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Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord 

 

N I E U W S B R I E F 

Moeilijk ter been? 

 Bel voor vervoer Graag 

Gedaan, bereikbaar op 

maandag, woensdag en 

vrijdag tussen 9:00 en 

10:00 uur, 

telefoonnummer 0346-

263800 

 
 

Repair café 20 juni 

 

Op donderdag 6 juni a.s. om 10.00 u 

is er weer Klassieke muziek te beluis-

teren in Wijkcentrum Over-Noord,  

Wat is er te horen? 

Er is muziek van o.a. Johannes 

Brahms (Symfonie Nr. 3), Frédéric 

Chopin (Variaties op een thema van 

Rossini) en Ludwig van Beethoven 

(Pianosonate nr.14, "Mondschein"). 

Verder wordt aandacht besteed aan 

het vrolijke ballet Pulcinella van Igor 

Stravinski.  

 

Muziekverteller Peter Roovers leidt 

elk werk in met informatie over de 

componist en hij geeft een vaak 

verrassende toelichting op wat er in 
de muziek te beleven is. 

 

Dit is de laatste sessie van dit 

seizoen. De eerstvolgende sessie is 

na de vakantie op donderdag  

5 september a.s. 

 

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 

reuze gezellig. 

Wijkcentrum Over-Noord is gevestigd 

op het adres Vrijheidslaan 4, Breukelen 

(om de hoek bij het Winkelcentrum). 

 

 
Figuur 1 

 

het vrolijke ballet  Pulcinella van Igor Stravinski.  

 

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

 

 

http://www.over-noord.nl/
mailto:overnoord@gmail.com
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Zaterdag 11 mei jl. is het klaverjasseizoen 2018/2019 afgesloten met bekendmaking 
van de 3 winnaars, te weten: 
- mw. h. scheper met 33.981 punten (1e plaats) 
- mw. a. pot met 31.035 punten (2de plek) en 
- hr. j. spithoven met 30.389 punten een 3de plaats. 
 
Jumbo supermarkt Breukelen schonk de winnaars elk een waardebon, die zij 
kunnen verzilveren bij het boodschappen doen.  
Jumbo (Peter) dank voor deze geste namens de klaverjascommissie! 
 
Van de 12 data telden de beste 6 klaverjasdagen.  
Over het gehele seizoen hebben 36 klaverjassers meegedaan, daarvan hebben 
23 zich geplaatst voor het eindklassement. 
 
Tevens nam Arthur van Asdonck afscheid als oprichter/organisator, zijn opvolgers 
zullen zijn Henk Coljé en John Wiebes. 
Met ingang van 8 juni en daarop volgende klaverjasdata, kunt u zich opgeven bij  
Henk Coljé, e-mail adres: h.colje@ziggo.nl of overnoord@gmail.com 
 
Een woord van dank aan onze gastvrouwen Lida Boekweit en Noor Koning!!!  
Zij zullen onze kaarters ook in het nieuwe seizoen van een drankje en wat lekkers 
voorzien. 
 

Klaverjassen 

 

Elke 
donderdagmiddag 

creatief bezig zijn in 
wijkcentrum  
Over-Noord  

van 14.00 – 16.00 uur 

 

 
 

U kunt boeken 
meenemen/ 

inleveren in de 
minibieb. 

Zeker open op 
dinsdagmorgen en 

donderdag  

de hele dag. 

 

Bezoek ook 
onze website! 

Ga naar: 

www.overnoord.nl 

 

Ommetje Breukelen 
Wandelen is 

gezond en gezellig! 
 

Elke donderdag 
09.45 – 11.00 u 

 
Vertrek vanuit het 

wijkcentrum 

 

 

 

 

 

Viert U Burendag in Breukelen Noord? 

Burendag is een jaarlijks terugkerend 

feest in Nederland dat je samen viert 
met je buren en de buurt op de  
4e zaterdag in september. 
In 2019 vieren we Burendag op 28 

september. Heeft u ideeën voor dit 
feest? Of wilt u meedenken over dit 
feest? In samenwerking met de 
Wijkcommissie Breukelen-noord 
houdt de Beheerstichting Over Noord 
op maandag 17 juni 2019 een 
inloopavond om uw ideeën voor een 
origineel Burendagfeest te inven-
tariseren. U ontmoet op deze avond 
wellicht ook mensen die dit feest met 

u willen organiseren. 
Graag ontvangen we u op 17 juni 
aanstaande van 20.00 tot 21.00 uur 
op onze inloopavond in de huiskamer 
van Wijkcentrum Over Noord, 
Vrijheidslaan 4, Breukelen. 

 

 

Foto´s Jan Kerker 

mailto:h.colje@ziggo.nl
mailto:overnoord@gmail.com
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Schuif-es-aan gaat door in de zomermaanden 

Het schuif-es-aan team heeft haar best gedaan om ook tijdens de zomermaanden  
een leuke en smaakvolle schuif-es-aan te organiseren en dat is gelukt.  
 
