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Vervanging expositie Wijkcentrum

Aandachtspunt:
Excursie Bronbeek

De schilderijen, die op dit moment in het Wijkcentrum de muur sieren, zullen
binnenkort worden vervangen. Mocht u nog belangstelling hebben om een werk te
kopen (de prijzen staan vermeld onder het werk) stuur dan een e-mail naar
f.tebe@planet.nl

Klaverjassen
Zaterdag 2 februari 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 mobiel op 06-4666 5854.
Graag tot dan,
Namens Noor Koning, Lyda Boekweit, Henk Coljé en Arthur van Asdonck
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In februari zijn er nog 2 lessen jeugdschaak, namelijk op 4 en 11 februari. In
januari zijn er al 3 lessen gegeven van de cursus, die op maandag 14 januari
2019 van start is gegaan. De kosten zijn 5 euro voor 5 lessen 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.

Wijkcentrum Over-Noord
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Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord
Moeilijk ter been?
Bel voor vervoer Graag
Gedaan, bereikbaar op
maandag, woensdag en
vrijdag tussen 9:00 en
10:00 uur,
telefoonnummer 0346263800

Bezoek onze
website!
Ga naar:
www.overnoord.nl

Op donderdag 7 februari 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. George Bizet
(suite L’Arlesienne), Georg Friedrich
Händel (L'Allegro, il penseroso ed il
moderato) en Modest Moessorgski
(Schilderijen ener tentoonstelling)
maar ook van minder bekende
componisten als Ildebrando Pizetti
(Cade la sera) en Maurice Duruflé
(Ubi caritas et amor). Misschien klinkt
hun muziek toch wel bekend in de
oren.

verrassende toelichting op wat er in de
muziek te beleven is.
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 van harte
welkom. Wijkcentrum Over-Noord is er
voor iedereen! De toegang is gratis. U
kunt zo binnenlopen en met een kopje
koffie erbij wordt het reuze gezellig.
Wijkcentrum Over-Noord is gevestigd op
het adres Vrijheidslaan 4, Breukelen (om
de hoek bij het Winkelcentrum).

Muziekverteller Peter Roovers leidt
elk werk in met informatie over de
componist en hij geeft een vaak

Schaakcafé voor senioren wordt vervolgd in februari 2019
Ommetje Breukelen
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

Evenals het afgelopen seizoen startte
het schaakcafé voor senioren weer in
oktober en duurt tot en met maart. Elke
e
e
2 en 4 dinsdagmiddag van de maand
kunnen senioren weer deelnemen aan
het schaakcafé in wijkcentrum Over
Noord van 14.00 tot 16.00 uur, waar in
een prettige sfeer geschaakt kan worden.
In februari zijn de schaakmiddagen op
dinsdag 12 februari en op 26 februari.
Als U een tijd lang niet meer hebt
geschaakt, of zichzelf maar een
bescheiden schaker vindt, dan bent U
juist heel welkom. U kunt tips krijgen van
meer ervaren schakers, maar als U de
eigen stijl wil behouden, is dat prima. Het

Gedichtenbundel van onze schaakmeester Cees Samsom
Deze week komt zijn gedichtenbundel van de drukkerij, maar die staat nú
al op de website van uitgeverij Lecturium. Signeersessie bij Boekhandel
van Kralingen op zaterdag 9 februari a.s. van 14.00 – 16.00 u.

gaat namelijk om het spelplezier! De
kosten over die periode oktober tot
en met maart bedragen 10 euro,
waarbij koffie of thee is inbegrepen.
Nadere informatie bij Cees Samsom
via ceessamsom@online.nl of tel.
0346 – 263719. Tot ziens!
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Wijkcentrum Over-Noord
Boeken bespreken

U kunt boeken
meenemen/
inleveren in de
minibieb.
Zeker open op
dinsdagmorgen en
donderdag de hele
dag.

Dinsdag 19 februari bij Boeken
Bespreken staat dit keer het korte
verhaal centraal. Marjo van DijkWitjas en Greetje Falkenhagen
hebben gekozen voor ondermeer een
verhaal van Yvonne Keuls, dat
speciaal geschreven is voor de
Nationale Ouderendag 2018,
sagen en legenden, waar Breukelen
in voorkomt en een Molukse
vertelling. Else Stekelenburg leest het
sprookje 'De Duindistel."

