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Marleen Uijtdewillegen heeft vijftig wijkkranten 
gemaakt: niet alleen verzamelde ze kopij, maar ze 
verzorgde ook de vormgeving, de illustraties, de 
indeling. Ze onderhield de contacten met de adver-
teerders, de drukker en ook de mensen die het blad 
huis aan huis bezorgen. Ze leerde hoe het program-
ma werkt waarmee ze de wijkkrant een nòg aan-
trekkelijker uiterlijk kon geven. Marleen, dat wàs 
de wijkkrant! Het bestuur van de wijkcommissie is 
haar veel dank verschuldigd, want de krant is het 
doorgeefluik van informatie over de wijk aan de 
bewoners van Noordgeest. Daarnaast was Marleen 
webmaster, en beheerder van het facebook account. 
In haar eentje vormde ze jarenlang de werkgroep 
Media, al heette dat toen nog niet zo.  
 
Het begin en wat eraan vooraf ging.  
Het begon allemaal toen Marleen Uijtdewillegen met 
haar gezin in de wijk kwam wonen in 2002. Het gezin 
verhuisde van  Huijbergen naar Bergen op Zoom.    
Opgeleid als instellingskok ontwikkelde ze via diverse 
cursussen een breed palet aan vaardigheden. Ze haalde 
het middenstandsdiploma, en volgde administratieve 
cursussen. Toen ze in het bestuur van de wijkcommis-
sie kwam nam ze het secretariaat over van Willem van 
der Bent, die toen voorzitter werd.  Ze maakte versla-
gen van de bestuurs- en jaarvergaderingen.  
De correspondentie bijhouden, jaarverslagen maken: 
een drukke vrijwilligersbaan! Ze onderhield de contac-
ten met B&W, diverse gemeenteraadsleden en ge-

meenteambtenaren, de wijkagent, de hoofden van scho-
len, het welzijnswerk (nu WijZijnTraverse), de wijkta-
fel die er toen nog was, de kerk, en diverse  
actieve wijkbewoners.  
 
Groot palet aan werkzaamheden voor de wijk-
commissie 
Ze organiseerde samen met andere wijkcommissies 
spelmiddagen voor kinderen totdat dit door de “club 
van vijf” werd overgenomen. Er werden door het be-
stuur politieke vergaderingen georganiseerd vlak voor 
de gemeenteraadsverkiezingen.  Ze leverde haar in-
breng aan een Energiemarkt, voorloper van de huidige 
ontwikkelingen naar energietransitie. Ze heeft met de 
andere bestuursleden geijverd voor een ontmoetings-
plek in de wijk: een wijkhuis of een plek in de open 
lucht. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Wat wèl lukte is 
de omvorming van de Groenplaats tot een sport- en 
speelplaats voor de jeugd. Al waren niet alle omwo-
nenden daar blij mee! Er kwam een jeu de boules baan 
in het Oscar van Hemelpark. Maar dat bleek ook een 
hangplek te worden waar bewoners overlast van onder-
vonden: die is onlangs weer ontmanteld. 
Ze maakte ook wel zijstapjes: nam klachten van buurt-
bewoners in ontvangst en probeerde oplossingen te 
bereiken. Ze nam ook deel aan de actiegroep die de 
supermarkt in de wijk wilde behouden, en met succes!  
Bij al die activiteiten van de wijkcommissie was Mar-
leen de spil, al trad ze, bescheiden als ze is, nooit zo op 
de voorgrond.      
                Lees verder op pagina 2 …….. 

Afscheid van Marleen Uijtdewillegen.  
Vele jaren actief voor de wijkcommissie. 
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Het leven van Marleen naast haar werk voor de 
wijkcommissie.  
Wie denkt dat ze aan al dit wijkwerk een dagtaak 
had vergist zich. Ze deed dit alles naast het huishou-
den als moeder de vrouw, baasje van hond Balkan 
en haar baan bij Intratuin. Lange dagen vanaf   
05.45 uur! Maar ze was óók nog mantelzorger! Als 
er even een momentje vrij was las ze graag, maar 
dat kon vaak pas na elven, waarbij ze vaak in slaap 
viel. 

