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Op donderdag 7 maart a.s. om
10.00 uur is er weer Klassieke
muziek te beluisteren in het
Wijkcentrum Over-Noord,
Vrijheidslaan 4 in Breukelen.
Wat is er te horen?
Er is muziek van o.a. Charles
Gounod (Funeral March of a
Marionette), Franz Schubert
(Gesang der Geister) en Modest
Moessorgski
(Schilderijententoonstelling) maar
ook van minder bekende
componisten als Reinhold Glière
(Romance voor viool en piano) en
Maurice Duruflé (Ubi caritas et
amor). 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 Over-Noord is er voor
iedereen! De toegang is gratis. U
kunt zo binnenlopen en met een
kopje koffie erbij wordt het reuze
gezellig.

Klaverjassen
Zaterdag 9 maart 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

Wijkcentrum Over-Noord
Moeilijk ter been?
Bel voor vervoer Graag
Gedaan, bereikbaar op
maandag, woensdag en
vrijdag tussen 9:00 en
10:00 uur,
telefoonnummer 0346263800
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Bridge op zondag
Elke 2e zondag van de maand wordt er in
een ontspannen gezellige sfeer gebridged
in wijkcentrum Over-Noord. 10-03-2019
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.

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

Jeugdschaak wordt vervolgd in maart
Elke
donderdagmiddag
creatief bezig zijn in
wijkcentrum
Over-Noord
van 14.00 – 16.00 uur

Op maandag 11 maart start de nieuwe
cursus jeugdschaak van 5 lessen,
waarmee het schooljaar 2018 – 2019
wordt afgesloten. De kosten zijn 5 euro
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.
Aanmelden kan via e-mail aan
overnoord@gmail.com met
vermelding van leeftijd en ervaring.

Schaakcafé voor senioren wordt vervolgd in maart 2019
U kunt boeken
meenemen/
inleveren in de
minibieb.
Zeker open op
dinsdagmorgen en
donderdag
de hele dag.

Evenals het afgelopen seizoen startte
het schaakcafé voor senioren weer in
oktober en duurt tot en met maart. Elke
e
e
2 en 4 dinsdagmiddag van de maand
kunnen senioren weer deelnemen aan
het schaakcafé in wijkcentrum Over
Noord van 14.00 tot 16.00 uur, waar in
een prettige sfeer geschaakt kan worden.
In maart zijn de schaakmiddagen op
dinsdag 12 maart en op 26 maart. 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. Het gaat
namelijk om het spelplezier! De
kosten over die periode oktober tot
en met maart bedragen 10 euro,
inclusief 1 koffie of 1 thee. Nadere
informatie bij Cees Samsom via
ceessamsom@online.nl of tel. 0346
– 263719. Tot ziens!
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Wijkcentrum Over-Noord
Boeken bespreken

Provinciale Staten
en Waterschap
VERKIEZINGEN
op 20 maart.
Uw Wijkcentrum is
Stembureau.
U kunt stemmen van
07.30 u tot 21.00 u
Vrijheidslaan 4

Op dinsdag 19 maart van 14 tot 16 uur
worden er twee zeer uiteenlopende
boeken besproken. Van Stefan
Hertmans is dat "De bekeerlinge".
Dit boek kan min of meer beschouwd
worden als de opvolger van Hertmans
boek uit 2013," Van oorlog en
terpentijn".
Het is de geschiedenis van een jonge
christelijke vrouw, wonend in de
Provence tijdens de roerige
middeleeuwen die verliefd wordt op de
zoon van de opperrabbijn van Frankrijk.
De schrijver ziet ook aanknopingspunten in dit verhaal met onze huidige
tijd.

Uit 1923 stamt het boek
"Kees de jongen"van Theo Thijssen, vele
malen herdrukt en ook verfilmd.
Nog steeds wordt de lezer geboeid door de
gewone jongen Kees, die eigenlijk heel
bijzonder was.
Boeken Bespreken wordt gepresenteerd
door Marjo van Dijk-Witjas en Greetje
Falkenhagen.
Toegang zoals altijd vrij.

Repair café 21 maart
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 21 maart a.s.
U kunt tijdens het repaircafé ook
terecht voor vragen over het gebruik
van uw IPAD of I- Phone.

Filmvrienden van Over-Noord
De volgende filmvoorstelling is
zondag 31 maart 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

Schuif-es-aan
VIVA MEXICO
In het wijkcentrum wordt op 29 maart
een Mexicaanse maaltijd bereid.
We beginnen met een lekker soepje
waarna het hoofd- en nagerecht volgen.
We sluiten de avond zoals gebruikelijk
af met en kopje koffie of thee met iets
lekkers. 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
bij ons aanschuiven, dan kunt u zich
zaterdag 2 maart na 9.00 u aanmelden
per mail aan overnoord@gmail.com of

Schuif-es-aan

telefonisch door het antwoordapparaat in
te spreken, telefoonnummer 751840.
Eventuele afmeldingen graag bij Tilly van
Rooijen tel. 06-44206109. Wanneer u
zich afmeldt in de week voorafgaand aan
de Schuif-es-aan moeten wij helaas
€ 5,00 onkostenvergoeding in rekening
brengen, dit vanwege de reeds gedane
inkopen.