Schuif-es-aan
Elke
donderdagmiddag
creatief bezig zijn in
wijkcentrum OverNoord
van 14.00 – 16.00
uur

Bubbels en (hartige)oliebollen
Op de laatste Schuif-es-aan van 2018
werden de gasten ontvangen met een
glaasje bubbels en een hartige oliebol
en werd er alvast geproost op een
goed en smakelijk nieuw Schuif-es-aan
jaar! Daarna volgde een "Hollandse"
maaltijd, die na alle lekkernijen van de
decembermaand goed in de smaak viel
en natuurlijk was er als afsluiting van
de avond een kopje koffie of thee.
Het Schuif-es-aan team kijkt ernaar uit
om ook in 2019 weer een gezellige en
ontspannen avond te verzorgen op de
laatste vrijdag van de maand.

VRIJDAG 22 februari a.s
Komen Sander en Miriam weer naar het
Wijkcentrum om de gasten te verwennen
met een driegangen verrassingsmenu. We
sluiten de avond af met een kopje koffie en
iets lekkers. De kosten bedragen € 10,00 p.p.
incl. een drankje.
Bent u alleenstaand en wilt u ook een keer
aanschuiven, aanmelden kan zaterdag
2 februari a.s. na 9.00 uur per mail naar
overnoord@gmail.com, maar u kunt ook
het antwoordapparaat van Wijkcentrum
Over-Noord inspreken tel.nr. 751840.

Bridge op zondag

Repair café 21 februari

Elke 2e zondag van de maand wordt er in
een ontspannen gezellige sfeer gebridged
in wijkcentrum Over-Noord. 10-02-2019
Als u met een vaste partner wil spelen kunt
u zich tot en met zaterdag ervoor opgeven
via overnoord@gmail.com
U kunt ook rond 13.15u gewoon binnen
komen lopen en het lot uw bridgepartner
laten bepalen.

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

Deelname € 2,00 per keer, incl. koffie of
thee. We beginnen om 13.30 uur en
eindigen tussen 16.00 en 16.30 u.

Wijkcentrum Over-Noord
Bijeenkomst boekpresentatie
“Kom kinderen naar buiten”
over de z.g. “Bleekneusjes”
In de vorige eeuw zijn veel kinderen naar
gezondheidskolonies, de z.g. vakantiekolonies,
uitgezonden. Jannie Souverein-Bouwman was één
van hen. Zij heeft zich in deze periode verdiept en na deel 1 "Vakantiekolonies voor ons bestwil"- nu
ook deel 2 "Kom kinderen naar buiten" uitgegeven.
In dit boekwerk zijn ook gastouders en astmacentra
opgenomen. Deze periode leeft nog bij velen. Niet
alleen bij de "Bleekneusjes" maar ook bij hen die er
anderszins mee te maken gehad hebben. Voor
eenieder die hierover wil bijpraten of
geïnteresseerd is in de belevenissen uit andere
tijden wordt op woensdag 27 februari een
bijeenkomst in Wijkcentrum Over-Noord
gehouden. De zaal is open vanaf 14.00 uur tot ca
17.00 uur, de entree is gratis.
Jannie Souverein-Bouwman wil graag in een
prettige sfeer met anderen ervaringen over deze
bijzondere periode delen. Voor meer info:
www.uitgeverijgalgje.nl Aanmelden via e-mail:
janniesouvereinbouwman@gmail.com
tel. 0346-266187 of Facebook per pb-tje.

Pagina 4 van 6

Koken met kinderen
De workshop koken met kinderen is leuk en leerzaam
en is bedoeld voor kinderen van 7 tot 12 jaar.
We starten woensdag 27 maart weer en
staat dit keer in het teken van de Italiaanse keuken.
Op drie woensdagmiddagen (van 14.00-15.30 uur)
leren de kinderen een driegangen maaltijd te
bereiden, de vierde woensdag is de finale en maken
de kinderen het hele menu en mogen ze elk twee
gasten (papa en mama of opa en oma) uitnodigen .
De kosten voor deze workshop bedragen € 15,00
welke op de eerste woensdag meegenomen kunnen
worden. Bij de finale betalen de gasten € 7,50 p.p.,
de kinderen hoeven dan niet te betalen, zij hebben
immers gekookt.
Wilt u uw zoon of dochter ook een keer mee laten
doen met de workshop dan kunt
u een mailtje te sturen naar overnoord@gmail.com.

