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Noordgeest 
  

 Groen met Alex 
 
Alex Marks is de drijvende kracht achter het project “Groen met Alex”. Samen met zijn vader Xander en soms ook 
zijn moeder Loezina gaat Alex sedert begin van dit jaar gewapend met zijn karretje, grijparrmen en                    
veilgheidshesjes op stap door de wijken Noordgeest en Tuinwijk om het zwerfafval van de straat op te ruimen.  
 
In het huis van de tienjarige Alex, gelegen in de wijk Noordgeest voer ik samen met zijn vader en moeder een   
gesprek over het project waar hij zo enthousiast over is. Het idee om iets te gaan doen aan het probleem van het 
zwerfafval kwam bij Alex op toen hij over straat liep en al het zwerfafval op straat zag liggen.                                    
“Er moet iets gedaan worden aan al die troep”, bedacht hij zich.  
 
Thuis gekomen besprak hij zijn idee met zijn ouders. Al snel werd een karretje in gereedheid gebracht en werden 
er grijparmen en hesjes aangeschaft. Minimaal eens per week gaat hij samen met vader of moeder op pad, waarbij 
hij inmiddels ook het afval aan het scheiden is. Een magneet maakt het mogelijk om metaal en aluminium te  
scheiden. Op deze wijze heeft hij al twintig kilo aluminium blikjes verzameld voor hergebruik. Dat levert ook weer 
wat geld op om zijn project te financieren. Een plaatselijke supermarkt ondersteunt zijn activiteiten door gratis 
plastic zakken ter beschikking te stellen.  
Voor informatie over hergebruik van materialen en alternatieve en duurzame manieren om energie op te wekken 
kan hij bij zijn vader terecht, terwijl moeder hem kan inspireren over groen en de natuur. Zo is moeder in haar tuin 
aan de gang met een kas en met een moestuintje.   
De naam “Groen met Alex” komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. “Als je eerst de rommel opruimt, krijgt de 
natuur weer de kans en krijg je ook meer oog voor het groen in de wijken”, zo verklaart hij de betekenis van deze 
titel. Tijdens het opruimen krijgt Alex veel positieve reacties van passanten. Zijn activiteiten zijn ook bekend op 
school. Op zijn facebookpagina vermeldt Alex niet alleen nieuws over zijn project, maar plaatst hij ook berichten 
over groene onderwerpen. Zo heeft hij ook een verwijzing geplaatst naar “Oerrr”, het jeugdprogramma van                  
Natuurmonumenten. Alex is trots op zijn project. De noordelijke wijken van Bergen op Zoom kunnen ook trots 
zijn op Alex! Wellicht kan hij met zijn project anderen inspireren!   

 
                                                                               Pieter Kwaadgras. 
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En toen was het stil! 
 
 
Wat een verschil met het vorige stukje, opeens is de handrem er op     
gegaan. Ook in de Emmauskerk staat (bijna) alles stil. Wat is dat vreemd 
en verwarrend! Het corona virus heeft ook op onze gemeente een enorm 
effect. Op dit moment kent bijna iedereen wel iemand (of meerderen) die 
ziek geworden zijn of zelfs overleden. Ook mijn oude moeder is nu     
getroffen maar, heel vreemd eigenlijk, zonder de ziekte verschijnselen 
(tot nu toe). 
Wij vragen in deze tijd weleens naar het waarom? Wat wil God ons    
zeggen? Wil God ons iets zeggen? Wij als kerk zouden hier toch iets  
zinnigs over moeten kunnen zeggen! Nou, de eerlijkheid gebied me dat 

