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De wijkcommissie Noordgeest bestaat al sinds 1999. 
Het is duidelijk geworden dat een wijkcommissie toe-
gevoegde waarde heeft voor de wijk. Ook al merk je 
daar als bewoners niet altijd direct iets van. Natuurlijk 
valt de wijkkrant vier keer per jaar bij iedereen op de 
mat. Maar op de achtergrond doet het bestuur van de 
wijkcommissie veel voor Noordgeest. Op de foto ziet u 
de huidige bestuursleden met vermelding van hun 
functie. Het is heel belangrijk, dat de wijkcommissie 
op het gebied van bestuursleden en vrijwilligers een 
goede afspiegeling is van de wijk. Daarom zoeken we 
bij voorkeur wat jongere wijkbewoners met nog thuis-
wonende kinderen, maar in principe is iedere hulp wel-
kom. Kortom: We zijn op zoek naar u!  
 
Wij zien u graag de Wijkcommissie versterken 

Zowel voor het bestuur, als voor de werkgroepen en 

verspreiding van de wijkkrant, zoeken wij mensen. Wij 

hechten aan een brede vertegenwoordiging, vanuit de 

bewoners uit Noordgeest, vanuit alle leeftijden. We 

zien graag dat we klaar zijn voor die zaken die op ons 

afkomen. Thema’s als “Ontwikkeling van de wijk”, 

“Wonen en leefbaarheid”, “Voorzieningen” (winkels 

en scholen) “Verkeer en veiligheid”, “Milieu”, 

“Kinderactiviteiten” en “Straatactiviteiten” zijn speer-

punten die bij moeten dragen aan een zo optimaal mo-

gelijke leefbaarheid binnen onze wijk. Onderstaand en 

op de website, vindt u een overzicht van diverse func-

ties waarvoor we mensen zoeken. Doet u mee? 

Bezorger wijkkrant 
We zoeken bezorgers voor onze wijkkrant. Er is be-
hoefte aan minimaal  één bezorger. Wilt u vier keer per 
jaar gedurende 2 uur de wijkkrant bezorgen in een deel 
van uw wijk? Neem telefonisch contact op met Jac 
Mouwen via nummer 0645499435. 
 
Bestuurslid wijkcommissie 

Misschien heeft u al eens aan een activiteit in de wijk 

meegedaan of zit u in één van de werkgroepen. Wie 

weet is een bestuursfunctie dan ook wel wat voor u. 

Want ook algemene zaken als overleg met de gemeente, 

bedrijven in de wijk en andere organisaties zijn soms 

erg boeiend en leuk om te doen. Wij kunnen daar ook 

goed wat hulp bij gebruiken. We komen gemiddeld 1x 

per maand gedurende 2 uur bij elkaar. Heb je hier vra-

gen over, neem dan telefonisch contact op met de be-

stuursleden, die onderaan deze oproep staan vermeld of 

stuur een e-mail. Voor het adres, zie verderop in dit ar-

tikel.  

 
Helpen bij events? 

Niet meteen ‘ergens aan vast zitten’ maar wel helpen bij 

Staande op de foto: John Gunneweg, bestuurslid algemeen en Peter    

Zagers, penningmeester. Zittend van links naar rechts; Pieter Kwaad-

gras, secretaris en Lucas Jansen, voorzitter. 

Enthousiaste inwoners gezocht om wijkcommissie te versterken 

Lees verder op pagina 2………… 
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Kopij voor de volgende wijkkrant kunt u 

insturen tot woensdag 9 februari 2022 

naar:  mediawcnoordgeest@gmail.com  

Bezoek ook onze website: www.noordgeest.nl en  

een activiteit in uw eigen wijk die u aanspreekt?          

Hierbij kunt u denken aan: 

- Schoonhouden van je straat of plein 
- Buurtcamping organiseren 
- Ondersteunen bij straatactiviteiten  
- Burendag 2022, wat kunnen we doen met de  
  “buurtbankjes”? 
 

Als u hier interesse of vragen bij hebt, neem dan tele-

fonisch contact op met de bestuursleden, die onderaan 

deze oproep staan vermeld of stuur een e-mail naar 

ons e-mailadres.  
 

U organiseert al iets in de wijk? 

Bent u betrokken bij bijvoorbeeld de buurtbarbecue 

Halsterseweg, Nieuwjaarsborrel Kriekebos, buurtfeest 

Oostenrijkstraat en heeft u nog energie over of goede 

ideeën? We horen u graag. En misschien wist u nog niet 

dat de wijkcommissie hierbij ook kan ondersteunen?  

