

 

Wijkcentrum 
Over-Noord op  

3 september 

om19.00 uur 

} 
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De wijkcommissie heeft 13 september a.s. overleg met 
de Gemeente en de gebruikers van het 4 en 1 gebouw.  
Doel is o.a. een betere aankleding van het plein en het 
verbeteren van de verkeersveiligheid en parkeren en 
voorkomen van overlast zoals zwerfvuil, stankoverlast 
door rokers enz.. De wijkcommissie hoopt dat er 
gezamenlijk goede oplossingen gevonden kunnen 
worden.    
 

Overleg met gebruikers 4 en 1 

In de maanden april, mei en juni is een team van 
gemeente Stichtse Vecht de wijken langs geweest.  
Het doel van Tent in de wijk is om als gemeente met 
haar inwoners te bespreken wat zij belangrijk vinden 
als het gaat om een groene leefomgeving.  
In de tent hebben we vaak goede en redelijke 
gesprekken met bewoners gehad. Mensen konden hun 
ergernis kwijt. Op sommige locaties werd er meteen 
met de bewoner meegelopen om de plek van de 
melding te bekijken. De melding werd genoteerd en 
met de bewoner werd de te nemen actie 
doorgesproken. Een paar keer zijn er ontzettend 
kwade mensen langs gekomen. Die bijvoorbeeld na 
meerdere meldingen niets van de gemeente hadden 
vernomen. Of het probleem was nog steeds niet 
opgelost. Daar is direct actie op ondernomen. Maar er 
waren ook positieve reacties van inwoners die 
tevreden zijn over het groenonderhoud. 

Goede gesprekken  

en direct actie 
 

  Er zijn nieuwe verkeersborden geplaatst.   
Het eenrichtingverkeer vóór het Heycop is door middel 
van borden duidelijker aangegeven.  
Voor de ingang van de Driestroom en het Heycop 
staan kruisen op de weg, zodat de hulpdiensten alle 
ruimte hebben. Door twee kleine kruisen bij de 
stoepoprit voor rollators en scootmobielen te markeren 
kunnen deze nu makkelijker oversteken.. 
Op de rotonde mogen  mensen in- en uitstappen, 
maar parkeren mag zo kort mogelijk in verband met 
de hulpdiensten. Zet de knipperlichten aan! 
De inrit voor ‘t Heycop is verlaagd. Heel belangrijk 
voor de bewoners die gehaald en gebracht worden. 
Het verkeersbord geeft aan dat automobilisten op het 
witte kruis voor de ingang slechts even mogen 
stoppen voor in-en uitstappen. Goederenvervoer en 
werkbusjes mogen op dit kruis niet blijven staan. 
Om te parkeren voor ‘t Heycop heeft men  een 
parkeerkaart nodig voor maximaal 2 uur parkeren.  
Met een gehandicaptenparkeerkaart kan  van een van 
de 10 parkeerplaatsen voor gehandicapten gebruik 
gemaakt worden. 
Het is nu veel rustiger voor ‘t Heycop en de 
Driestroom geworden en de wijkcommisie bedankt de 
gemeente voor deze verbeteringen. 

 

Van de politie 
 

 

Verbeterde verkeer- en 

parkeer situatie rond de 

Driestroom. 
 

Overlast jongeren in Breukelen 

Noord 
 
De wijkcommissie krijgt al langere tijd van verschillende 
kanten meldingen van overlast van jongeren, met name 
laat in de avond/’s nachts.  De overlast varieert van luide 
muziek, vechtpartijtjes, crossen met brommers over de 
speelweide tot vernielingen en bedreigingen die zijn gericht 
aan het adres van degenen die hier opmerkingen over 
durven te maken. De groep jongeren houdt zich meestal op 
achter de bushalte bij het speelveld hoek 
Schepersweg/Vrijheidslaan en omwonenden voelen zich 
onveilig. Deze situatie heeft de onverdeelde aandacht van 
de wijkcommissie, de gebiedsregisseur van de gemeente 
en Jeugdpunt , maar tot op heden zijn er nog geen 
afdoende maatregelen genomen. Inmiddels heeft de 
politiek het probleem opgepakt en aan het College van 
Burgemeester en Wethouders is gevraagd of zij op de 
hoogte is en wat er aan wordt gedaan. Ook RTV Utrecht 
gaat hier aandacht aan besteden en heeft een oproep 
geplaatst of inwoners die overlast ondervinden zich willen 
melden.  
Mocht u zelf overlast ervaren, meld dit dan direct aan 
de politie! 

 

De politie heeft gereageerd op enkele oproepen van de 
Whatss app groep Breukelen Noord. In juli kwam er een 
whatts app van een inwoner die verdachte personen 
rondom het huis zagen lopen en in augustus liep een  
vrouw door de straat die  voor woningen ging staan en 
aantekeningen maakte op haar telefoon. Dank zij de buurt 
whatts app kunnen inbraken en overvallen voorkomen 
worden!   Nog niet aangemeld ? 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 
emailadres nodig.  

 