ik dat niet kan. Op 5 mei hebben we Bevrijdingsdag gevierd en 4 mei hebben we de doden herdacht.    
Dezelfde vragen komen dan ook altijd naar boven. Ook hierin hebben we geen antwoord op die vraag.          
Wel weet ik als gelovige dat God ons laat weten dat er verschrikkingen op ons pad zullen komen zoals 
oorlogen, rampen en ziekten. Zoals in het heel gewone leven zullen we ook in bijzondere omstandigheden 
gewoon onze plicht moeten doen. Helpen waar nodig, en zorgzaam met anderen omgaan. In corona tijd 
betekend dat voor ons als kerk dat ook wij ons beperken in het fysiek contact met anderen, hoe moeilijk 
dat ook is. Binnen onze gemeente hebben we meer contact met elkaar door bellen of in Whatsapp    
groepjes. Iets kunt u daarvan meemaken via onze open Facebook pagina (Emmauskerk boz) De zondagen 
zijn voor ons als gemeente en voor de gasten die onze diensten regelmatig bijwonen, heel anders          
geworden. Geen kerkdiensten meer, maar alleen een korte overdenking en bidden voor elkaar.               
Dit doet één van ons in een leeg gebouw en dat wordt dan uitgezonden op: “Kerkdienstgemist.nl” of te 
beluisteren via onze website.                              
Ook de andere activiteiten liggen allemaal stil en het is de vraag hoe ze weer opgestart kunnen gaan   
worden. En of het in de toekomst überhaupt nog mogelijk is om sommige dingen weer te kunnen gaan 
doen in de anderhalve meter samenleving. Met elkaar eten bijvoorbeeld zou best wel eens heel moeilijk 
kunnen gaan worden.                
Dit allemaal te moeten missen  doet pijn. Een andere pijn die we met elkaar ongetwijfeld gaan voelen is 
een teruggang in economische activiteit. Bij velen is dat nu al voelbaar door dat er heel veel zijn die niet 
meer kunnen werken. Degene die wel werken, en soms juist heel veel werk hebben nu, moeten er ook  
rekening mee houden dat er een terugval van welvaart gaat komen. Het welzijn van mensen is terecht of 
niet, vaak gekoppeld aan die welvaart. Voor ons als kerk zal dat weer heel andere vragen oproepen waar 
we al wel over nadenken maar wat te zijner tijd ongetwijfeld andere antwoorden gaat opleveren dan dat 
we nu denken. 
Zoals u weet zijn we ook nog steeds op zoek naar een nieuwe eigen predikant. Een pastor die ons kan  
helpen met al die ingewikkelde vragen, die ons kan leiden in onze zoektocht naar antwoorden hoe we met 
elkaar en met de buren om ons heen om kunnen gaan in deze nieuwe werkelijkheid. Welnu ook weer door 
corona is er wat vertraging opgetreden, maar de komende weken hopen we wat meer duidelijkheid hier in 
te kunnen krijgen. En als God het wil kunnen we u aan hem voorstellen in de volgende wijkkrant.                           
Groet Jos de Vries Emmauskerk 
 

 

Vanuit de emmauskerk: 
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Chill Marijke’s relax company;  
‘move and have fun’! 

Dagen:  Maandag 10.30-11.30 uur,                                                
Locatie: Wijkcentrum Wij Meilust,                                
Kapittelstraat 21, Bergen op Zoom.                                                 

Dagen: Dinsdag en donderdag:20. 00 uur tot 21 . 00 uur                                                                                 
Locatie: gymzaal Lambertijnenlaan  5,                                          

Bergen op  Zoom                                                                                                              
Ontspanning les met invloeden van tai chi, yoga, maar ook buik, bil en 

rugspier oefeningen. Ondersteunt door muziek.                                  
Meer info te vinden op: www. Marijkesrelaxcompany.nl.               
Aanmelden kan via: marijkesrelaxcompany@gmail.com      

Groetjes, Marijke van de Heuvel. 

  

Wegwijzer. 
 
Wijkcommissie Noordgeest 
Website: www.noordgeest.nl 
e-mail: wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl                                                                                                                                        
 
Wijkagenda: 
In verband met het coronavirus zijn  
vele geplande activiteiten geannuleerd.  
Gezamenlijke maaltijd in de Emmauskerk: 
Deze is tot nadere berichtgeving in verband met het coronavirus geannuleerd.  
Overige informatie: 
Meldingen openbare ruimte                                                                                                              
www.bergenopzoom.nl, icoon “een melding maken”. of via Buiten Beter App op uw smartphone  (uitleg op 
www.buitenbeter.nl ) Bij spoed (ook ’s avonds en in het weekeinde) tel. 140164 Bij storingen van de straat           
verlichting: www.straatlamp.nl, of via BuitenBeter app. (altijd locatie en nummer lantaarnpaal vermelden).                                                                      
Is er iets kapot aan een gebouw van de gemeente, is er een storing, bij overlast                                                       
of bij overtreding van regels: 
www.bergenopzoom.nl, meldingsformulier invullen. Bij gevaar telefoon 140164.                                                                       
Algemeen alarmnummer en politie alarmnummer  112 (bij spoed, voor  politie, brandweer  en ambulance) 112.  
Nummer politie bij geen spoed: 0900 8844.  Wijkagent Noordgeest en Tuinwijk, Caner Büyükördek                               
(vanaf 25 februari),  via www.politie.nl,  mijn buurt aanklikken en Noordgeest invullen, wijkagenten en vervolgens 
contactformulier invullen. Telefonisch contact met wijkagent ook via 0900 8844. 
Drugsoverlast                                                                                                                                                                      
Heeft u drugsoverlast? Meld dit dan via drugsoverlast@bergenopzoom.nl,  
via 0800-2255888 of via de website www.courage.nu   
Milieuklachten: 
Milieuklachtencentrale, Telefonisch op nummer 073-6812821,  
of via het meldformulier dat u kunt vinden op de site www.milieuklachtencentrale.nl  
Buurtpreventieteam Noordgeest: coördinator  mevr .  J .C. de Wit, email: buurtpreventienoordgeest@gmail.com 
Woningstichting Stadlander Website: www.stadlander.nl e-mail: info@stadlander.nl 
WijZijn Bergen op Zoom welzijnsorganisatie. Website: www.wijzijnbergenopzoom.nl  Tel. 0164 237056.  
Hulpwijzer Brabantse wal 
http://brabantse-wal.sociaaldomein.hollandsch-welvaren.nl/ 
 
