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Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord 

Op donderdag 3 januari 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. Giuseppe Verdi 
(La Traviata), Richard Strauss  
(4 Liederen opus 27) en Franz 
Schubert (Winterreise) maar ook van 
minder bekende componisten als 
Bohuslav Martinu (Puppets) en Anatoli 
Ljadov (3 Morceaux, Op.11). 
Misschien klinkt hun muziek toch wel 
bekend in de oren. 
Muziekverteller Peter Roovers leidt elk 
werk in met informatie over de 
componist en geeft hij een vaak 
verrassende toelichting op wat er in de 
muziek te beleven is. 
En 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. 
 
Moeilijk ter been? Bel voor vervoer 
Graag Gedaan, bereikbaar op maandag, 
woensdag en vrijdag tussen 9:00 en 
10:00 uur, telefoonnummer 0346-
263800. 

 

N I E U W S B R I E F 

 

http://www.over-noord.nl/
mailto:overnoord@gmail.com
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Evenals het afgelopen seizoen startte 
het schaakcafé voor senioren weer in 
oktober en duurt tot en met maart.  
Elke 2

e
 en 4

e
 dinsdagmiddag van de 

maand kunnen senioren weer deel-
nemen aan het schaakcafé in 
wijkcentrum Over Noord van 14.00 tot 
16.00 uur, waar in een prettige sfeer 
geschaakt kan worden. In januari zijn de 
schaakmiddagen op dinsdag 8 januari en 
op 22 januari. 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. 

Schaakcafé voor senioren wordt vervolgd in jan.2019 

Zaterdag 12 januari   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 

 

Bezoek onze 
website! 

Ga naar: 

www.overnoord.nl 

 

Het gaat namelijk om het spelplezier!  
De kosten over die periode oktober 
tot en met maart bedragen € 10,00 , 
waarbij koffie of thee is inbegrepen. 
Nadere informatie bij Cees Samsom 
via ceessamsom@online.nl of 
tel. 0346 – 263719. Tot ziens! 
 
 

 

Wijziging: 
In februari is er 
klaverjassen op  

2 februari  
en niet op 9 februari 

Start Jeugdschaak 

Op maandag 15 januari 2019 start 
weer de nieuwe cursus jeugd-
schaak 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 opeen-
volgende 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.      

 

● ● ● 
Moeilijk ter been? 

 Bel voor vervoer Graag 

Gedaan, bereikbaar op 

maandag, woensdag en 

vrijdag tussen 9:00 en 

10:00 uur, 

telefoonnummer 0346-

263800 

 
● ● ● 

 

Filmvrienden van Over-Noord 
De volgende filmvoorstelling is zondag 27 januari 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 

mailto:ahasdonck@ziggo.nl
mailto:ceessamsom@online.nl
mailto:overnoord@gmail.com
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Boeken bespreken 

 

 

Dinsdag 15 januari, de eerste 
bijeenkomst in het nieuwe jaar van 
Boeken Bespreken door Marjo van 
Dijk-Witjas en Greetje Falkenhagen. 
Besproken worden de boeken 
"Oeroeg" van Hella Haasse en 
 "Hoor nu mijn stem" van Franca Treur. 
 
Oeroeg werd in 1948 uitgegeven als 
Boekenweekgeschenk en is later nog 
weer herdrukt. Het is het verhaal van 
de vriendschap tussen  een Hollandse 
jongen en de inlandse Oeroeg. 
 
 "Hoor nu mijn stem" is het laatste boek 
van Franca Treur, een ongewone 
combinatie van bevrijding en verlies in 
een prachtige stijl beschreven.  

Elke dondagmiddag 
creatief bezig zijn in 
wijkcentrum Over-

Noord  
van 14.00 – 16.00 

uur 

 

 
 

Schuif-es-aan 

De eerste schuif-es-aan van het 
nieuwe jaar is op vrijdag 25 januari a.s.  
Erwin Mulder kookt op deze avond.  
Wat Erwin voor ons gaat maken is nog 
niet bekend maar het wordt 
ongetwijfeld weer een heerlijke 
maaltijd. Zoals gebruikelijk sluiten we 
de avond af met en kopje koffie of thee 
met iets lekkers. De kosten bedragen  
€ 10,00 p.p. incl. een drankje. 
 
Alleenstaanden kunnen zich zaterdag  
5 januari a.s. vanaf  9.00 uur 
aanmelden per mail naar 
overnoord@gmail.com,  maar U  kunt 
zich ook telefonisch aanmelden door 
het antwoordapparaat van Over-Noord 
tel.nr 751840  in te spreken. 
Graag tot ziens op de 25e. 