 
Belangrijke rol in de overgangsfase naar het  
huidige bestuur.  
Toen het vorige bestuur van de wijkcommissie   
collectief opstapte eind 2018 bleek Marleen bereid 
om het nieuwe bestuur op weg te helpen. Ze zorgde  

 
voor de continuïteit!  
Na vijftig edities van de wijkkrant in 12 ½ jaar sluit Mar-
leen haar activiteiten voor de wijkcommissie af. Ze heeft 
haar “kindje” met vertrouwen overgedragen aan Peter Za-
gers, die vanaf editie 51 - deze krant dus- de vormgeving 
verzorgt. De redactie is tegenwoordig in handen van de 
werkgroep Media. 
 

Marleen is trots op Noordgeest, een mooie wijk waar het 
goed wonen is. Het was haar hobby om dit voor de wijk 
terug te doen. 

Wijkagenda. 
Zaterdag 18 september a.s. schoonmaakactie: aanvang 10:00 uur ’s ochtends, plaats: plein voor de     
Emmauskerk; opgeven: wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl ; zie artikel in dit blad.  

Donderdag 7 oktober a.s.  Algemene vergadering Wijkcommissie Noordgeest, aanvang 20:00 uur.             
Nadere informatie over plaats, inhoud agenda en Corona-voorzorgen volgt op de website,                                
mededelingenbord en de Bergse Bode.  

Zaterdag 30 oktober Halloweentocht voor kinderen, van 19:00 uur tot 21:00 uur. 
Opgeven van deelnemers en snoepadressen: jeugdnoordgeest@gmail.com of telefonisch: 0619860383. 

 

Geslaagde middag Youth Goals op  de Groenplaats! 
 
Dinsdagmiddag 10 augustus 2021. Het weer zit mee: de zon schijnt en 
het is niet te warm. Het is een gezellige drukte op de Groenplaats. Ou-
ders, grootouders, maar vooral veel kinderen, genieten met volle teugen.  
Op het voetbalveld worden vriendschappelijke wedstrijdjes gespeeld 
door steeds wisselende teams. Voor het grote springkussen, een vracht-
auto, staan kinderen netjes in de rij op hun beurt te wachten. Geen voor-
dringen of onvertogen woord, maar veel lachen en elkaar uitdagen. Zo-
dra ze aan de beurt zijn, klimmen ze fanatiek naar boven om aan de an-
dere kant lachend naar beneden te glijden. Bij de twee kleinere spring-
kussens zijn het vooral de jongste kinderen en hun (groot-) ouders die zich vermaken. Dat alles onder het toeziend 
oog en waar nodig begeleiding van de professionals en stagiaires van WijZijn en Youth Goals. 
De gezellige sfeer wordt versterkt door muziek die uit de geluidsboxen klinkt en het geluid van de aggregaten wat 
naar de achtergrond duwt.  Voor de inwendige mens is ook gezorgd. Er is water, ranja en fruit voor de kinderen. 

Voor de ouders is er koffie en thee. 
 
Afgaand op de vele vrolijke en ontspannen gezichten is wel duidelijk dat er behoefte was 
aan zo’n gezellige middag in de wijk. Een geslaagde, goed georganiseerde (gratis) activi-
teit die zeker navolging verdient. Vooral ook omdat bewoners van alle leeftijden, nationa-
liteiten en culturele achtergronden er samen een geslaagde middag van maakten: voor hen-
zelf en voor de organisatie. Complimenten aan iedereen!  
 