Wijkverbinders  
gemeente Bergen op Zoom 
wijkverbinders@bergenopzoom 
(bij vraag of verzoek wijk vermelden).  
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Klimaat Dichtbij Huis: Thema-avond, die niet doorging… 
 
Veel maanden van voorbereiding en discussie: hoe breed maken we het thema: in de context van het     
Klimaatakkoord van Parijs naar de eigen tuin, hoe diep gaan de presentaties in op hittestress en opvang 
hemelwater, hoe inspireren we bewoners tot een invulling in eigen huis en tuin? En vooral: gaan           
deelnemers aan de avond vol goede plannen huiswaarts en hebben ze documentatie en internetadressen 
van organisaties waar je nog meer inspiratie kan opdoen?!  
Er lag een prachtige folder van Steenbreek voor deelnemers klaar. Op 10 maart zou het gaan gebeuren in 
de Pomonaschool. Bijeenkomsten tot honderd personen: dat kon nog net volgens de landelijke en        
plaatselijke gezondheidsautoriteiten, die de Corona-uitbraak zagen opdoemen. Maar de Veiligheidsregio 
besloot anders: de Gemeente Bergen op Zoom verbood bijeenkomsten waar eigen medewerkers actief 
zouden zijn. De gemeente had via wethouder en twee medewerkers een grote inbreng in de thema-avond. 
Dus: geen inspirerende thema-avond! Teleurstelling, maar ook begrip bij de organisatoren! Toen nog was 
het begrip “Intelligente Lockdown” volstrekt onbekend. Laat staan de Anderhalvemetersamenleving!  
Maar: het thema is niet van de baan. De actie Steenbreek, die het vervolg van de thema-avond zou zijn, is 
uitgesteld, maar niet afgeblazen. Want: we blijven samen verantwoordelijk voor een leefbare wijk, waar 
het goed wonen is voor bewoners, huisdieren, planten en andere dieren, tot aan insecten en nuttige         
micro-organismen. Jammer dat zo’n agressief micro-organisme roet in het eten gooit. Lucas Jansen. 

 
 

Overzicht: 
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/aan-de-slag/inwoner/ Stichting Steenbreek: 
https://www.operatiesteenbreek.nl/ Educatief voor jong en oud, straat en klimaat:  
https://www.waterklimaatles.nl/ Educatie over natuur en duurzaamheid: 
https://www.natuurpodium.nl/ 
Tuin: https://www.huisjeboompjebeter.nl/ 
https://irisgardenecology.com/portfolio/voorbeeldtuinen-steenbreek023/ https://www.groei.nl/ 
Tuinieren met respect voor natuurlijk evenwicht: https://www.velt.nu/ 
Energie en duurzaamheid: https://regionaalenergieloket.nl/bergen-op-zoom 
https://www.duurzaambergenopzoom.nl 
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Nu velen noodgedwongen vaker thuis zijn en dicht op elkaar zitten 
zien horen en ervaren we soms dingen die ons anders ontgaan of ons 
niet overkomen. Lontjes worden bij een enkeling door de              
omstandigheden korter. Veroorzakers van overlast zijn zich niet    
altijd bewust van het effect van hun gedrag op anderen of geven daar 
niet om. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. 
 

