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Jeugdschaak wordt vervolgd in april
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Op 1 en 8 april wordt de cursus
jeugdschaak voortgezet, die op
maandag 11 maart gestart is.
Met deze cursus jeugdschaak van
5 lessen, wordt het schooljaar
2018 – 2019 afgesloten.
De kosten zijn € 5 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. Na de
zomervakantie begint het
jeugdschaken weer op 9 september.

Aanmelden kan via e-mail aan
overnoord@gmail.com met
vermelding van leeftijd en ervaring.

Klassieke muziek in Wijkcentrum Over-Noord
Op donderdag 4 april 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. Brahms
(Derde symfonie) en Beethoven
(Mondscheinsonate) maar ook van
minder bekende componisten als
Bohuslav Martinu (La Romance des
Pissenlits) en Antonio Caldera (aria
Sebben Crudele). Misschien klinkt
hun muziek toch wel bekend in de
oren. 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. 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 OverNoord is er voor iedereen! U kunt zo
binnenlopen en met een kopje koffie
erbij wordt het reuze gezellig.

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

Zaterdag 13 april 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

Bridge op zondag
14-04-2019

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

Elke 2e zondag van de maand wordt er in
een ontspannen gezellige sfeer gebridged
in 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 13.15u 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.

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

Elke
donderdagmiddag
creatief bezig zijn in
wijkcentrum
Over-Noord
van 14.00 – 16.00 uur

Op dinsdag 16 april van
14.00 tot 16.00 uur is er weer boeken
bespreken. Toegang vrij.
Voor de pauze wordt door Greetje
Falkenhagen aandacht besteed aan de
columns die Thomas Erdbrink schreef
over zijn leven in Iran, verzameld in
twee boekjes, "onze man in Iran" en
" Gelukkig nog altijd onze man in Iran".
Persoonlijke anekdotes over een
intrigerend land vol tegenstrijdigheden.

Na de pauze gaan we terug in de tijd met
Marjo van Dijk-Witjas, die het boek
bespreekt van Bertus Aafjes
"In de schone Helena". Een beschrijving
uit 1960 over een reis door Nederland,
Frankrijk en Spanje, eindigend in Mycene
in Griekenland, waar Bertus Aafjes
terechtkomt in het pension "La belle
Helène", vandaar de titel van het boek.
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Wijkcentrum Over-Noord
Repair café 18 april

Ommetje Breukelen
Wandelen is
gezond en gezellig!
Elke donderdag
09.45 – 11.00 u
Vertrek vanuit het
wijkcentrum

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

Schuif-es-aan
Na de Mexicaanse maaltijd van maart is
het nog een verrassing wat de kok op
26 april voor ons gaat koken.



Paastip!!

Eenvoudig gevulde
eieren
8 eieren, ½ tl mosterd, 1
el mayonaise, zout en
peper en snufje
paprikapoeder
Leg de eieren in een
pannetje net onder
water. Breng aan de
kook. Doe de deksel op
de pan, haal van het vuur
en laat de eieren 10-12
min. in de pan liggen.
Haal uit het water en laat
ze afkoelen. Pel ze en
snijd in de lengte in
tweeën. Haal het eigeel
eruit en meng dit met de
mosterd, mayo en zout
en peper. Vul elk half ei
met het mengsel en
betrooi met wat paprika
poeder.



Het wordt in ieder geval zoals gebruikelijk
een driegangen menu, daarna is er nog
een kopje koffie of thee met iets lekkers en
kan iedereen met een tevreden gevoel
huiswaarts.
We ontvangen u graag na 17.30 uur met
een drankje, rond 18.00 uur serveren wij
het voorgerecht. De deelnamekosten

bedragen € 10.00 incl. een drankje.
Bent u alleenstaand en wilt u een keer met
ons mee eten, dan kunt u zich
zaterdag 6 april na 9.00 uur aanmelden
per mail aan overnoord@gmail.com of
telefonisch door het antwoordapparaat in
te spreken, telefoonnummer 751840.
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.

27 april Koningsdag

Filmvrienden van Over-Noord
De volgende filmvoorstelling is
zondag 28 april 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

Maak er een gezellige dag van.

Wijkcentrum Over-Noord
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Veiligheid stabiel in Stichtse Vecht
Spreekuur wijkcommissie
i.s.m de Gemeente
2 april 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!

Tijdens een druk bezocht veiligheidsgesprek hebben burgemeester Van
Mastrigt van Stichtse Vecht, politie en
brandweer gezamenlijk bekend gemaakt
dat de veiligheidscijfers voor Stichtse
Vecht stabiel zijn. De totale criminaliteit is
met 1% licht gestegen.
Dit is vooral veroorzaakt door betere
opsporingstechnieken voor het rijden
onder invloed van alcohol en drugs en
meer bereidheid om aangifte te doen bij
winkeldiefstallen. Volgens burgemeester
Van Mastrigt is samenwerking met alle
organisaties en bewoners cruciaal om
Stichtse Vecht veilig te houden.
In 2018 waren de opvallende dalers
woninginbraken (-15%), autokraken (10%) en vernielingen (-12%). De meeste
autokraken worden op dit moment
gepleegd bij horecagelegenheden.
Winkeldiefstallen en bedrijfsinbraken zijn
ten opzichte van 2017 gestegen met 23%
en 20%. Veel bedrijfsinbraken worden
gepleegd bij bedrijven aan de snel- en
hoofdwegen.