En al had niet iedereen het misschien door? Ze waren met zijn allen vooral gezond en  
sportief bezig.  
  Van een bewoner, die als toeschouwer heeft staan genieten van de            
  gezelligheid, verdraagzaamheid en saamhorigheid die middag. 

mailto:wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl
mailto:jeugdnoordgeest@gmail.com
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Stoeltjes en tafeltjes van lege limonadesiroopflacons en 
slagroomspuitbusjes.  
 
Kees Quist is ijverig aan het werk voor goede doelen! 
 

 
Wijkbewoner Kees Quist maakt van 
gebruikte blikken limonadesiroop-
flacons en lege slagroomspuitbusjes 
het prachtigste minimeubilair. Kees 
is 86 jaar oud en woont in de  
Duitslandstraat. Twee jaar terug 
heeft hij deze hobby ontdekt door 
een kennis. De techniek heeft hij 
geleerd van de broer van deze ken-
nis.  
 
Onder de nijvere handen van Kees 
komt het prachtigste meubilair tot 
stand: tafels, stoelen, schemerlamp-
jes en pennenhouders. Behalve dat 
het decoratief is, kun je het ook 
plaatsen in een poppenhuis.  
 
 

Goede doelen 
 
Kees zijn producten zijn ook te koop. De opbrengst schenkt hij aan goe-
de doelen, zoals Stichting Mercy Ships Holland, Hartstichting, Unicef, 
Save the Children, Leprastichting, Blindenstichting Bartimeus en het 
Leger des Heils.  
 
Vorig jaar, rond Pinksteren, was Kees wat langer opgenomen in het zie-
kenhuis dan verwacht.  
Hij kon moeilijk stil zitten en liet zijn gereedschappen en materiaal bren-
gen. Deze activiteit bleef niet onopgemerkt, hij verkocht voor tachtig 
euro aan minimeubilair.  
Kees beschikt over een goede handvaardigheid. Deze heeft hij onder 
meer opgedaan in zijn werk als zelfstandig gevestigd schoenhersteller en 
ondernemer aan de Kastanjelaan en later op de schoenmakerswerkplaats 
in het voormalige psychiatrische ziekenhuis Vrederust.  
Na zijn pensionering heeft hij veel tochten gemaakt met zijn boot over 
de    binnenwateren van Nederland. De laatste jaren werkt hij met plezier 
aan zijn hobby en steunt hij diverse goede doelen.  
  

 
 
 Het is zeker de moeite waard om de 
 uitgestalde waar van Kees eens te         
 bekijken voor de gevel van zijn huis, 
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Redactie:    Pieter Kwaadgras 

                   John Gunneweg 

                   Mariette Vos 

                   Irem van Twillert 

  Vormgeving:  Peter Zagers  

Drukkerij: Print Style,                          

Jack Uijtdewilligen 

 

 

Kopij voor de volgende wijkkrant kunt 

u insturen tot 10 november naar:                                                                     

mediawcnoordgeest@gmail.com  

 
Ut Groenewoud: parel in Noordgeest. 
 
 

Buurtvereniging Ut Groenewoud is mogelijk 
de oudste in Nederland: opgericht in 1945! 
Het was aanvankelijk vooral een feestclub. 
Direct na de bevrijding werd dit gebeuren 
uitbundig gevierd met een bevrijdingsfeest. 
Men trok met versierde karren door Bergen 
op Zoom, ook om aan de Canadezen onze 
dankbaarheid te tonen. 
 
De bewoners van de Groenewoudse weg, 
Staakberg, Koepel en Ringersweg vormden al 
langer een hechte gemeenschap. Het is een 
buurtschap met een sterk sociaal netwerk.  
We praten met Jenny Geers, al vele jaren voor-
zitter, en René de Schepper, oud secretaris, over 
de roemruchte geschiedenis van de buurtvereni-
ging. Zij kennen de historie van de vereniging 
uit eigen herinnering. Ben je eenmaal geboren 
in deze buurt,  dan blijf je er in de regel wonen. 
Er bestaan dus ook veel familienetwerken in 
deze straten. Jenny weet nog dat ze als kind 
meezong wanneer er weer eens een jubileum of 
bruiloft gevierd werd in de straat. Bij een 25 of 
50-jarig huwelijk hoorde een buurtfeest met 
erepoort en met een door de kinderen gezongen 

lied, dat speciaal voor de gelegenheid gemaakt en ingestudeerd was.  
 