 
 
 

 

Uitje met  deelnemers 

Boeken bespreken 
Donderdag 9 mei hebben een groepje deelnemers aan 
Boeken Bespreken een bezoek gebracht aan de 
Amsterdamse Jordaan o.l.v. Lily Hering. De aanleiding 
was het boek "Kees de jongen" van Theo Thijssen, dat 
onlangs is besproken. We zijn naar het Theo 
Thijssenmuseum (het geboortehuis) geweest, waar 
van alles te zien was. Natuurlijk ging het over het leven 
en werk van de schrijver, maar we kregen ook een 
heel interessante inkijk in de tijd van toen. Daarna nog 
een wandeling door de Jordaan, waar zowel 
nieuwbouwwoningen als mooie oude gerestaureerde 
pandjes te zien waren.  
Het was een leuke mini excursie met dank aan Lily 
Hering. Wat Boeken Bespreken betreft,  tot  de 3e 
dinsdag in September. 

 

 

Lekker in het zonnetje in afwachting van de opening van het museum 

JUNI 

Op 28 JUNI hebben wij Marina de 
Nas bereid gevonden om bij ons te 
komen koken.  Marina is één van 
de koks bij vd Valk. Het is nog niet 
bekend wat Marina gaat maken, 
maar de befaamde appelmoes met 
kers zal vast op tafel komen. We 
sluiten de avond af met een kopje 
koffie of thee en iets lekkers. 

JULI 

Op 26 JULI staan Erik en Sandy 
voor ons achter het fornuis, 
beide werkzaam bij een catering 
bedrijf in Maarssen. Op dit 
moment is nog niet bekend wat 
er gekookt gaat worden maar het 
wordt ongetwijfeld een heerlijk 3-
gangen menu. Na de maaltijd 
schenken we nog een kopje 
koffie of thee met iets lekkers. 

 

AUGUSTUS 

Op 30 AUGUSTUS laat Brian 
Peltason ons kennismaken met de 
Zuid-Afrikaanse keuken. Wat Brian 
voor ons gaat maken weten we 
nog niet maar het zal ons zeker 
verrassen. De avond wordt zoals 
gebruikelijk afgesloten met een 
kopje koffie of thee en iets lekkers.  

 

Alleenstaanden kunnen zich voor deze avonden inschrijven door te mailen aan overnoord@gmail.com of door het 
antwoordapparaat (tel.nr. 751840) in te spreken.  
 
In de agenda noteren, aanmelden kan  voor 28 juni: zaterdag 1 juni  na 9.00 uur  
                                                          voor 26 juli:  zaterdag 6 juli  na 9.00 uur  

voor 30 aug: zaterdag 3 aug.  na 9.00 uur. 
 
We ontvangen u graag na 17.30 uur met een drankje waarna we rond zes uur het voorgerecht serveren.  
De deelnamekosten voor alle avonden bedragen  € 10.00 incl een drankje.  
 
Eventuele afmeldingen graag bij Tilly van Rooijen tel. 06-44206109. Wanneer u zich afmeld in de week voorafgaand 
aan de Schuif-es-aan moeten wij helaas € 5,00 onkostenvergoeding in rekening brengen, dit vanwege de reeds 
gedane inkopen. 
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Atelier Buitengewoon schildert Zuid-Amerika 

Expositie 17 mei – 17 augustus 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De werken zijn ook te koop. 

De grote schilderijen kosten € 75,00 en de kleine portretten € 20,00 

Bel voor meer informatie met Quina tel.nr. 06-39420900 of stuur een e-mail naar info@atelier-buitengewoon.nl 

 

Op dinsdag en donderdagmorgen van 09.00 tot 12.00 u is het wijkcentrum open. 

De rest van de openingstijden zijn variabel. Op de activiteiten kalender van de website van Over-Noord is meer te lezen. 

Adres: Wijkcentrum Over-Noord, Vrijheidslaan 4, Breukelen  www.over-noord.nl 
 

Wil je meer weten over het atelier dan kun je kijken op www.atelier-buitengewoon.nl 

 
 
 
  

 

 

 

Atelier Buitengewoon is een creatieve 
dagbesteding voor mensen met een beperking 
van allerlei niveau´s, leeftijden en aandoeningen. 
Iedereen mag bij het atelier zijn zoals hij  of zij is 
en de eigenwaarde en structuur wordt 
gestimuleerd met behulp van kunst en creativiteit. 
 
Bij Atelier Buitengewoon worden er dan ook zeer 
uiteenlopende kunstwerken gemaakt. Er wordt 
bijvoorbeeld geschilderd, geboetseerd, getekend 
en ook textiel bewerkt en meubels gemaakt. 
 
 

Speciaal voor de expositie in wijkcentrum Over-
Noord zijn de kunstenmakers van het atelier aan 
de gang gegaan met het thema Zuid-Amerika. 
Komt dat zien en ervaar hoe kleurrijk en 
bijzonder de werken zijn die gemaakt worden bij 
het atelier. 

 

 

In de maanden juli en augustus verschijnt er geen nieuwsbrief . Zie voor nieuws over de schuif-es-aan tafel en 

het klaverjassen de artikelen in deze nieuwsbrief. 