Meldpunt ondermijning
Ondermijning, waar onderwereld en
bovenwereld elkaar raken, krijgt de
komende periode extra aandacht in
Stichtse Vecht. Een meldpunt voor
signalen is deze week gelanceerd
en bereikbaar
via bit.ly/meldondermijning.
Iedereen die iets ziet gebeuren kan
vermoedens van onraad via een
formulier bij het meldpunt kwijt.

Maatregelen voor veiligheid Straatweg t.pv. Rietland en Overweer
In overleg met bewoners van Rietland en Overweer is de Gemeente voornemens om een aantal maatregelen
te nemen ter verbetering van de verkeersveiligheid t.p.v. Rietland en Overweer. Om de buurt zo snel mogelijk
naar een hoger veiligheidsniveau te brengen, stelt de gemeente een aantal maatregelen voor, die met name
aandacht vestigen op reductie van snelheid en op de oversteekpunten bij Overweer en Rietland. De bedoeling
is dat deze voornemens snel worden uitgevoerd. Vervolgens zal worden gekeken, wat het effect is van deze
maatregelen om, indien nodig, aanvullende stappen te nemen.

Lammetjes

Bloemenlint

14 maart werden de eerste lammetjes
geboren in de dierenweide. Moeder
schaap werd verrast met de geboorte
van 2 lammetjes.

Het bloemenlint van diverse soorten
bloembollen dat de wijkcommissie op
burendag 2017 met vrijwilligers heeft
aangelegd aan de Ruwiellaan stond dit
voorjaar weer mooi in bloei.
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Overleg betreft overlast
in Breukelen Noord

Bewoners ongerust over
plannen watertoren

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met
Burgemeester Yvonne van Mastrigt, politie,
wijkcommissie, winkeliers en bewoners
betreffende de overlast die plaats vindt de
laatste maanden Breukelen Noord. Er is
sprake van regelmatig wangedrag en dreiging
waarbij personen worden lastig gevallen. Het
gaat slechts om een kerngroep van 2 à 3
jongeren. Politie beweert veel te doen,
reageren meteen op meldingen en observeren
ook. Zo hebben ze iemand op heterdaad
kunnen betrappen. Er is nu een samenscholingsverbod ingesteld bij de 4 palen flat en
bij de garages bij het speelveld. Bent u getuige
van onregelmatigheden meld dit direct aan de
politie.

Ruim 40 omwonenden van de watertoren hadden
13 maart in wijkcentrum Over-Noord overleg over de
plannen van de nieuwe eigenaar van de watertoren.
De projectontwikkelaar heeft het plan om
12 appartementen te gaan bouwen in de watertoren.
De omwonenden zijn met name bang voor hun privacy
en voor verslechtering van het leefklimaat en
waardedaling van hun huizen. Ook veiligheid en
geluidsoverlast spelen een rol. Alle mogelijkheden om
deze bouw te voorkomen zullen dan ook door de
omwonenden aangewend worden. Ook kwamen de
omwonenden met alternatieven voor de watertoren die
veel minder problemen zullen geven voor de omgeving.

NL Doet
Zaterdag 16 maart organiseerde de
wijkcommissie wederom NL doet. De
kanaalstrook langs het kanaal werd
weer ingezaaid door een aantal
vrijwilligers onder leidng van Imker
Marten Schoonman met een mengsel
eenjarige bloemen. Met het
opknappen van de dierenstal werd
een begin gemaakt. Helaas waren de
weersomstandigheden dusdanig
slecht dat er weinig gedaan kon
worden. De klus wordt voortgezet in
april als het droog weer is , onder
leiding van Schildersbedrijf Scheper.

Herhalingscursus AED
Maar liefst 35 deelnemers hadden zich
aangemeld op zaterdag 23 maart voor de
herhalingscursus AED. De wijkcommissie
organiseerde deze cursus in samenwerking
met de Hartstichting. Wijkcentrum Over-Noord
stelde de ruimte hiervoor beschikbaar en
zorgde voor de koffie.

Uitbreiding dierenstal
gereed
Op verzoek van de beheerder heeft de wijkcommissie
het initiatief genomen om de dierenstal uit te breiden.
Met hulp van een aantal vrijwilligers werd de bouw
gerealiseerd. Er werd een bedrag uit het
leefbaarheidsbudget beschikbaar gesteld en de
dakplaten werden geleverd door aannemersbedrijf
Van der Heijden. De schapen kunnen nu droog
schuilen en er is nu een goede opslagruimte voor het
voer en stro.

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