Wijkcentrum Over-Noord

Pagina 4 van 6

Excursie Bronbeek
Deelnemers aan de excursie naar Bronbeek op
10 april worden verzocht het verschuldigde bedrag
over te maken naar het rekeningnummer van OverNoord: NL05RABO 0159586402 onder vermelding
van excursie Bronbeek 10 april 2019
- bent U 65 jaar en ouder..........€ 27,00
- jonger dan 65 jaar................. € 30,00
Museumpas- en Veteranenpashouders genieten
een korting van € 3,00 op bovenstaande bedragen.
Belangrijk: neem uw medicatie mee, gebruikt U
dieetvoeding, rollator?

Aangemeld hebben zich tot 21 februari:
mv.N. & hr.A. Ruimschotel,
mv. L. Hering,
mv. B. de Lange,
mv. T. van Eekelen,
mv. N. Koning-Kesting,
hr. G. de Ridder,
mv. T. de Raat & hr. G. van den Berg,
mv. E. Stekelenburg,
mv. M. van Dijk-Witjas en
hr. A.H. van Asdonck

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, de
sluitingsdatum is 10 maart a.s.
U kunt zich aanmelden op 1 van de volgende
e-mail adressen:

overnoord@gmail.com
mvandijkwitjas@planet.nl
ahasdonck@ziggo.nl
Vermeldt ook of U als nieuwe deelnemer meegaat
met eigen vervoer. Chauffeurs ontvangen na afloop
een (kleine)vergoeding.
Meer informatie over Bronbeek kunt u terugvinden
op www.Bronbeek.nl

Wandelen is gezond en gezellig!
Kom eens langs en maak gratis kennis met
Ommetje Breukelen, de leukste wandelgroep in
Breukelen. Er wordt gewandeld in diverse
groepen en de afstanden variëren van 4 tot 8 km.
Alle groepen lopen iedere donderdag vanaf
Wijkcentrum Over-Noord, Vrijheidslaan 4.
Verzamelen 09.45 uur, vertrek 10.00 uur.
Deelname € 2,00 incl. koffie/thee na afloop.
Voor informatie: mail naar

ommetjebreukelen@outlook.com
Naast de vaste donderdagen wandelt
Ommetje Breukelen ook buiten Breukelen.
Wil je hieraan deelnemen? Vraag informatie aan
via bovenstaand mailadres.

Waar gaan wij de komende maanden aan de wandel?
Zet deze data vast in je agenda!
Za 9 mrt 2019 Wandeling door Oud Amsterdam 10 km
Za 23 mrt 2019 Tocht door het Groene Hart vanuit
Kockengen 13 km
Wo17 april 2019 Fruitbloesemtocht in Leerdam 15 km
Vrij19 april 2019 Utrechtse Steegjes en Hofjeswandeling
12 km (avondwandeling)
Za 11 mei 2019 Grechtroute 13 km vanuit Kamerik
Zo 19 mei 2019 Vissenloop IJmuiden tbv KWF
Kankerfonds
Za 1 juni 2019 7e Keer Beter Lopen voor Parkinson
vanuit Groenekan
Za 8 juni 2019 Rondje door Woerden centrum en
Brediuspark 10 km

Pagina 5 van 6

Wijkcentrum Over-Noord
Kop van verhaal uit eerste hand

16 maart NL Doet! Komt u ook helpen?
Spreekuur wijkcommissie
i.s.m de Gemeente
5 maart 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!

16 maart is weer de landelijke NL doet
dag. Uiteraard gaat ook Breukelen Noord
weer de handen uit de mouwen steken.
Tussen 10.00 uur en 13.00 uur moet de
kanaalstrook weer ingezaaid worden met
éénjarig bloemenzaad zodat het er weer
fleurig uit gaat zien deze zomer. Het
inzaaien zal gebeuren onder leiding van
Imker Marten Schoonman.
Ook moet er wat opknapwerk gebeuren
aan de dierenstal en de dierenweide. U
bent van harte welkom om gezellig een
paar uurtjes mee te helpen.

Zo moet o.a. de dierenstal een likje verf
krijgen. Dit gebeurt onder leiding van
Schildersbedrijf H.C. Scheper, die ook
een sponsorbijdrage heeft gegeven.
Om 10.00 uur staat de koffie klaar in het
Jeugdhonk aan de parkeerplaats van het
Henk van der Griftpark. U kunt zich daar
aanmelden, maar dat kan ook van
tevoren via een mail naar
wijk.breukelen.noord@gmail.com

Herhalingscursus reanimatie AED op 23 maart
De wijkcommissie organiseert op 23 maart in samenwerking met de Hartstichting
reanimatie herhalingscursussen voor mensen die al een AED-reanimatie certificaat
hebben. Deze korte herhalingscursus duurt ca. 1 uur.
Wederom zal de heer Gerard van Leeuwenkamp, instructeur van Hartstichting Nederland
met assistentie van Lida Boekweit, deze cursussen verzorgen.
U heeft keuze uit de volgende tijdsblokken (per tijdsblok kunnen 5 deelnemers meedoen):





09:00 -10:00 uur
10:15 -11:15 uur
11:30- 12:30 uur
13:00 -14:00 uur

De deelnamekosten bedragen slechts € 15.00, incl. koffie of thee en een
verlengingscertificaat.
U kunt zich aanmelden door voor 10 maart a.s. een mail te sturen
naar wijk.breukelen.noord@gmail.com. Geef daarbij uw naam, email adres, telefoon
nummer op en welke tijdslot uw voorkeur heeft.

