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Op donderdag 1 nov. a.s. 

om 10.00 uur is er weer 

Klassieke muziek te 

beluisteren in het 

Wijkcentrum Over-Noord,  

Wat is er te horen? 

Er is muziek van o.a. 

Georg Philipp Telemann, 

Robert Schumann en 

Johann Sebastian Bach 

maar ook van minder 

bekende componisten als 

Leopold Hofman en 

Giuseppe Giordani. 

Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord 

Bridge op zondag 

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 wil 
spelen kunt u zich tot en met 
zaterdag ervoor opgeven via 
overnoord@gmail.com 
U kunt ook  rond 13.15 gewoon 
binnen komen lopen en het lot 
uw bridgepartner laten bepalen. 

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

 

Misschien klinkt hun muziek 

toch wel bekend in de oren. 

Muziekverteller Peter 

Roovers leidt elk werk in 

met informatie over de 

componist en geeft een 

vaak verrassende toe-

lichting op wat er in de 

muziek te beleven is. 

Geniet na de pauze van 

leuke muziekfilmpjes. 

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. 

U kunt zo binnenlopen en 

met een kopje koffie erbij 

wordt het reuze gezellig. 

 

 

N I E U W S B R I E F 

Op maandag 5 november 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 

 

 

 

http://www.over-noord.nl/
mailto:overnoord@gmail.com
mailto:overnoord@gmail.com
mailto:overnoord@gmail.com
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Zaterdag 10 november  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 

 

Klaverjassen 

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  
15 november a.s.   

Repair café 15 november van 09.00 – 11.00 uur 

 

 

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

Elke dondagmiddag 
creatief bezig zijn in 
wijkcentrum Over-

Noord  
van 14.00 – 16.00 

uur 

 

Bezoek onze 
website! 

Ga naar: 

www.overnoord.nl 

 

 

 
Zie voor wandelen op 

donderdagmorgen 
met ´t Ommetje  
onze website 

www.over-noord.nl 

 

Verhalen vertellen door Wim Aerns 

Op 16 november van 14.00 tot 
16.00 uur zal Wim Aerns zijn 
allerlaatste verhaal vertellen in 
het wijkcentrum. Hij verhaalt dan 
over het ontstaan van de Vecht, 
de geschiedenis rond de Vecht 
en vooral ook over het ontstaan 
en de ontwikkeling van kasteel 
Nijenrode. Kom ook langs, de 
toegang is gratis. 



Filmvrienden van 

Over-Noord 

De volgende filmvoorstelling 

is zondag 25 november 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. 

 


 

 

 

 

Medewerkers van het 1
e
 uur. 

Oprichting N.O.I.B. in 1946, 

mailto:ahasdonck@ziggo.nl
http://www.over-noord.nl/
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Schuif-es-aan tafel 

 

 

Op dinsdag 20 november is er weer 
boeken bespreken van 14,00 tot 
16.00 uur. Dit keer heeft een van 
onze bezoeksters, Sita Sleyt, het op 
zich genomen om een boek te 
bespreken.  
"Tsjaikovskistraat 40" een 
biografische vertelling uit Rusland, 
van de schrijver Pieter Waterdrinker. 
Afgelopen zomer was hij te gast in 
het VPRO programma Zomergasten. 
Na de pauze vertelt Marjo van Dijk-
Witjas over het bezoek dat zij heeft 
gebracht aan  Cynthia Mc Leod,  
de schrijfster van 
 "Hoe duur was de suiker".  
Het boek, dat al eerder is besproken 
op een van onze 
dinsdagmiddagen. 

 

 

 
 

 

U kunt boeken 
meenemen/ 

inleveren in de 
minibieb. 

Zeker open op 
dinsdagmorgen en 
donderdag de hele 

dag. 

Boeken bespreken 

 

30 November  
 
Na de Spaanse maaltijd in oktober 
blijven we nog even in het zuiden 
met de Schuif-es-aan tafel. 
Tiny en Vincent  gaan de 30e 
Grieks voor ons koken en het 
beloofd weer een heerlijk menu te 
worden. We sluiten natuurlijk weer 
af met een kopje koffie of thee met 
iets lekkers. 
De deelnamekosten bedragen  
€ 10,00 p.p. incl. een drankje 

 
Bent u benieuwd naar de Griekse 
keuken, dan kunt u zich op zaterdag 3 
november na 9.00 uur aanmelden per 
mail naar overnoord@gmail.com.  
Beschikt u niet over internet dan kunt u 
zich telefonisch aanmelden  
door het antwoordapparaat van  
Over-Noord tel.nr 751840 in te 
spreken. 
 