 

Interesse, vragen? 

Neem voor vragen of om uw interesse kenbaar te maken, 

contact met ons op. Dat kan per mail op wijkcommis-

sienoordgeest@ziggo.nl .  

Neemt u liever telefonisch contact op, dan kunt u bellen 

met onze secretaris Pieter Kwaadgras op    06 12135763 

of algemeen bestuurslid John Gunneweg op 06 

50931509. 

 

Het verwijderde paaltje bij de Akker-
hoef was voor een deel van de bewo-
ners en de scholen uit een oogpunt van 
veiligheid belangrijk omdat auto’s ge-
weerd werden rond de Groenplaats.  
Een groter deel van de bewoners er-
voer juist nadelen van het paaltje.  
Over het paaltje op de Akkerhoef heeft 
u lange tijd niets gehoord. De wijk-
commissie heeft echter de pogingen 
om in gesprek te komen met de ge-
meente niet opgegeven. Het resultaat 
van het overleg, dat hieruit is voortge-
komen is, dat de gemeente heeft toege-
zegd aan de bewoners meer uitleg te 
geven over het besluit de bestaande 
situatie te handhaven. Dat zal gebeu-
ren met een stukje dat in de wijkkrant 
zal worden geplaatst. Met de directies 
van de scholen zal ook nog gepraat worden. Hierover leest u dus meer in de volgende editie van de wijkkrant.  

Opgeheven paaltje bij de Akkerhoef komt niet terug 

https://noordgeest.nl/%22mailto:mediawcnoordgeest@gmail.com%22
mailto:wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl
mailto:wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl
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De “kleine Magdalena”, boerderij met een rijke en  

bewogen geschiedenis   
Als je over de Halsterseweg rijdt, kan de monumen-
tale boerderij van Halsterseweg 128 je niet ontgaan. 
Deze boerderij heet de “Kleine Magdalena” en aan 
de achterkant zit het bedrijf Delta Accu’s. Piet en 
Elly van Loon wonen in de boerderij. De Wijkkrant 
heeft een gesprek met Piet.  Hij spreek met veel lief-
de en enthousiasme over het monument waarin hij 
samen met zijn echtgenote woont. Met trots laat Piet 
een boekje zien van de Heemkundekring, waarin de 
geschiedenis van de boerderij en achterliggende stal 
uit 1867 uitgebreid is opgetekend.  
 

 
 
 
 
Piet van Loon is in Halsteren geboren. Op zestienjarige leeftijd gaat 

hij  in loondienst  werken bij het accu-bedrijf, dat al in 1950 werd op-

gericht. Voor 1950 was hier nog een boerenbedrijf. In 1978 heeft Piet 

het accu- bedrijf overgenomen. Inmiddels werken ook zijn zoon en 

kleinzoon in het bedrijf. 

Boerderij    
De boerderij Magdalena is waarschijnlijk kort na 1747 gebouwd. In 
1747 waren door de belegering van Bergen op Zoom door de Fransen 
veel boerderijen vernield. De naam Magdalena komt waarschijnlijk 
van Magdalena van Oosten. Dit was de echtgenote van de eerste eige-
naar van de boerderij, Marijnus Goverts. Er was in Bergen op Zoom 
ook een bierbrouwerij “Magdalena”, die in eigendom was van de fa-
milie van Oosten. De boerderij werd daarom de “kleine Magdalena” 
genoemd.  
Het huis -dat toen  in het dorpje Noordgeest lag- is ooit bewoond door 
“de burgemeester van Noordgeest”. Dit was een deeltijdfunctie. Je 
kon bijvoorbeeld bij hem aankloppen als je een vergunning nodig had 
voor een verbouwing.  
Het huis Magdalena werd in de tweede wereldoorlog ernstig bescha-
digd. De zijgevel lag in puin en moest hersteld worden. Het huis werd 

toen helemaal wit geschilderd. Piet van Loon heeft het huis weer zoveel mogelijk in de oude staat teruggebracht, 
ook binnen.  
Na de gemeentelijke herindeling kwamen de woning en de stal in het gebied van Bergen op Zoom te liggen. De 
Halsterseweg werd rechtgetrokken. De voortuin van het pand werd hierdoor een stuk groter. De tram richting 
Vogelenzang en Steenbergen heeft vroeger vrij dicht langs 
het perceel gelopen.  
 