Buurtfeesten 
Er waren ook jaarlijkse buurtfeesten met een thema. Dan werden hele decorstukken geschilderd bijvoorbeeld van 
kastelen wanneer de Middeleeuwen het thema was. Het feest vond plaats in de loods/garage van een van de bewo-
ners en alles was versierd. Consumpties werden met bonnetjes betaald. En zo hield men soms wat over om b.v. het 
Sinterklaasfeest of een busreisje te financieren. Er was ook een winkeltje: een boer had een paard en wagen waar-
mee hij zijn waar bij mensen aan huis bezorgde. Maar in eigen huis was er ook verkoop: een winkel zonder slui-
tingstijd. Het avondeten werd veelvuldig verstoord door klanten die nog wat kwamen kopen. 
 
Saamhorigheid 
Wonen in deze buurt roept een grote saamhorigheid op. Ook bij verdrietige gebeurtenissen zijn mensen er voor el-
kaar, zoals bij ziekte en collecteren onder elkaar voor een gezamenlijk bloemstuk bij een overlijden in de buurt. In 
1953 reikte het water tot aan de straat! Er was in ’t Groenewoud gelukkig alleen wat materiële schade. Enkele ou-
deren onder de huidige buurtbewoners die destijds in de Halsterse polder woonden hebben de watersnood aan den 
lijve ondervonden en dragen deze last nog steeds met zich mee. 
 

Bezoek ook onze website: www.noordgeest.nl  

Wijkkrant Noordgeest 

https://noordgeest.nl/%22mailto:mediawcnoordgeest@gmail.com%22
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De Buurtvereniging heeft op de rotonde aan het eind van de doodlopende weg een heel speciaal kunstwerk: de 
“Groenewouder”, (gemaakt door Wim Kamps). Dit standbeeld staat voor 
een speelveld met oefengoal en kunstig klimrek als een symbool van de 
grote saamhorigheid van deze buurtschap. 
 
Belangen van bewoners 
Deze buurtvereniging komt ook op voor de belangen van de bewoners.  
De gemeente Bergen op Zoom had aanvankelijk het plan om het industrie-
gebied de Poort uit te breiden naar het noorden, tot aan de randwegen. 
Delftse studenten deden onderzoek naar de lokale gevolgen. Het verzet van 
de buurt heeft toen geholpen: In plaats van industrie kwam er het sportpark 
de Staakberg, dat overigens nu weer bedreigd wordt door de  
bezuinigingsdrift van de gemeente. 
 
De geluidsoverlast door het wegverkeer over de randwegen is ook aange-
kaart. Nu zijn de wallen opgehoogd bij het ontwikkelen van de retentievij-
ver achter de Gamma. Maar de stank en het lawaai van industrie en weg-
verkeer blijven hinderlijk, vooral aan de noordwestzijde van de straat.  
 
De buurt leeft niet op een eiland. Toen de Halsterseweg actie voerde voor 
behoud van het geluidsscherm, dat alleen langzaam verkeer doorlaat, 
steunde Ut Groenewoud van harte: men kende de weg in het lokale be-
stuur. 
 
Werkgroepen 
De buurtvereniging heeft ook werkgroepen, bijvoorbeeld  speciaal gericht 
op de leefbaarheid in de buurt.  Ook individuen zijn actief: rommel opruimen als je bij het wandelen wat op straat 
ziet liggen. Er is geen website, maar wel een Whats App groep, waar negentig procent van de bewoners bij zijn aan-
gesloten! Niet elk akkefietje hoeft vermeld te worden, omdat er vaak een golf van reacties op volgt. Maar nuttig is 
het zeker als er ongure types door de straat gaan, of hangjongeren kattenkwaad uithalen. De buurt ontkomt ook niet 
aan het drugscircuit. 
 