Alleengaanden die zich op deze 
zaterdag aanmelden hebben 

voorrang op echtparen. 

 

 

 
 

 

Moeilijk ter been? 

Bel voor vervoer 

Graag Gedaan, 

bereikbaar op 

maandag, 

woensdag en 

vrijdag tussen 9:00 

en 10:00 uur, 

telefoonnummer 

0346-263800 

 

Kom eens langs 
bij het schaakcafé 

op de 2
e
 en 3

e
 

dinsdagmiddag 
van de maand. 

14.00 – 16.00 u 

Hoeveel sterren zullen het worden ?? 
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Schilderijen expositie: 

Na lange tijd is er dan weer een nieuwe expositie in het Wijkcentrum te zien. 
Wij hopen dat u er met plezier naar zult kijken. Mocht u interesse of belangstelling willen tonen, 
zie de onderstaande tekst van de schilder. Frans gaat samen met zijn vrouw nog een paar weken 
op vakantie in november. Mocht u hem niet kunnen bereiken, stuur dan even een mail naar 
overnoord@gmail.com 
 

In mijn vrije tijd, vlak voor mijn 
pensionering heb ik bij verschillende 
beroepsschilders les genomen in de 
olie- en acrylverftechniek.  
Met veel plezier heb ik o.a. in de 
avonduren in gezellige schildersclubjes 
de nodige schilderijen gemaakt met 
name gericht op de natuur in al zijn 
schakeringen. Ik schilder vooral in de 
zogenaamde fijnschildertechniek.  
In dekkende en/of transparante 
verflagen wordt de afbeelding laagje 
voor laagje opgebouwd.  

 

 

Intussen heb ik meer dan 140 grote en 
kleine schilderijen gemaakt, waarvan een 
groot deel geschonken of verkocht zijn. 
Momenteel ben ik in de gelegenheid gesteld 
om een aantal schilderijen hier in 
Wijkcentrum Over-Noord de komende 
maanden ten toon te stellen. Indien U 
belangstelling heeft of vragen over mijn 
schilderijen, dan sta ik iedereen graag te 
woord.  
Ik ben telefonisch bereikbaar onder  
telnr. 0346-243277 
Frans ten Berge 

 

 

 

 

mailto:overnoord@gmail.com
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De week van 8 oktober was de Week 
van de Veiligheid en werd er een 
Veiligheidskrant huis-aan-huis bezorgd. 
Hierin leest u over veiligheidsthema’s, 
zoals Ondermijning, Cybercrime en 
Babbeltrucs. De gemeente zoekt bij het 
werken aan veiligheid continu 
samenwerking met verschillende 
partners als de politie, brandweer, 
woningcorporaties, jeugdwerk, 
zorgpartners en ondernemers. 
Momenteel is de Gemeente druk bezig 
de laatste hand te leggen aan het 
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.   
Bij het realiseren van dit beleid kunnen 
wij niet zonder uw ogen en oren. Ziet u 
een verdachte of onveilige situatie? 
Meld dit dan altijd bij de politie, zodat 
actie kan worden ondernomen.  

Week van de veiligheid 

Spreekuur wijkcommissie 

i.s.m de Gemeente 

6 november 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! 

 

 
 
Samen werken we aan een veilig Stichtse 
Vecht! De WhattsApp groepen van 
Breukelen Noord werken zeer goed en 
heeft al een aantal keren tot aanhoudingen 
geleid. Wilt u een actieve rol spelen bij het 
bevorderen van veiligheid in uw buurt, voor 
Breukelen Noord dan kunt zich eenvoudig 
aanmelden door te mailen naar  
wabp.breukelen.noord@kpnmail.nl of 
via: www.buurtpreventiestichtsevecht.nl  
U heeft alleen een smartphone en een 
e-mailadres nodig. 
 