 
 

U kunt boeken 
meenemen/ 

inleveren in de 
minibieb. 

Zeker open op 
dinsdagmorgen en 
donderdag de hele 

dag. 

 

Bridge op zondag  

Elke 2e zondag van de maand  wordt er in 
een ontspannen gezellige sfeer gebridged 
in  wijkcentrum Over-Noord. 13-01-2019 

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. 

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

 

 

Repair café 17 januari van 09.00 – 11.00 uur 

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

 

 

mailto:overnoord@gmail.com
mailto:overnoord@gmail.com
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Wandelnieuws Ommetje Breukelen 

 

Het wandeljaar 2018 zit er al weer op en we 
kunnen terugkijken op een gezellig jaar met 
diverse leuke sportieve activiteiten. 
Naast onze vaste Ommetje Breukelen 
wandelingen op donderdag namen een aantal 
wandelaars in januari deel aan de 
Nieuwjaarsloop in Wijk aan Zee; liepen we in 
februari in Woerden; in maart stonden 
Rotterdam en Baarn op de wandelagenda; 
april liepen we in de Bollenstreek;in mei 
gingen we de uitdaging van de halve marathon 
van Leiden aan; juni Katwijk 'de kippenloop' en 
dit is echt het leukste wandelevenement van 
het jaar; 
 
1 januari gaat de inschrijving hiervoor open 
en VOL=VOL dus wil je mee, schrijf dan op 
tijd in. 
 
De schitterende 'Erfgoedwandeling Utrecht' 
was een succes evenals de Hartstocht in de 
Biesbosch. En natuurlijk werd het 7-jarig 
bestaan van Ommetje in september gevierd 
met taart. 15 december was de laatste iets 
langere wandeling van het jaar, het zgn. 
Voetstappenpad. Deze komt in augustus zeker 
weer op de wandelagenda als de hei in bloei 
staat. Op 23 december namen we deel aan de 
3 FM Serious Request wandeling 
georganiseerd door Perry Sport, opbrengst 
ruim € 1800,00. 
27 december sloten we het wandeljaar af met 
een gezamenlijke kerstlunch in Over-Noord.  

 
Inmiddels beschikt Ommetje Breukelen over 5 
enthousiaste wandelbegeleiders dus niets staat ons in 
de weg om 2019 tot een succesvol sportief jaar te 
maken. Wij lopen in diverse tempogroepen dus er is 
een wandelmogelijkheid voor elk wat wils.   
 
Meer info? Meld je aan via bovenstaande mail of kom 
een keertje meelopen op onze vaste donderdagmorgen 
om 10.00 uur vanaf Over-Noord in Breukelen. 
 
Met de wandelgroeten 
Wandelbegeleiding van Ommetje Breukelen 

 

 

Mail: ommetjebreukelen@outlook.com 

 

 

mailto:ommetjebreukelen@outlook.com
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Kop van verhaal uit eerste hand 

Op 3 december was een bijeenkomst 
over het herinrichten van het plein voor  
het 4 in1 gebouw.  Hierbij waren 
aanwezig vertegenwoordigers van de 
Gemeente, de gebruikers van het 4 en 
1 gebouw en leden van de 
wijkcommissie Breukelen Noord..  
Er wordt gestreefd naar een veiliger in 
en uitrit voor de fietsers en scooters. 
Ook is het plan om het plein te 
verfraaien door vier  bomen te plaatsen 
en groene hagen en bloembakken 
rondom het plein te creëren.  
 

Onlangs hebben wij samen met 2 buren 
op onze platte daken (2 schuurdaken en 
1 uitbouw) een sedumdak aangelegd. De 
sedumplanten zijn koude en 
hittebestendig. In totaal is nu 41 m2 met 
een groen sedumdak bedekt. Vanuit de 
slaapkamers kijken wij nu niet meer op 
een zwart dak, maar op een groen dak. 
Een mooi gezicht. We hebben het 
materiaal gekocht bij 
www.sedumshop.com. Op de site staat 
alle informatie en vind je antwoorden op 
veel gestelde vragen. Met de buren zijn 
we ongeveer 4 uur bezig geweest en 
toen was het karwei geklaard. Op een 
filmpje kun je aardig zien hoe een en 
ander in zijn werk gaat  

Plan herinrichten en opknappen plein 4 en 1 gebouw 

 

Sedumdak op  plat dak 
 

Spreekuur wijkcommissie 

 i.s.m de Gemeente 

e.v. spreekuur is op  

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! 