De maatregelen die de overheid genomen heeft om verdere verspreiding van het corona virus tegen te gaan 
heeft ook gevolgen voor het buurtpreventieteam. Met de beperkte menskracht die ook wij nu hebben,    
proberen we toch zoveel als mogelijk preventieve rondes te lopen: overdag, in de avond en ‘s nachts.      
Wij zijn voor u dus misschien minder zichtbaar geweest in de wijk, maar ook zonder die gele jas of hes zijn 
teamleden alert geweest en hebben actie genomen naar aanleiding van constateringen en meldingen.       
Die liepen uiteen van geluidsoverlast tot samenscholing, vandalisme, illegale afvaldumpingen en           
vermoeden van dealen. Al die zaken zijn doorgegeven aan de organisaties die actie kunnen en mogen     
nemen naar de veroorzakers ervan, zoals: de Politie, Gemeente, Handhaving en WijZijn Traverse.          
Wij doen dit graag voor u.  
 
Tijdens gesprekken met bewoners blijkt soms dat problemen al langer bestaan en er naar hun mening niets 
mee gedaan wordt door de Politie of de gemeente. Jeugdoverlast die niet aangepakt wordt.                              
Een straatlantaarn die niet gerepareerd wordt. Dat vinden wij erg vervelend. 
Bij navraag blijkt dan dat zaken ook niet altijd gemeld worden. Met name voor zaken waar u actie van de 
Politie wilt of verwacht is het toch echt belangrijk dat u die meldt. Op basis van de ontvangen meldingen 
wordt namelijk dagelijks bepaald waaraan zij tijdens hun rondes aandacht moeten besteden of actie op 
moeten nemen.  
 
Melden aan de Politie kan op de website www.politie.nl, telefoonnummer: 0900 8844 (géén spoed, wel  
politie) of telefoonnummer: 112 (spoed). Belangrijk bij telefonisch melden is dat u duidelijk aangeeft waar 
iets gebeurt (stad, straatnaam) en wat u wilt melden. Anoniem melden kan ook, op het telefoonnummer: 
0800 7000. 
 
Melden aan de gemeente of Handhaving gaat het snelst en gemakkelijkst met de Buiten Beter App.         
Die meldingen gaan direct naar de verantwoordelijke afdeling.  
Geen gsm of liever geen app installeren? Bel dan naar het Klant Contact Centrum, telefoonnummer: 14064 
of voer uw melding in de op de website van de gemeente: www.bergenopzoom.nl/melden-aan-de-
gemeente. 
 
Vanzelfsprekend mag u zaken ook aan ons blijven melden. Helaas is de website van de buurtpreventie: 
www.buurtpreventieboz.nl lastig te vinden en bereikbaar als gevolg van onderhoud aan de website van de 
gemeente Bergen op Zoom. Daarom hierbij ook nog even ons mailadres:                                                                      
buurtpreventienoordgeest@gmail.com. Of, u spreekt een van de teamleden aan tijdens hun ronde. 
 
Hopelijk kunnen we snel afscheid nemen van de opgelegde maatregelen. Dat zal naar verwachting bij  
mensen ook de spanningen verminderen en daarmee de sfeer ten goede komen. Een prettig vooruitzicht 
met een hopelijk mooie zonnige zomer in aantocht. 
 
Wij wensen u een prettige, zonnige zomer toe in een goede gezondheid. 
 
 
Coördinatoren Buurtpreventieteam Noordgeest 
Leo Stoffelen en Jacqueline de Wit 

Buurtpreventieteam Noordgeest 
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Stadlander start project tuinonderhoud Noordgeest 
 
Stadlander vindt een verzorgde leefomgeving erg belangrijk. Daarom besteedt Stadlander ook veel     
aandacht aan groen en tuinonderhoud. In het voorjaar staat alles weer in bloei en groeit het gras als kool. 
In mei controleert onze gebiedsbeheerder actief op het tuinonderhoud. In de huurovereenkomst staat     
immers vermeld dat huurders hun tuin goed dienen te onderhouden. Gelukkig gaat dit vaak goed.         
We zien dat veel tuinen er netjes bij liggen en dat huurders kunnen genieten van hun eigen stukje groen.  
 