 

 
Nieuwe webpagina’s over onderhoud openbaar groen  

 
In het Verbeterplan Groen heeft de 
gemeente zich onder andere als doel 
gesteld om betere informatie te 
bieden over het groenonderhoud. 
Voor de zomer is daarvoor de 
groenkalender in het leven 
geroepen. Nu is er een startpagina 
op de website die over alle groene 
onderwerpen in de gemeente gaat. 
Deze is sinds kort online. Hier leest u 
bijvoorbeeld informatie over het 
onderhoud aan het openbaar groen, 
over het schoonhouden van de buurt 
zoals het item ‘Vegen en poetsen’.  
 
 
 

De pagina wordt vanaf nu verder 
ontwikkeld met meerdere 
onderwerpen die te maken hebben 
met een groene leefomgeving en 
het onderhoud daarvan. Ook komt 
er meer content over het 
bomenbeleid van de gemeente. 

 

 

http://www.buurtpreventiestichtsevecht.nl/
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De wijkcommissie heeft samen met 
een aantal vrijwilligers van de wijk de 
bijenstal donkergroen gebeitst in de 
kleur van de naastgelegen dierenstal. 
De beits en toebehoren werd 
gesponsord door Schildersbedrijf 
H.C Scheper. De bloemenlinten in het 
Henk van der Griftpark en bij RSG 
Broklede werd gemaaid door 
groenaannemer Verheij en vervolgens 
aangeharkt door een aantal 
vrijwilligers. Het bloemenlint heeft een 
paar jaar nodig om echt tot bloei te 
komen. De droge zomer was er de 
oorzaak van dat er dit jaar te weinig 
bloemen tot bloei kwamen.  

Wel hebben de bloemenlinten een 
gunstig effect gehad op  de 
insectenpopulaties. Wilt u ook af en 
toe de handen uit de mouwen 
steken voor een mooiere en 
schonere wijk,  stuur dan een 
mailtje naar 
wijk.breukelen.noord@gmail.com    

 

Bijenstal gebeitst en bloemenlinten aangeharkt door vrijwilligers 

 

 

Nieuwe bomen in het 

Henk van der Griftpark 

Overleg 

jongerenproblematiek 

in Noord met de 

Burgemeester In november wordt een aantal nieuwe 
bomen geplant in het Henk van der 
Griftpark. Dode bomen zullen 
verwijderd worden. Met de 
omwonenden is hier overleg over 
gevoerd op een inloopavond op 3 
september in wijkcentrum Over-
Noord. Met de veelal positieve 
reacties en goede tips op deze avond 
wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden. Groepen van de 
basisscholen worden bij de aanplant 
betrokken, om de kinderen meer 
natuurbewust te maken. 

 

15 september vond op verzoek 
van burgemeester Yvonne van 
Mastrigt een gesprek plaats met 
Politie, Woningbouwvereniging, 
Gemeente en Wijkcommissie over 
de jongeren problematiek in de 
wijk. Zij wilde graag weten wat er 
precies aan de hand is naar 
aanleiding van vragen uit de 
Gemeenteraad. Daarna heeft ze 
ook kennisgemaakt met een 
aantal jongeren.  

 

Bouw appartementen boven winkelcentrum Noord 

In de vorige Nieuwsbrief werd gemeld dat de vergunning voor de bouw van de 
appartementen boven het winkelcentrum was ingetrokken. De Gemeente deed 
deze mededeling,  maar  het bleek hier om een oude bouwvergunning te gaan. 
Momenteel worden er voorbereidingen getroffen voor de bouw van de 
appartementen wat grote overlast zorgt voor zowel de winkeliers als de bezoekers 
van het winkelcentrum. Door de Gemeente is beloofd dat zowel de omwonenden 
als de wijkcommissie ingelicht zullen worden over de gang van zaken rondom het 
winkelcentrum, wat echter tot op heden niet is gebeurd. 

 

Woningcorporatie Vecht 
en Omstreken en 
bouwbedrijf van Wijnen 
hebben groot onderhoud 
aan de flat aan de 
Maltbystraat verricht en 
verduurzaamd.  
De bewoners van de 43 
appartementen zijn blij dat 
door deze renovatie het 
woonplezier en 
wooncomfort aanzienlijk 
zal gaan verbeteren.  
Nu nog hopen dat de 
overlast die in deze flat 
wordt veroorzaakt door 
sommige bewoners ook 
tot het verleden gaat 
behoren. 

 

Maltbyflat 

 