 

  

Op het plein komen verrijdbare 
picknickbanken. Deze kunnen ’s avonds 
binnen worden gezet ter voorkoming van 
hangjongeren. Planning is om e.e.a.  
begin 2019 te realiseren. In een tweede 
fase wordt het parkeerterrein bij het RHC 
en Kinderopvang opgepakt.  
 

(https://youtu.be/Uq_1h5T4jgM). 
Waarom een sedumdak? Het dak wordt 
minder warm en bij een uitbouw blijft het 
binnen koeler. Het dak heeft een 
waterbufferende werking. Bij de 
stortbuien van tegenwoordig komt er 
minder water op straat of in het riool. In 
de zomer bloeit het sedum. Je hebt als 
het ware een bijenlint ‘op niveau’. Wil je 
eens komen kijken? Stuur dan een mail 
naar gtahof@gmail.com en we nemen 
contact op. 
 
 
  
 
 

 

Ingezonden door Gerhard Hof en Irma Gondrie 

DVD voor Henk van der Grift 
De wijkcommissie heeft Henk van der 
Grift een dvd geschonken met daarop 
foto’s van de opening van het Henk van 
der Griftpark, de nieuwsuitzending op U 

vandaag van RTV Utrecht op 22 september 
en het grote uitgebreide interview in de 
uitzending van RTV Utrecht op 24 
september. Bijgaand Henk van der Grift op 
de foto met DVD voor zijn prijzenkast.   

  

 

http://www.sedumshop.com/
https://youtu.be/Uq_1h5T4jgM
mailto:gtahof@gmail.com
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Slechte communicatie en ontbreken projectleider/aanspreekpunt 

bouw appartementen De Admiraal, Breukelen 

 

  

Zoals bekend wordt op het Winkelcentrum De 
Passage in Breukelen Noord een  woonlaag 
gebouwd van 16 appartementen 
(Appartementencomplex De Admiraal). Tijdens het 
participatietraject hebben omwonenden met name 
hun zorg uitgesproken over de parkeer- en 
verkeerssituatie die nu al nijpend is, laat staan als 
de auto’s die bij de bewoners en bezoekers van de 
te bouwen appartementen horen, er nog bijkomen. 
Meermalen is zowel door omwonenden als door 
winkeliers en de Wijkcommissie Breukelen Noord 
aangedrongen op het aanpakken van de verkeers- 
en parkeersituatie, voordat met de bouw zou 
worden gestart.  Geen overbodige luxe, omdat 
omwonenden nu al veel overlast ondervinden van 
de grote vrachtwagens die de Jumbo bevoorraden 
en auto’s die op drukke dagen gewoon op de stoep 
voor hun ingang parkeren omdat er te weinig 
parkeerplaatsen zijn.  Tijdens de bouw zullen busjes 
en vrachtwagens die betrokken zijn bij de bouw van 
de appartementen voor nog meer overlast gaan 

zorgen. Hoewel de parkeer- en verkeerssituatie nog 
niet is aangepakt, zijn de voorbereidende 
werkzaamheden inmiddels gestart en nu al leidt 
slechte communicatie tot grote irritaties. 
Omwonenden worden bijvoorbeeld niet 
gewaarschuwd als er in de vroege ochtend 
werkzaamheden plaatsvinden die geluidsoverlast 
veroorzaken. Bij navraag is gebleken dat het gebrek 
aan communicatie vooral te wijten is aan de 
projectontwikkelaar en het feit dat er nog steeds geen 
projectleider is benoemd. De Gemeente heeft 
toegezegd dat zodra de bouw klaar is, direct zal 
worden begonnen met verdere uitbreiding van de 
parkeerplaatsen, het vernieuwen van de riolering  en  
herbestraten. Om dit tijdig uit te kunnen gaan voeren 
zullen op  korte termijn definitieve plannen moeten 
worden gemaakt en aanbestedingen hiervoor. Wij 
krijgen als wijkcommissie een veelheid aan vragen 
over de bouw van deze appartementen, maar ook de 
wijkcommissie tast in het duister en missen een 
duidelijk aanspreekpunt.  

 

Rijnevegt  viert feestelijke heropening  gerenoveerd plein 
 

Een jaar geleden hebben de bewoners van 

Rijnevegt in Breukelen bij de wijkcommissie 

de vraag neergelegd om het perk op het plein te 

draineren en een betere uitstraling te geven. 

Vanuit de gemeente kwam de suggestie om het 

gehele plein te ‘vergroenen’, dit in het kader van 

de klimaatadaptatie: inspelen op de 

klimaatwijziging. Het plein is verhoogd en 

opnieuw bestraat en er is drainage aangebracht. 

In het grote perk zijn planten en heesters geplant 

die vlinders, bijen en andere insecten aantrekken. 