Huurders die nog geen of weinig aandacht hebben besteed aan het tuinonderhoud, zullen hierover worden 
benaderd. Natuurlijk houden we ons aan de RIVM-richtlijnen tegen de verspreiding van het                   
Corona-virus. De gebiedsbeheerder schrijft op een tuinformulier wat er gedaan dient te worden en binnen 
welke termijn. Dit formulier zal hij in de brievenbus doen. Mogelijk belt de gebiedsbeheerder ook aan.           
Het gesprek zal dan op gepaste afstand van minimaal 1,5 meter gevoerd worden.  
Heeft u vragen over het tuinonderhoud? Neem dan bij voorkeur per mail contact op via                                     
info@stadlander.nl, tnv Jack ten Hove. Vermeld daarbij ‘brief tuinonderhoud’ en uw adres.                        
We hopen dat iedereen de komende maanden weer kan genieten van een mooie tuin en leefomgeving.  
 
Open brief Marc van der Steen, bestuurder Stadlander 
 
Begin april heeft onze bestuurder Marc van der Steen een open brief gestuurd aan al onze huurders.   
Deze brief is verspreid via alle digitale kanalen van Stadlander en lokale media. Hieronder leest u een 
ingekorte versie van deze brief: 
 
Beste huurders van Stadlander, 
Wat maken we een heftige tijd mee met zijn allen. De Corona-crisis raakt ons allemaal. De scholen zijn 
gesloten, wijk- en buurthuizen zijn dicht en we kunnen niet meer langs bij onze dierbaren in het           
verpleeghuis. Ook Stadlander voelt de gevolgen van deze maatregelen. We hebben graag persoonlijk  
contact met onze huurders. Bij u thuis, op straat, in de wijk of aan de telefoon. Maar we voelen ook de 
verantwoordelijkheid om samen de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan.  
 
Dienstverlening 
Onze collega’s werken daarom zoveel mogelijk vanuit huis en vermijden fysiek contact. Dit heeft helaas 
ook gevolgen gehad voor onze dienstverlening. Inmiddels zijn we telefonisch weer goed bereikbaar via 
088-562 6000. Ook kunt u ons Klanthuis bereiken via  info@stadlander.nl, MijnStadlander,                   
het contactformulier op onze website www.stadlander.nl en via onze sociale media. Daarnaast blijven 
onze gebiedsbeheerders toezien op een schone, hele en veilige woonomgeving.                                                    
We zijn nu misschien niet zo zichtbaar als we graag zouden willen.                                                                     
Maar onze medewerkers staan – ook op afstand – graag voor u klaar. 
 
Help elkaar 
Gelukkig zijn er ook veel mooie initiatieven. Buren die elkaar helpen. Hulpgroepen die opstaan om steun 
te bieden waar dat nodig is. Dat toont de sociale veerkracht van onze wijken en kernen. We hebben elkaar 
nu heel hard nodig. Dat geldt zeker voor mensen die werken in de zorg, bij de hulpdiensten of in de 
schoonmaak. En laten we ook onze lokale ondernemers niet vergeten. Help elkaar deze crisis door.  
Namens alle medewerkers van Stadlander wil ik u in deze moeilijke tijden een hart onder de riem steken. 
Blijf goed voor elkaar zorgen! Wees voorzichtig en blijf de richtlijnen van het RIVM goed opvolgen.  
Samen komen we deze tijd door. 
 
Hartelijke groet, 
Marc van der Steen, 
Bestuurder Stadlander   
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Woord van de wijkcommissie 
 
Noordgeest in tijden van Corona 
 
In de media worden we al overspoeld met informatie over de Coronacrisis.            
Deze wijkkrant gaat ook nog ergens anders over. Maar helemaal negeren van wat 
onze vrijheid zo ernstig inperkt en wat zo bedreigend is voor ons allen: dat kan toch 
niet. Op het moment van schrijven zijn er acht doden te betreuren die overleden zijn in de gemeente, 
waarvan door testen vast staat dat ze het virus onder de leden hadden. Maar er zijn er zeker meer.          
Het aantal ziekenhuisopnames in Bergen op Zoom is nu eenentwintig.                                                                
In Tholen en Oost-Brabant slaat het virus harder toe. 
We kennen allemaal buurtbewoners die in de categorie vallen van kwetsbare mensen, die ernstig ziek 
worden van Covid-19. Onder hen heerst angst het virus op te lopen.                                                                 
Sommigen gaan in “vrijwillige quarantaine”.  
Juist in deze tijd kunnen we onze nabuurschap tonen.                                                                                                
We weten dat ouderen en andere kwetsbaren in onze wijk moeite hebben om hulp te vragen.                  
Wacht dus niet op die vraag. Maak een praatje, of bel aan, en vraag of je ergens mee van dienst kan zijn. 
De wijkcommissie heeft bij het ingaan van de “intelligente lockdown” huis aan huis een nieuwsbrief    
verspreid. Hij staat ook op de site: www.Noordgeest.nl. En de brief hangt bovendien in het nieuwe       
informatiebord bij de ingang van supermarkt Dirk van de Broek. U heeft wellicht het bord bij de kassa’s 
van de Dirk gemist waarop mensen met een briefje hulp kunnen aanbieden of vragen: er is in de afgelopen 
weken geen gebruik van gemaakt. Ook in de brief: verwijzingen naar instanties die hulp willen bieden.  
De gemeente Bergen op Zoom heeft een steunpunt opgericht, samen met WijZijnTraversegroep:                  
bel 0164-299491. Bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur.  

