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N I E U W S B R I E F 

 

Het coronavirus heeft heel Nederland 
in zijn greep. Daarom is ons 
Wijkcentrum tot 1 juni 2020 gesloten 
volgens de regelgeving van de 
overheid. Een gevolg hiervan is dat 
alle activiteiten ook niet kunnen 
plaatsvinden. En niet alleen de 
gebruikelijke activiteiten zoals 
repaircafé, inloop op de 
dinsdagmorgen, etc. Ook de 
activiteiten die in de planning waren 
vanwege het 10-jarig bestaan van het 
wijkcentrum zijn tot nader order 
uitgesteld. Bijzonder jammer allemaal. 
Toch houden we de moed er in.  
Uitstel betekent zeker geen afstel.  
 

Als het coronavirus het toelaat, gaan we 
vanaf september van start met de viering 
van ons 10-jarig bestaan met leuke extra 
activiteiten en gaan daarmee in ieder 
geval door tot het voorjaar van 2021.  
We houden u op de hoogte van de 
ontwikkeling hiervan via onze website en 
natuurlijk deze nieuwsbrief.  
Voor nu wensen we u alle gezondheid 
toe! 
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Vlinders in Breukelen: tel je mee? 
 

Gaat de vlinderstand in ons land 
achteruit en heeft dat te maken met 
verdroging of vermesting? Worden er in 
het noorden minder vlinders 
waargenomen dan in het zuiden? Gaat 
het hooibeestje in de duinen even sterk 
achteruit als in de rest van het land of is 
er verschil? Zal de zilveren maan zich 
in dit terrein herstellen nu er op een 
ander moment gemaaid wordt? Om dit 
soort vragen te kunnen beantwoorden, 
is De Vlinderstichting in 1990 samen 
met het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) gestart met het 
Landelijk Meetnet Vlinders.  
 
 

Jij kan meetellen in Breukelen op een 
vaste route tussen de Karel Doormanweg 
en de dierenweide, langs twee 
bloemenweides. Je kan zelf bepalen 
wanneer je telt. Opgeven kan 
op https://www.vlinderstichting.nl/ waarbij 
je aan kan geven dat je mee wilt tellen op 
route V2751 (Stadspark Breukelen Noord) 
op de webpagina over landelijke 
meetnetten. Je kan voor meer informatie 
ook contact opnemen met Marten 
(mjl.schoonman@gmail.com).  
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