Overleg over plein Broklede en parkeren voor Bibliotheek, RHC en Kinderopvang?
Op 4 februari heeft weer een bijeenkomst over de herinrichting van het schoolplein voor Broklede en de openbare ruimte
voor het 4 en 1 gebouw plaatsgevonden. De gemeente heeft aangegeven dat het gebied in tweeën wordt geknipt, omdat
er op dit moment niet genoeg financiële middelen zijn om het gebied in een keer aan te pakken. Er wordt gestart met het
schoolplein t/m het RHC en de planning is dat dit in 2019 wordt uitgevoerd. Voor herinrichting van het tweede deel van
het gebied zal worden gekeken of er in 2020 geld gereserveerd kan worden voor de uitvoering.

Wijkcentrum Over-Noord
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Voortgang plannen skeelerbaan
Op 28 januari werd in Wijkcentrum
Over-Noord een informatiebijeenkomst
gehouden om direct omwonenden van
het Henk van der Griftpark te
informeren over de plannen tot
realisatie van een Combi Schaats- &
Skeelerbaan in het park en hen de
mogelijkheid te bieden vragen te
stellen.

Conclusie:
De reacties van de aanwezigen op de
plannen waren onverdeeld positief.
Stakeholders en omwonenden zijn
voorstander van de aanleg en de laatsten
droegen aandachtspunten en suggesties
aan die niet alle betrekking hadden op de
aanleg van de baan, maar wel op het
park. De Sportraad meldde dat zij het
plan ondersteunen. Alle input die wel
betrekking heeft op de aanleg van de
baan zal bij het verdere proces worden
betrokken.
De voorbereidingsplannen worden door
een kerngroep o.l.v. projectleider Jan
Tilmans verder uitgewerkt.

Afscheid van Gerda Emke (lid Wijkcommissie) en opvolging door Irma Gondrie
De Wijkcommissie Breukelen Noord heeft op 30
januari afscheid genomen van Gerda Emke die ruim 4
jaar lid is geweest van de wijkcommissie. Gerda heeft
aangegeven dat ze dat met veel plezier heeft gedaan,
maar – mede gezien haar werkzaamheden voor Graag
Gedaan – een stapje terug wil doen en wat meer tijd
voor zichzelf wil.
De wijkcommissie is dankbaar voor het vele werk dat
ze heeft verricht en het enthousiasme waarmee ze dat
heeft gedaan. Gerda blijft meedenken en –doen als
bewoner van Breukelen Noord en zal alert blijven op
wat speelt in de wijk. De wijkcommissie is verheugd
dat Irma Gondrie Gerda Emke gaat opvolgen en de

wijkcommissie komt versterken.
Op de avond van het afscheid van Gerda werd de
Wijkcommissie tevens een fantastische, zelfgemaakte
paella aangeboden door Ido van Wieren (ATO glas).

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

Jongerenoverlast
N.a.v. diverse incidenten die de afgelopen periode
hebben plaatsgevonden met jongeren, heeft de
wijkcommissie op 4 februari jl gesproken met
burgemeester Yvonne van Mastrigt, gemeente
ambtenaren, de wijkagenten en een aantal
omwonenden van het speeltuintje tegenover het
wijkcentrum Over-Noord over de jongerenoverlast.
Het probleem wordt door de politie, Jeugdpunt en de
Gemeente serieus en gecoördineerd aangepakt.
Gevraagd wordt om vooral alle incidenten en
voorvallen te melden bij de politie. Dit is nodig om
meer bewijs te verzamelen. De burgemeester heeft
toegezegd om begin maart 2019 met een
terugkoppeling te komen over de verdere aanpak.

Jongerenoverlast:
Het kan zijn dat u jongerenoverlast in uw buurt ervaart.
Jongerenwerk, politie en gemeente horen dit graag van
u. Daarbij is het van belang te weten hoe u moet
handelen. Wat te doen bij overlast van jongeren?
1. Spreek de jongeren aan. Een goed en rustig gesprek
wil vaak helpen. Hulp nodig bij het aanspreken van
jongeren? Jongerenwerk Jeugd-Punt wil graag weten
wat het probleem is en kan u helpen met de jeugd in
verbinding te komen. Neem dan contact op met
Jeugd-Punt via 06-83602920
2. Heeft het gesprek geen oplossing gebracht en is de
overlast structureel? Neem contact op met de politie.
Bel 0900-8844 en bij ernstige situaties 112
3. De politie gaat met de melding aan de slag.
Daarnaast vindt er afstemming plaats met Jeugd-Punt
en de gemeente.