Nieuwe generatie 
De bonnetjes bij feesten zijn al lang verbannen. Nu draagt elke bewoner per jaar twintig euro bij aan de kas, waaruit 
de activiteiten betaald worden. De buurtvereniging ontvangt geen subsidie. 
Het zittende bestuur wil graag aan de nieuwe generatie in de straat de verantwoordelijkheid overdragen. De huidige 
vijf bestuursleden worden steeds herkozen. Het is fijn voor het vertrouwen dat daaruit blijkt, maar wat frisse wind is 
welkom.  
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Bij Daltonbasisschool De Welle werken de leerlingen gedurende het schooljaar aan diverse thema's.                    

Hiervoor gebruiken zij de methode Alles-in-1. Een methode waarin alle vakken en vaardigheden, met              

uitzondering van rekenen, schrijven en bewegingsonderwijs, in thematische samenhang wordt aangebo-

den. De leerstof vormt een logisch geheel: kennis wordt gekoppeld aan vaardigheden en ervaringen. Daar-

door beklijft de kennis beter en begrijpen kinderen waarom ze iets leren.  

In de periode vanaf de meivakantie tot aan de zomervakantie hebben de leer-
lingen aan het thema “Middeleeuwen” gewerkt. Als afsluiting van dit thema 
hebben de leerlingen genoten van diverse workshops bij het CKB en in het 
Markiezenhof gingen de leerlingen naar de tijd van ridders en jonkvrouwen.  

 

 

Later op de dag 
werden er op 
de Groenplaats 
heuse Middel-
eeuwse spelle-
tjes gespeeld.  

 

Wijkcommissie Noordgeest: 

Website: www.noordgeest.nl   

e-mail  : wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl  

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.140164Bij storingen van de straatverlichting: 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 en brandweer: alarmnummer 112 (bij spoed, voor politie, brandweer en am-
bulance)  Brandweer bij geen spoed: 0900-0904 (bij situaties, die mogelijk gevaar kunnen opleveren). Nummer 
politie bij geen spoed: 0900 8844. Wijkagent Noordgeest en Tuinwijk, Caner Büyükördek ,  via www.politie.nl,  
mijn buurt aanklikken en Noordgeest invullen, wijkagenten en vervolgens contactformulier invullen. Telefonisch 
contact met wijkagent ook via 0900 8844  

Meldpunt crisiszorg: Als u zich zorgen maakt over “een verward persoon” 0800-5099. 

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, e-mail: 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 e-mail contactpersoon: mevr. M(arloes) Roks: 
M.Roks@bergenopzoom.nl (bij vraag of verzoek wijk vermelden).    

                   Kijk ook voor de wegwijzer op 
        www.noordgeest.nl    Of scan:  

Wegwijzer 

http://www.noordgeest.nl
mailto:wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl
http://www.bergenopzoom.nl
http://www.buitenbeter.nl
http://www.bergenopzoom.nl
http://www.politie.nl
http://www.milieuklachtencentrale.nl
http://www.stadlander.nl
mailto:info@stadlander.nl
http://www.wijzijnbergenopzoom.nl
http://brabantse-wal.sociaaldomein.hollandsch-welvaren.nl/
mailto:M.Roks@bergenopzoom.nl
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Niet alleen in de vakantie is er tijd om te lezen.  

Lezen kan altijd. Bijvoorbeeld heerlijk op het schoolplein 

van obs De Noordster. Genieten toch? 

Op zaterdag 18 september a.s. is het 
“World Cleanup Day”.  
 