Excursie Bronbeek
Twee jaar geleden hebben Marjo van Dijk-Witjas en
Arthur van Asdonck een excursie naar het Arnhemse
landgoed "Bronbeek" georganiseerd. Bronbeek is een
voormalig buitenplaats van koning Willem III. Een
citaat uit een brochure luidt:
“Bronbeek heeft door de aanwezigheid van een reeks
monumenten sinds de jaren 1970 een belangrijke
functie vervuld als herdenkingsplaats voor onder meer
veteranen en nabestaanden van de slachtoffers van
de Japanse bezetting in Zuid-Oost-Azië gedurende de
Tweede Wereldoorlog. Op de eerste verdieping
presenteren museum Bronbeek en het Indisch
Herinnerings-centrum de vaste tentoonstelling "Het
verhaal van Indië". “
De bedoeling is op woensdag 10 april 2019 vanaf
wijkcentrum Over-Noord om rond 09.30 uur te
vertrekken per auto. De lunch wordt in het restaurant
van Bronbeek gebruikt. Terugkeer in Breukelen rond
16.30 uur.

VRAAG: Uitgaande van 15-16 gasten (incl. chauffeurs)
zijn er 4 auto's nodig. Elke chauffeur ontvangt een
kleine vergoeding. Kostenplaatje van deze excursie
begroot tussen € 25.00 en € 27.00 p.p.
Inbegrepen zijn: entree museum, rondleiding van ca. 1
uur door deskundige gids, lunch, vergoeding
chauffeur. Korting voor Nationale Museumpashouders
op aanvraag.
Belangstellenden (incl. degene met eigen
auto) kunnen zich voorlopig aanmelden per e-mail
naar: overnoord@gmail.com
Informatie over Bronbeek: www.bronbeek.nl
Meer nieuws over deze excursie volgt in nieuwsbrief
van maart 2019.

Filmvrienden van Over-Noord
De volgende filmvoorstelling is zondag 24 februari 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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Wijkcentrum Over-Noord
Kop van verhaal uit eerste hand

Plannen voor appartementen in Watertoren Breukelen
Spreekuur wijkcommissie
i.s.m de Gemeente
5 februari van 10.00 – 11.00 u

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!

Het vorige college had besloten dat in de
Watertoren in Breukelen Noord geen
woningen mochten komen. Alleen
bedrijfsmatig gebruik zou toegestaan
worden. Een projectontwikkelaar wil de
watertoren gaan verbouwen tot ca 10
appartementen en het huidige college
heeft een omslag gemaakt en staat nu in
beginsel positief tegenover deze
plannen. Wel moet de parkeergelegenheid en ontsluiting nog worden onderzocht. Bovendien is de eis dat er 30%
sociale woningen moeten komen. De
toren is een gemeentelijk monument.

SeniorWeb
Senioren kunnen in de bibliotheek
van Breukelen, terecht voor
cursussen en hulp bij het oplossen
van hun problemen met laptop,
tablet of smartphone. Er is wekelijks
op dinsdagmiddag van 14.00-16.00
uur een gratis digitaal vragenuur.
Bovendien verzorgt SeniorWeb daar
kleinschalige en betaalbare
cursussen, workshops en ook
privéhulp. De vrijwillige docenten zijn
zelf ook senioren.

De projectontwikkelaar heeft met
omwonenden gesproken die nog in de
gelegenheid worden gesteld om
zienswijzen in te dienen. Omwonenden
hebben in eerdere gesprekken met de
projectontwikkelaar en Gemeente
aangegeven dat ze vrezen dat er
waardedaling van hun woningen op zal
treden en ook danig in hun privacy
beperkt zullen worden. Ook meer overlast
zal mogelijk ontstaan door verkeer en
parkeren. De wijkcommissie zal in
gesprek gaan met de omwonenden om
de bezwaren aan te horen en waar
mogelijk hulp te bieden.