 
In deze crisistijd is het belangrijk dat we voor elkaar beschikbaar zijn. 
Samen maken we de buurt, samenhouden we het leefbaar. Ook al is 
onze vrijheid drastisch ingeperkt: we kunnen op allerlei veilige         
manieren laten blijken dat je er niet alleen voor staat. 

 

 

 

Redactie: Marleen Uijtdewillegen 
                  Pieter Kwaadgras 
Lay out: Marleen Uijtdewillegen  
Drukkerij: Print Style, Jack Uijtdewilligen 
 
Kopij kunt u sturen naar: Marleen Uijtdewillegen : m.uijtdewillegen@home.nl  
                                      of Pieter Kwaadgras: wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl                                                                                                                                        



 
 

 
Onze leerlingen zetten de daltonkernwaarden 

ook thuis in. 
 
 
Tijdens het onderwijs op afstand hebben wij 
kunnen zien dat onze leerlingen, groot en klein, 
de daltonvaardigheden ook thuis goed kunnen 
inzetten. Zo maakten de leerlingen zelfstandig 
en met behulp van hun weektaak, een planning 
waarbij zij overzicht hielden over hun werk.  
 
Ze voelden zich thuis ook verantwoordelijk voor 
hun eigen werk en vroegen zelf via de digitale 
weg om hulp of om een lesje.                                        
Ook bij de onderbouwgroepen kregen de              
leerlingen via Microsoft Teams gezamenlijke 
instructiemomenten aangeboden. Je zou bijna 
denken dat we gewoon in de kring op school 
zaten. De leerlingen waren ook op deze manier 
enorm betrokken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De leerkrachten hebben daarnaast één of meerdere keren in de week via Teams met de leerlingen         
“bij gekletst”. Zo bleven we ook tijdens deze weken van afstandsonderwijs op de hoogte van de            
ontwikkelingen bij onze leerlingen, maar ook dat er bij een leerling een tand eruit was gegaan of zagen 
we het resultaat van een zelfgemaakt kunstwerk.  
 
                                               

 
We zijn trots op het feit dat ook in deze periode van afstandsonderwijs, de 
samenwerking tussen school, de ouders en leerlingen door is gegaan en we in 
verbinding zijn blijven staan met elkaar. Samen dragen we zo de verantwoor-
delijkheid dat onze leerlingen blijven groeien!  
 
 
 
Onze leerlingen hebben heel wat activiteiten ondernomen tijdens de          
afgelopen weken van afstandsonderwijs. Voor alle foto’s van de afgelopen 
weken zie https://www.facebook.com/DaltonWelle2017/ 
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Liefs van alle  
juffen en meneren. 

Blijf gezond! 
We zijn trots op jullie! 

Lieve kanjers, 
We missen jullie! 
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In deze uitgave treft u artikelen van:                                          
 
Bestuur Wijkcommissie . 
Cynthia Rombouts Daltonbasisschool De Welle.
Nancy Spaapen; O.b.s. de Noordster. 
Jacqueline de Wit; Buurtpreventie. 
Jos de Vries; Emmauskerk. 
 
 

 

Begin mei lag er een brief van de gemeente in uw brievenbus over energiezuinig wonen.  
De klimaatproblematiek stelt ons allemaal voor een grote uitdaging. Energiebesparing is ook beter voor 
het milieu. De gemeente is in een aantal wijken op zoek naar voorbeeldwoningen en biedt voor deze nog 
uit te kiezen voorbeeldwoningen de mogelijkheid van een gratis energieadvies. U heeft zich hiervoor via 
internet kunnen aanmelden tot 18 mei jl. 
 