Naar aanleiding van deze bijzondere dag 
heeft de wijkcommissie Noordgeest een  
najaarsschoonmaakactie gepland op  
zaterdagochtend 18 september a.s. van 
10:00 uur tot 11:00 uur ’s ochtends. 
 
De plaats van samenkomst is het  
Emmausplein voor de Emmauskerk. 
 
Voor schoonmaakmaterialen wordt gezorgd.  
 
Op de website www.noordgeest.nl  en op 
het mededelingenbord bij supermarkt Dirk 
krijgt u  bericht over mogelijke aanpassingen i.v.m. Corona. 
Dit geldt ook bij een onverhoopte annulering.  
Er verschijnt nog een bericht in de Bergen op Zoomse Bode.  
 
U kunt zich opgeven op het e-mailadres: wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl   , met vermelding 
“schoonmaakactie 18-9”.  

Geplande schoonmaakactie op zaterdag 18 september. 

http://www.noordgeest.nl
mailto:wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl
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Benzeen uitstoot door asfaltfabriek APM. 

 

 
Benzeengehalte nog te hoog bij de APM in Bergen op Zoom 
 
In de vorige wijkkrant informeerden wij u, dat het asfalt producerende bedrijf APM in Bergen op Zoom te veel 
benzeen uitstoot. De gemeente heeft hierop een handhavingsproject gestart en het bedrijf is bezig met aanpassin-
gen aan de installatie om te voldoen aan de norm voor metingen aan de schoorsteen.  
Tot dusver zijn de metingen van benzeen op leefniveau onder de geldende norm.  
 
Inmiddels is door nieuwe metingen op 19 mei jl. duidelijk geworden, dat de grenswaarde -gemeten aan de schoor-
steen-  ondanks de getroffen maatregelen nog niet gedaald is tot het gewenste niveau.  
De gemeente heeft hierop de volgende stap gezet in het handhavingstraject: invorderen van een dwangsom.  
De wijkcommissies van Noordgeest en Tuinwijk hebben de gemeente schriftelijk verzocht door te gaan met de 
meting van benzeen op leefniveau. De gemeente heeft hierop laten weten dat deze metingen gewoon door zijn blij-
ven lopen. Daarnaast hebben we gevraagd, of er te zijner tijd bij het opnieuw verlengen van de vergunning beke-
ken wordt of de beste techniek om benzeen te verlagen wordt toegepast en zo nodig de vergunning hierop aan te 
passen. Vooralsnog blijft de gemeente handhaven op de grenswaarde voor benzeen aan de schoorsteen, waarmee 
het effect van het aangebrachte filter ook kan worden beoordeeld.  
 
Gaat de sector naar aanleiding van het landelijk onderzoek investeren in schone lucht?  
Onderzoek koepelorganisatie asfaltsector gepubliceerd.  
Uit het onderzoek van de koepelorganisatie van de asfaltbedrijven (VBW) blijkt dat de benzeenuitstoot verminderd 
kan worden door indirecte verwarming (geen vlammen in direct contact met oud asfalt). 
De APM in Bergen op Zoom heeft inmiddels laten weten dat deze oplossing in Bergen op Zoom technisch niet 
mogelijk is. De bedrijfsleiding van de APM verwacht goede resultaten van een filter, die het meeste benzeen zal 
wegvangen. Deze filter (geschikt voor grootschalige productie) wordt naar verwachting eind dit jaar aangebracht.  
Hoge pieken van de benzeenconcentraties, zoals 
gemeten bij de centrale in Den Bosch verwacht 
men niet.  
Nu het onderzoek van de VBW is gepubliceerd 
zal snel duidelijk worden of de sector over heel 
Nederland investeringen gaat doen om aan de mi-
lieueisen te voldoen. Steun van de overheid (meer 
betalen voor asfalt) zal hierbij een belangrijke rol 
spelen.  
Samenvattend: Het probleem is nog niet hele-
maal opgelost, maar er wordt aan gewerkt.  
 
