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Hoe komen we samen de coronacrisis door?
nieuws en overzicht van hulpbronnen.
Ongewone brief in een ongewone tijd
Beste buurtbewoners,
Dit is een brief die de wijkcommissies van Noordgeest en Tuinwijk hebben samengesteld om de bewoners te
ondersteunen in het zo goed mogelijk doorkomen van de Corona-crisis die onze wijken niet overslaat. U bent
wellicht al overvoerd met informatie door de media, maar we vragen toch om deze brief te lezen en uw
voordeel ermee te doen. Wij zijn vooral bezorgd om de meest kwetsbaren in de wijk die wellicht minder goed
in staat zijn om deze periode door te komen. Aansluitend bij de woorden van de koning: samen kunnen we
deze crisis aan.
Heeft u door de gevolgen van de coronacrisis een hulpvraag of heeft u juist een goed idee om hulp aan te
bieden?
Steunpunt Corona, een samenwerkingsverband van gemeente en de Stichting Wijzijn, telefoon: 0164-299491.
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.
Whatsappgroepen
Via een “Whatsappgroep” op een mobiele telefoon kun je contact maken met buren in dezelfde straat. Dit
biedt de mogelijkheid om hulp te vragen, maar ook hulp aan te bieden. Voor zover ons bekend functioneren nu
de volgende Whatsappgroepen:
-Deel Halsterseweg binnen de wijk Noordgeest. Doel: veiligheid, hulpvragen en hulpaanbod.
-Hoefijzer/Akkerhoef. Doel: hulpvragen en hulpaanbod.
-Groenewoudseweg. Doel: voor zover ons bekend: veiligheid.
Op de website www.noordgeest.nl treft u een handleiding aan om een groepsapp te maken.
Zoekt u hulp via internet?
-Helpende Handen in Bergen op Zoom, via facebook:
https://www.facebook.com/groups/1112265295779921/
- https://www.nlvoorelkaar.nl/hulpvragen/
Zoekt u iemand, die boodschappen kan doen voor u, bijvoorbeeld omdat u tot een groep behoort met een
verhoogd risico?
https://www.wijzijnbergenopzoom.nl/wonen/boodschappendienst-boz
Mailen kan met: saskya.dekeijzer@wijzijntraversegroep.nl Telefonisch: 06 18263780 (tijdens kantooruren).

Wilt u een melding maken over een zorgelijke situatie op medisch vlak, waarbij nog niet of onvoldoende is
voorzien in thuiszorg?
Thuiszorg West-Brabant, Jorine van de Weijgert, wijkverpleeg-kundige, telefoon: 088-5602054 (tijdens
kantooruren).
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Nieuws van supermarkt Dirk van de Broek
Er komen spatschermen bij de kassa’s. Stickers op de vloer geven de noodzakelijke onderlinge afstand aan. De
supermarkt gaat eerder open: van maandagochtend tot en met zaterdagochtend vanaf zeven uur ‘s ochtends.
Op verzoek van de wijkcommissie Noordgeest wordt er een prikbord aangebracht in de winkel waar bewoners
van Noordgeest en Tuinwijk diensten kunnen vragen en aanbieden.
Wat kan ik doen als ik niet via het internet contact kan maken met anderen?
Maak gebruik van de geschikte telefoonnummers, die genoemd worden in deze brief. Maak afspraken met uw
directe buren. Verder kunt u ook een vraag aanprikken op het prikbord bij supermarkt Dirk van de Broek.
Wilt u weten op welke wijze de politie werkt tijdens de crisis, en welke taken de politie wel en niet uitvoert?
Raadpleeg de website:
https://www.politie.nl/themas/coronavirus-en-politie.html
Aanvullende informatie over de politie:
Alarmnummer 112 (bij spoed, voor politie, brandweer en ambulance).
Nummer politie bij geen spoed: 0900 8844.
Wijkagent Noordgeest en Tuinwijk, Caner Büyükördek, via www.politie.nl, mijn buurt aanklikken en uw
postcode invullen, klikken op de genoemde wijkagent en vervolgens contactformulier invullen. Telefonisch
contact met de wijkagent is ook mogelijk via 0900 8844.
Afgelaste vergadering:
Door de Coronacrisis komt de openbare vergadering van de wijkcommissie Noordgeest op maandag 6 april a.s
te vervallen.
Informatie van de Emmauskerk:
Voor het eerst in het negenjarig bestaan van "Samen eten in de Emmauskerk" gaat de
maaltijd op maandag 6 april niet door!! Of de maaltijd in mei wel doorgaat zal ik nog
bekijken.
Iedereen gezondheid toegewenst.
Anneke de Vries.
Buurtpreventieteams Noordgeest en Tuinwijk:
De buurtpreventieteams blijven hun rondes lopen. Van Erwin Eggermont, veiligheidsfunctionaris en
coördinator van alle buurtpreventieteams kregen de leden van de buurtpreventieteams de boodschap mee oog
te hebben en hart te tonen voor de noden van de bewoners van de wijken in Bergen op Zoom met
buurtpreventieteams.
Buurtpreventieteam Noordgeest
coördinator mevr. J.C. de Wit,
e-mail: buurtpreventienoordgeest@gmail.com

Buurtpreventie Tuinwijk
coördinator, de heer R. Buuron,
e-mail: tuinwijkbuurtpreventie@gmail.com

Mededelingenbord voor de supermarkt Dirk van de
Broek
Via dit mededelingenbord zullen we u op de hoogte houden van de meest actuele informatie.
Slot en dankwoord:
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief hebben we heel veel hartverwarmende steun en medewerking
gekregen van diverse kanten. We willen dan ook iedereen hartelijk danken, die aan dit gidsje heeft bijgedragen.
Niet in de laatste plaats ook dank aan de bezorgers van deze nieuwsbrief, die toch al heel vaak wat extra
stappen zetten voor de wijken. We zijn dan weliswaar op anderhalve meter van elkaar geplaatst, maar toch
dichter bij elkaar gekomen.
Bestuur wijkcommissie Tuinwijk.
Bestuur wijkcommissie Noordgeest.
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