Het bestuur onderschrijft de noodzaak van de energietransitie. Nederland is immers gebonden aan de  
afspraken van Parijs over het zoveel mogelijk tegengaan van verdere opwarming van de aarde.            
Een betere isolatie van de woningen kan hierbij een belangrijke eerste stap zijn. 
 
Toch wil de wijkcommissie naar de gemeente toe ook duidelijk de vragen en zorgen van de bewoners 
van Noordgeest onder de aandacht brengen. Zo kunnen we ons voorstellen, dat velen zich afvragen of ze 
met de beoogde alternatieve energiebronnen voor woningen hun huis wel voldoende warm kunnen      
krijgen. Wat moet er in de woning allemaal overhoop gehaald worden? En wellicht juist in deze tijd heel 
belangrijk: hoe zit het met de betaling? 
In deze tijd, waarin velen zorgen hebben over hun financiële toekomst is het bijvoorbeeld belangrijk, dat 
er veel informatie wordt gegeven over financiering en subsidieregelingen.  
Het heeft er alle schijn van dat het accent eerst op woningisolatie zal komen te liggen, maar ook dan zijn 
de vragen over financiering van belang.  
Eerder heeft de wijkcommissie gevraagd om een laagdrempelig te benaderen kenniscentrum bij de      
gemeente voor bewoners.  
Op 18 juni a.s. vindt er een informatiebijeenkomst plaats, die langs digitale weg gerealiseerd zal worden 
voor deelnemers aan de buurtactie.  
Het is ons nog niet duidelijk of ook de resterende bewoners kunnen deelnemen aan deze online           
informatiebijeenkomst. Er zal toch ook gedacht moeten worden aan bewoners met minder goede digitale 
vaardigheden en/of mogelijkheden.  
Hoe dan ook: de wijkcommissie wil graag een intermediaire rol op zich nemen en ervoor zorgen, dat uw 

vragen en opmerkingen worden beantwoord, respectievelijk worden gehoord.  
Als u om welke reden niet kunt deelnemen aan de online informatie               
bijeenkomst, zouden wij u willen vragen uw vragen of opmerkingen kenbaar 
te maken via een e-mail naar: wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl .  
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Regionaal Energieloket via                                                   
projecten@regionaalenergieloket.nl, of telefoon 088 525 411                                                                  
Bestuur wijkcommissie Noordgeest.  
 
 

Energiezuinig wonen: kansen, vragen en zorgen: 



Geachte Wijkbewoners,                                                                                      
 
Ik ben Tineke Mets  en ik ben Medisch Pedicure. 
  

Rijsselbergen 56, Bergen op Zoom. 
Telefoon: 06-37266666 
Email: tineke@pedicuremedique.nl  
Website: www.pedicuremedique.nl 

    Maak telefonisch of per email een afspraak.  Graag verwelkom ik u in mijn praktijk. 

Pagina 11 

 

Hoe voorkom je babbeltrucs?  
Een babbeltruc is een smoesje waarmee oplichters mensen proberen te 
beroven. 
Ze komen aan de deur en doen zich voor als meteropnemer, iemand van 
de bank, of als medewerker van een thuiszorgorganisatie.                       
De inventiviteit van deze oplichters kent nauwelijks grenzen en per jaar 
wordt er ongeveer duizend keer aangifte gedaan van een misdrijf,    
waarbij een crimineel zijn slag heeft geslagen door zich van zo’n        
babbeltruc te bedienen. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk          
minimaal zes keer hoger. Helaas zijn er soms criminelen, die onder het 
voorwendsel van het aanbieden van hulp slechts het doel hebben om u 
geld afhandig te maken. Op deze wijze maken ze misbruik van de       
omstandigheden in deze moeilijke Corona-tijden.  
 
 