Meer informatie op de website van de wijk-
commissie 
Een uitgebreid verslag vindt u op de internetpagi-
na van de wijkcommissie: www.noordgeest.nl .  
Op deze website staat ook een verslag van het 
werkbezoek, dat de wijkcommissies van Noord-
geest en Tuinwijk aflegden bij de APM op 18 mei 
jl. In dit verslag staat ook informatie over de bij 
het ministerie opgevraagde informatie.  
Op de website van de gemeente kunt u het hand-
havingstraject volgen, dat de gemeente is aange-
gaan met het bedrijf. Link: 
https://www.bergenopzoom.nl/handhavingstraject
-apm-van-konijnenburgweg-54-in-bergen-op-
zoom/    
 
Indien u meer wilt lezen over dit item en over het 
werkbezoek, kijk dan op onze 
website; www.noordgeest.nl / 
actueel / info over asfaltver-
werking APM. 
   
  Of scan: 
  

http://www.noordgeest.nl
https://www.bergenopzoom.nl/handhavingstraject-apm-van-konijnenburgweg-54-in-bergen-op-zoom/
https://www.bergenopzoom.nl/handhavingstraject-apm-van-konijnenburgweg-54-in-bergen-op-zoom/
https://www.bergenopzoom.nl/handhavingstraject-apm-van-konijnenburgweg-54-in-bergen-op-zoom/
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De activiteiten die langzaam weer wat opgang kwamen, zijn weer gestopt,                       

maar nu om vakantie te vieren.  

Kortom, we zitten nu op een rustige plek (meest hier ergens in Nederland) na te denken 

over het afgelopen jaar. 

Wat was belangrijk gebleken, en wat blijkt helemaal niet zo belangrijk of nodig.  

Heel wat “heilige huisjes” worden zo misschien wel bij het vuilnis gezet. 

Voor mijzelf is een van de dingen die ik geleerd heb dat niet alles wat kan ook moet gebeuren;  

ik sta mezelf toe om dingen gewoon niet te doen of op te zoeken. Dat wat er moet gebeuren komt vanzelf wel naar je 

toe. 

Dit gezegd hebbende weet ik ook wel dat de agenda al snel weer lekker vol gaat lopen. De Emmauskerk moet gewoon ook 

onderhouden worden. Het werk in onze gemeenschap gaat ook gewoon door.  

We zien dat God ook in deze veranderde tijd gewoon weer verder gaat en met mensen bezig is.  

Ook met mensen die helemaal niet met God bezig waren, zijn tot hun eigen verrassing opeens toch op de een of andere 

manier over Hem gestruikeld. Komen dan met vragen naar ons toe en dan beseffen wij maar weer dat het voor de Emmaus-

kerk niet uitmaakt, hoe druk je je maakt, het is goed. 

Vakantietijd geeft antwoorden die je soms niet verwacht, soms niet leuk vindt, soms totaal verschillend zijn dan van je 

buurtjes, maar je kan weer door.  

Zo kijk ook ik er weer naar uit wat iedereen na de vakantie als nieuws te melden heeft.  

Het zal vast wel weer een hoop werk worden! 

Het eerste agendapunt dient zich al aan: Van 4 t/m 10 september is het de opening van het nieuwe seizoen. Zie voor infor-

matie  en deelname de website van de emmauskerk: www.emmauskerk-boz.nl 

Het tweede; opnieuw een Alpha cursus! Dit keer vrijwel geheel online.  

Start in september, eind in december. Info op de hierboven genoemde website. 

Jos de Vries,   Emmauskerk 

http://www.emmauskerk-boz.nl


                 Bezoek ook onze website: www.noordgeest.nl  en   
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Buurtpreventieteam Noordgeest. 
 
Dank jullie wel! 
Hartelijk dank dat jullie onze artikelen in de wijkkrant lezen. Naar aanleiding van 
het artikel in de wijkkrant van juni 2021, hebben we van verschillende  
bewoners opbouwende kritiek mogen ontvangen.  
 