Er staat een insectenhotel en struiken die 

vruchten dragen. Dit perk gaan de bewoners zelf 

onderhouden. De lavendelvakken zijn ingeplant 

met jonge lavendel. De bomen en struiken die in 

deze vakken staan werden behouden. Aan de 

oprit van het plein staat ook een mooie boom. 

Deze ingrijpende renovatie is tot stand gekomen 

dankzij een goede samenwerking tussen de 

Gemeente, groenaannemer Verheij, de 

wijkcommissie en de bewoners van Rijnevegt.  

De heropening werd feestelijk gevierd op           

15 december met een hapje en een drankje. 
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Een kerstboom ruilen voor een lot?  

 
Wanneer de feestdagen achter de 
rug zijn, start in Stichtse Vecht 
weer de jaarlijkse 
kerstboominzameling. Ben je 16 
jaar of jonger, dan krijg je voor 
iedere ingeleverde kerstboom een 
lot. Met dat lot zijn leuke prijzen te 
winnen. Zamel dus zoveel 
mogelijk kerstbomen in en wie 
weet win jij een geheel verzorgde 
dag naar Dierenpark Amersfoort 
plus een cadeaubon van Intertoys 
ter waarde van € 50. De drie 
hoofdprijs winnaars gaan op 
zaterdag 9 februari 2019 
gezamenlijk naar Dierenpark 
Amersfoort. In totaal zijn er 60 
prijzen te winnen. Onder de 
overige loten worden nog 35 vier-
badenkaarten voor het zwembad 
‘t Kikkerfort en 25 Intertoy’s Gift 
Cards van € 10 verloot.  
Op woensdag 9 januari kun je op 
verschillende plekken in Stichtse 
Vecht de kerstbomen omruilen 
voor een lot. 

Er is altijd een inzamelplek bij jou in 
de buurt. De exacte locaties vind je 
op de gemeentepagina die in de 
Vechtstroom wordt gepubliceerd en 
op de website van Stichtse Vecht. 
Heb je meer dan 15 bomen 
ingezameld? Dan kun je die ook 
laten ophalen. Wie gebruik wil 
maken van deze service moet op 
dinsdag 8 januari 2019 tussen 9.30 
en 17.00 uur contact opnemen met 
het Telefonisch Informatiecentrum 
van de gemeente: telefoon 14-
0346. De kerstbomen worden dan 
op woensdag 9 januari in de loop 
van de dag aan huis opgehaald. Op 
woensdag 16  januari 2019 worden 
de winnende lotnummers bekend 
gemaakt op de gemeentepagina in  
de Vechtstroom en op de website 
van de gemeente. Heb jij een van 
de hoofdprijzen gewonnen? Neem 
dan contact op met mevrouw 
Gerda Fiscalini, via 
telefoonnummer 0346-254243.  
Je krijgt dan een uitnodiging voor 

de feestelijke prijsuitreiking op 
woensdag 30 januari 2019.  
De winnaars van de overige 
prijzen kunnen hun prijs tot 
uiterlijk vrijdag 1 maart 2019 
afhalen bij het gemeentekantoor 
Maarssen, Endelhovenlaan 1, 
3601 GR Maarssen. Kijk voor de 
openingstijden op de website van 
Stichtse Vecht. 

 

 

Schoon en veilig het nieuwe jaar in 

Oud en Nieuw is een groot feest waar we met zijn allen van genieten. Maar al dat vuurwerk zorgt ook voor veel 
rommel op straat. Is de laatste vuurpijl uitgedoofd? Ruim dan direct het vuurwerkafval op zodat het niet blijft liggen op 
straat. Denk daarbij ook aan vuurwerk dat niet is afgegaan. Zo begint 2019 opgeruimd en veilig. 
 
Inleveren vuurwerkafval U kunt uw vuurwerk(afval) gratis inleveren bij de afvalscheidingstations. De adressen, 
openingstijden hiervan en de voorwaarden vindt u op www.stichtsevecht.nl/afval 

 

Geen vuurwerk in het  

Henk van der Griftpark!! 

Het park met de dierenweide is een 
vuurwerkvrije zone. Door Boa’s zal 
gehandhaafd gaan worden 

 

De wijkcommissie Breukelen Noord 

wenst u een gezond en gelukkig 2019! 

Website Wijkcommissie Breukelen Noord.  
Voor meer info van de wijkcommissie,  

wijkciebreukelennoord.simpsite.nl 

Mailadres: wijk.breukelen.noord@gmail.com 

 

http://www.stichtsevecht.nl/
https://www.stichtsevecht.nl/
http://www.stichtsevecht.nl/afval