Ter voorkoming om zelf slachtoffer van zo’n babbeltruc te worden, kunnen de volgende adviezen gegeven 
worden: Kijk voor u opendoet, eerst wie heeft aangebeld. Wees vooral op uw hoede als u geen bezoek  
verwacht. Een (elektronische) deurspion kan goede diensten bewijzen. Open de voordeur bij                   
woongebouwen met een centrale toegang alleen voor uw eigen bezoek. Zorg dat u de deur op een kier kunt 
zetten met bijvoorbeeld een kierstandhouder met SKG-keurmerk. Neem geen pakjes aan, tenzij u hierover 
een afspraak heeft gemaakt met buren en weet wanneer u het pakje kunt verwachten. Betaal geen           
portokosten voor niet door uzelf bestelde pakjes. Pin deze portokosten zeker niet aan de deur.                
Laat nooit onbekenden in uw huis binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen. 
Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of geld? Laat mensen dan buiten wachten en doe uw deur 
dicht. Neem nooit uw portemonnee mee naar de deur. Leg voor collectes liever wat klein geld neer in de 
hal. Komen onbekende met de vraag of ze het alarmnummer mogen bellen? Laat ze niet binnen. Bel zelf 
met 112. Laat vreemden geen gebruikmaken van uw toilet, verwijs naar een openbaar toilet. Loop nooit 
met iemand mee naar buiten, dieven komen vaak met z’n tweeën. Doe uw achterdeur op slot als u alleen 
thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen, terwijl u aan de voordeur staat te praten. 
Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Bewaar uw pincode en pinpas apart. 
Bel bij een verdachte situatie 112, en onthoudt vooral “harde gegevens” ,zoals een kenteken van een auto.  
Bent u slachtoffer geworden van een babbeltruc, doe dan aangifte bij de politie.  
 
Bron: Voor dit stukje is gebruik gemaakt van de waarschuwingen  
en aanbevelingen, die vermeld staan op de site van de politie.  
Zie voor uitgebreide informatie:  
https://www.politie.nl/themas/babbeltruc.html 
 

 



 

MCD is Boon’smarkt 
geworden. 
Ik heb de advertentie 
apart bijgevoegd. 
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dezelfde dag
is gewoon
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Schoonheidssalon de Rode Pilaren
werkt met zuivere natuurcosmetica

Met veel plezier kunnen wij u vertellen 
dat wij vanaf april 2017 weer een schoon-
heidsspecialiste aan ons team
hebben mogen toevoegen.
Haar naam is Jirska Curfs. Na jarenlange 
ervaring in haar eigen salon zal zij voortaan 
de schoonheidsbehandelingen van de 
Rode Pilaren gaan verzorgen.
Ze gaat daarbij werken met producten van 
het bekende merk dr. Baumann.
Dat sluit prachtig aan op onze reeds 
bestaande assortiment omdat de producten 
samengesteld zijn uit enkel huideigen en 
huidvriendelijke ingredienten en vitamines. 
Geen van de producten bevat een minerale 
olie, parfum of conserveringsmiddelen en 
alle werkzame stoffen hebben een 
wetenschappelijk bewezen werking.
Dr. Baumann Cosmetic heeft verschillende 
productlijnen en is daarom voor iedereen.

www.rodepilaren.nl
Goes-Middelburg-Vlissingen-Bergen op Zoom
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dat wij vanaf april 2017 weer een 
schoon-heidsspecialiste aan ons team
hebben mogen toevoegen.
Haar naam is Jirska Curfs. Na jarenlange 
ervaring in haar eigen salon zal zij voortaan 
de schoonheidsbehandelingen van de Rode 
Pilaren gaan verzorgen.
Ze gaat daarbij werken met producten van 
het bekende merk dr. Baumann.
Dat sluit prachtig aan op onze reeds 
bestaande assortiment omdat de producten 
samengesteld zijn uit enkel huideigen en 
huidvriendelijke ingredienten en vitamines. 
Geen van de producten bevat een minerale 
olie, parfum of conserveringsmiddelen en 
alle werkzame stoffen hebben een 
wetenschappelijk bewezen werking.
Dr. Baumann Cosmetic heeft verschillende 
productlijnen en is daarom geschikt voor 
iedereen.
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Schoonheidssalon de Rode Pilaren
werkt met zuivere natuurcosmetica

Met veel plezier kunnen wij u vertellen 
dat wij vanaf april 2017 weer een 
schoon-heidsspecialiste aan ons team
hebben mogen toevoegen.
Haar naam is Jirska Curfs. Na jarenlange 
ervaring in haar eigen salon zal zij voortaan 
de schoonheidsbehandelingen van de Rode 
Pilaren gaan verzorgen.
Ze gaat daarbij werken met producten van 
het bekende merk dr. Baumann.
Dat sluit prachtig aan op onze reeds 
bestaande assortiment omdat de producten 
samengesteld zijn uit enkel huideigen en 
huidvriendelijke ingredienten en vitamines. 
Geen van de producten bevat een minerale 
olie, parfum of conserveringsmiddelen en 
alle werkzame stoffen hebben een 
wetenschappelijk bewezen werking.
Dr. Baumann Cosmetic heeft verschillende 
productlijnen en is daarom geschikt voor 
iedereen.
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