In de informatie uit de wijkanalyse stond dat bewoners overlast vaak niet durven of 
willen melden. Wat bleek? Veel mensen willen wel melden, maar weten niet goed 
hoe en waar. We hebben dat hen toen persoonlijk uitgelegd, wat veel duidelijkheid 
gaf. Hierna ging men zelf of met hulp van een teamlid zaken melden bij de Gemeente en Politie of Wijkagent.   
 
Duidelijkheid is belangrijk! Ook al geeft die duidelijkheid niet altijd het antwoord of de reactie die we willen  
horen. 
 
Buurtpreventie in de toekomst? 
Voor ons als buurtpreventieteam was er de afgelopen maanden ook onduidelijkheid en spanning. Zou men de  
bezuinigingen op het vrijwilligerswerk doorzetten? Wat zouden de gevolgen dan zijn voor ons als team en  
voor het buurtpreventiewerk? Maar veel belangrijker nog: wat zou het effect zijn op de leefbaarheid, de veiligheid 
en het gevoel van veiligheid in de wijk?  
 
Die kogel is door de kerk. De Gemeente heeft besloten -nog- niet te bezuinigen op buurtpreventie. Onze inzet,  
inbreng en inhoudelijke onderbouwing van het belang van buurtpreventie, hebben daar zeker een bijdrage aan  
geleverd.  
 
In de komende maanden gaan de buurtpreventieteams, samen met de Veiligheidsmarinier, bekijken hoe zij hun 
werk nog beter kunnen doen. Kritisch kijken naar je inzet als team en de manier waarop je je vrijwilligerswerk 
doet, kan nooit kwaad. Ook wij, het Buurtpreventieteam Noordgeest, hebben deze uitdaging dan ook volle goede 
moed en met positieve inzet aangenomen en opgepakt. 
 
Leo en Jacqueline 

Afwateringscascade bij de 

Griekenlandstraat. 

Voor het eerst flink          

getest! 
Na de forse regenval in juli bood de afwaterings-
cascade in de Griekenlandstraat een 
fraaie aanblik. Deze cascade is onderdeel van een 
heel systeem om wateroverlast zoveel mogelijk te 
beperken. Het nieuw aangelegde afwateringssys-
teem werd bij de hoosbuien in juli voor het eerst 
flink getest. 
 
Had je bij vorige jaren bij hevige regenval laarzen nodig om het Prebendepad over te steken, 
nu was dat niet het geval. Wel liepen een drietal garages van het Estlandplein onder, mogelijk als gevolg van put-
ten, die al geruime tijd niet meer schoon gemaakt waren. Dit is inmiddels gerapporteerd aan de gemeente.  



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. 
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Het zal u niet ontgaan zijn, de wijkkrant ziet er wat 
anders uit dan u gewend bent.  
Er is meer ruimte gemaakt voor adverteerders en de 
vaste bijdragers aan de inhoud van de wijkkrant be-
schikken over een halve pagina minder ruimte. 
Dit heeft te maken met de beleidsinzet van de wijk-
commissie om meer in te zetten op het ondersteunen 
van sociale activiteiten in de wijk. Tot dusver ging 
een te groot deel van ons budget op aan kosten voor 
de wijkkrant. Met meer advertenties drukken we de 

Veranderingen in de opzet van de wijkkrant.    

kosten van het blad omlaag. De wijkcommissie wil ook 
meer werk gaan maken van communicatie via Facebook 
en Instagram. In de werkgroep media hebben we           
Mariette Vos en Irem van Twillert mogen verwelkomen. 
Zij gaan ons hiermee helpen. Mariette Vos was al actief 
in ons midden om onze teksten te beoordelen en daar 
waar nodig te corrigeren. Op deze wijze hopen we meer 
wijkbewoners te betrekken bij de wijk.  



 