Wij wensen u een mooie en ontspannen zomer toe en zien u weer terug in september. 

 

mailto:info@atelier-buitengewoon.nl
http://www.over-noord.nl/
http://www.atelier-buitengewoon.nl/
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Spreekuur wijkcommissie 

 i.s.m de Gemeente 

 4 juni 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! 

 

  

 

Samen met een aantal 
buurtbewoners, Jeugd-Punt, 
Streetcornerwork, en de gemeente 
Stichtse Vecht is er initiatief genomen 
om een buurt BBQ te organiseren op 

zaterdag 29 juni. De wijkcommisie 

Breukelen Noord is gevraagd de BBQ 
te willen ondersteunen. Het 
evenement zal plaatsvinden in de 
speeltuin hoek 
Schepersweg/Vrijheidslaan vanaf 
17:00 uur. Om het helemaal af te 
maken zal de jeugd koken voor de 
ouderen, natuurlijk onder toeziend oog 
van professionals. Dit alles om de 
kloof tussen jong en oud te verkleinen 
en de “misverstanden” tussen de 
buren uit de weg te ruimen.  

En hoe kan dat beter dan tijdens een 
heerlijke maaltijd en een sappig 
drankje. Wij zullen er voor zorgen dat 
er muziek aanwezig zal zijn, 
vanzelfsprekend mag er bij interesse 
gedanst worden. Liefde gaat door de 
maag, laten we hopen dat er na 29 
juni alleen nog maar liefde voor 
elkaar zal zijn in Breukelen Noord. 

 

Buurt BBQ voor bewoners van Breukelen Noord 

 

Beursvloer Stichtse Vecht 

Kom sociaal zakendoen op de 6
e
 

editie van de Beursvloer die op 
donderdag 20 juni van 16.30-18.00 u 
wordt gehouden. Heeft u een bedrijf of 
bent u bestuurslid van een 
maatschappelijke organisatie meld u 
dan aan via 
www.beursvloerstichtsevecht.nl.  
De wijkcommissie maakte de vorige 
keer o.a. een match met een bedrijf 
voor het logo van de wijkcommissie en 
met Schulp sappen een match van 
sapjes voor de opening van het Henk 
van der Griftpark.  

Met aannemersbedrijf van der Heijden 
werd een match gemaakt voor het 
leveren van de dakplaten voor de 
uitbreiding van de Dierenstal. Als 
tegenprestatie werd een diner 
aangeboden voor 2 personen aan de 
bedrijven. 

 
 

 
Jan Kerker en Jeroen van der  Heijden 

http://www.beursvloerstichtsevecht.nl/
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Website Wijkcommissie Breukelen Noord.  

Voor meer info van de wijkcommissie,  

Wijkciebreukelennoord.simpsite.nl 

Mailadres: wijk.breukelen.noord@gmail.com 

 

 

Breukelen - In de afgelopen week 
zijn meer vliegbewegingen boven 
Breukelen geconstateerd. In 
tegenstelling tot eerdere berichten 
betreft het hier een positieve 
ontwikkeling: de bloemenlinten van 
Breukelen-Noord staan volop in 
bloei. En dat trekt insecten!  
Op initiatief van de imker van de 
Bijenstal, gedragen door de 
Wijkcommissie Breukelen-Noord 
en geïnteresseerde vrijwilligers is 
in maart 2017 gestart met het 
realiseren van een bloemenlint 
door de wijk.  

Met deze bloemperken verbetert de 
vlinder- en bijenstand. Op enige 
afstand tonen de velden en stroken 
het bloemenmengsel dat door 
vrijwilligers werd gezaaid 
momenteel een grote gele vlakte. 
Dichterbij zijn meer kleuren te 
onderscheiden: onder andere het 
roze van de echte koekoeksbloem 
en het wit en paars van de 
smeerwortel. In de eerste week van 
mei staan maar liefst 13 soorten in 
bloei en wie langs het bijenlint loopt, 
kan constateren dat er nog vele 
planten zullen gaan bloeien.  

Meer vliegbewegingen boven Breukelen! 

Afscheid van Gebiedsregisseur Irene Huisman 
Helaas  moeten wij afscheid nemen van onze gebiedsregisseur Irene 
Huisman. Op 6 juni a.s. gaat zij de gemeente Stichtse Vecht verlaten. Zij 
was de intermediair tussen de gemeente en onze wijkcommissie  en heeft 
die rol op de voor haar zo kenmerkende prettige wijze vervuld. Wij willen 
haar hartelijk bedanken voor alles wat ze voor ons heeft gedaan en 
wensen haar veel succes en geluk in haar nieuwe woonplaats.   

 

 

 

Het mengsel is uitgezocht 
speciaal voor hun 
aantrekkingskracht voor 
insecten, maar ook inwoners 
kunnen genieten van een 
kleurige zomer. Hoe meer er 
gevlogen wordt, hoe beter! 

 

 

 

mailto:wijk.breukelen.noord@gmail.com