Flats Schepersweg
De vier flats van de
woningbouwvereniging aan de
Schepersweg gaan grondig opgeknapt
worden zodat ze weer jaren mee
kunnen. Zo worden o.a. kozijnen
vernieuwd en zullen er energiebesparende maatregelen genomen
worden zoals het mogelijk plaatsen
van zonnepanelen. De start zal zijn
het tweede kwartaal van dit jaar zijn
en halverwege 2020 zullen de laatste
woningen worden opgeleverd.

Winkelcentrum Passage Noord krijgt nieuwe eigenaar
Grimonte Investment Management
gaat de nieuwe eigenaar worden van
het winkelcentrum. De huidige
eigenaar heeft het winkelcentrum
enigszins opgeknapt en zal de 16
koopappartementen boven het
winkelcentrum gaan realiseren.

De wijkcommissie hoopt op korte
termijn meer inzicht te krijgen over de
voortgang van de bouw en het
uitbreiden van het aantal
parkeerplaatsen.

Wijkcentrum Over-Noord
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Overleg bewoners Overweer, Rietland, Straatweg en Vrijheidslaan over de
verkeerssituatie met de Gemeente.
Op 8 januari hebben enige bewoners van
Overweer, Rietland , Straatweg en Vrijheidslaan
een gesprek gehad met wethouder Klomps en de
heer Knoops van de afdeling verkeer van de
gemeente Stichtse Vecht over de
verkeersproblematiek op de Straatweg ter hoogte
van Rietland en Overweer. Uiteraard zonder op
dat moment tot definitieve besluiten / oplossingen
te komen, waren de vertegenwoordigers van de
gemeente het eens dat een snelheidsbeperking
gecombineerd met zebrapaden de situatie
aanzienlijk zou verbeteren, vooral in combinatie
met snelheidscontrole. Tijdelijke
snelheidscontroles op Straatweg / Rijksstraatweg
zijn mogelijk; datzelfde geldt voor smiley-palen.
Ook een rotonde zou tot de oplossingen kunnen
behoren. Omdat dan een investering van ca €1,2
mln nodig is, kan dat pas in begrotingen van na
2020 gebeuren. De overige zaken zijn in principe
mogelijk binnen bestaande begrotingsposten.
Enkele verkeersborden zullen op korte termijn

worden aangepast. Er was consensus dat de enkele
maatregelen van de provincie, zoals het Franse
plateau tussen Nieuwersluis en Breukelen, niet direct
een bijdrage leveren tot snelheidsreductie. Maar door
de snelheidsbeperking (van 80km/u naar 60km/u)
tussen Nieuwersluis en Breukelen, is
snelheidsreductie tot 30 km/u op de Straatweg voor
Overweer , Rietland en verder, mogelijk. De
afvaardiging namens de buurt heeft gesteld dat
verkeersdrempels alleen interessant is als niets meer
helpt en dat een rotonde geen prioriteit is, maar dat
de maatregelen gezocht moeten worden in
snelheidsreductie, controle daarop en 2 zebrapaden
op de Straatweg en 1 zebrapad op de Vrijheidslaan.

Opstartperikelen bij Suez , de nieuwe inzamelaar huishoudelijk afval
Per 1 januari is de Gemeente overgestapt naar een nieuwe inzamelaar voor ons huishoudelijk afval: Suez. Deze
overstap verloopt helaas niet zo soepel. De afgelopen weken heeft het afvalteam samen met de inzamelaar alles op
alles gezet om alle meldingen op te lossen en nieuwe inzamelingen soepel te laten verlopen. Suez zet de komende
weken extra wagens en chauffeurs in. Mochten er kliko’s niet geleegd zijn dan kunt u dat doorgeven op het
meldingsformulier: Op website: www.stichtsevecht.nl/afval. Binnen 2 dagen wordt dan het probleem opgelost.

Website Wijkcommissie Breukelen Noord.
Voor meer info van de wijkcommissie,
wijkciebreukelennoord.simpsite.nl
Mailadres: wijk.breukelen.noord@gmail.com