Stal 
De stal werd in 1867 gebouwd door P.C. Meeussen. Een 

ingemetselde steen herinnert nog aan dit bouwjaar. De stal 

was vroeger  eigendom van het Burgergasthuis en werd 

verpacht.  

De stal beschikt nog over de originele toegangsdeuren aan 

de voorkant: een grote deur, met een kleine deur daarin. 

Het rieten wolfsdak kon gerestaureerd worden door een 

subsidie van de gemeente. Boerderij en stal vormen samen 

de enige intacte boerderij in Bergen op Zoom die een mo-

numenten-status heeft. Deze boerderij wordt aangemerkt 

als “gezichts-bepalend.”                                                                                   lees verder op pagina 4…………. 
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Wijkkrant Noordgeest 

De “kleine Magdalena”, boerderij met ……….. 
 
Het Noordgeest van weleer 
Over de omgeving van de voormalige boerenwo-
ning merkt Piet van Loon nog op, dat Noordgeest 
en Tuinwijk vroeger vooral gebieden waren met  
tuinders.  
Er is ook nog een tijd geweest waarin veel grond 
werd aangekocht om hier een ziekenhuis te bou-
wen. Dit  is uiteindelijk niet doorgegaan. 
Zo is ook een plan gesneuveld om bij de Staakberg 
een bedrijfsterrein te realiseren.  

Informatiebijeenkomst APM 
Op dinsdagmiddag 9 november om 14:30 uur vond 
er in de Raayberg  op uitnodiging van de APM een 
bijeen komst plaats.  
De asfaltcentrale  APM gaf informatie over een 
landelijk onderzoek bij  asfaltcentrales naar de oor-
zaken van de te hoge benzeenuitstoot bij een  deel 
van de centrales.  
De onderzoeksresultaten van een proef met een na-
behandelings installatie werden gepresenteerd. De 
voorgenomen aanpassingen aan de installatie kwa-
men ook aan de orde. 
Naast de wijkcommissies van Tuinwijk en Noord-
geest werden ook  mensen  van de gemeente Ber-
gen op Zoom, de omgevingsdienst OMWB en de 
bedrijvenvereniging TNP uitgenodigd.  Zie het ver-
slag op onze website.  
             
Benzeengehalte aan de schoorsteen drie keer te 
hoog! 
Op 18 september jl. zijn bij de APM nieuwe metin-
gen verricht. Het benzeengehalte aan de schoor-
steen bleek drie keer te hoog te zijn. Er is dus alle 
aanleiding het handhavingstraject, dat door de ge-
meente is gestart te blijven volgen. Zie hiervoor 
ook de website van de gemeente. Zoekterm: 
“APM”.  
 
Aanvullende vragen aan de gemeente 
De wijkcommissies Noordgeest en Tuinwijk heb-
ben aanvullende vragen aan de gemeente gesteld 
over de gehaltes aan schadelijke stoffen op leefni-
veau en aan de schoorsteen. Op leefniveau gaat het 
om: polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK’s) en fijnstof (asfaltcentrales leveren hier ook 
een bijdrage aan). De gemeente heeft inmiddels een 
externe partij opdracht gegeven het PAK-gehalte 
aan de schoorsteen te meten.  
 
Landelijk bewonerscollectief 
Op landelijk niveau is er nu een collectief omwo-
nenden asfalcentrales actief. Doel is uitwisseling 

 
 
Piet van Loon heeft er tijdens de werkzaamheden aan de 
Halsterseweg voor gezorgd dat bewoners hun auto tijde-
lijk op het terrein van het bedrijf mochten plaatsen. Hij 
heeft  hiermee in de geest gehandeld van de vroegere be-
woner van zijn huis: de “burgemeester van Noordgeest”.  
 
De bewoners van Noordgeest en Bergen op Zoom mogen  

trots zijn op deze twee mooie monumenten.  

 

Laatste nieuws over asfaltcentrale APM en landelijke             
platform omwonenden 

van kennis en ervaringen. Daarnaast zijn er gezamen-
lijke belangen die we kenbaar gaan maken naar de 
landelijke politiek. 

De uitstoot van schadelijke stoffen heeft te maken 
met het hergebruik van oud asfalt (asfaltafval). Reeds 
in 2017 was duidelijk dat dit leidt tot hogere uitstoot 
van schadelijke stoffen. Mogelijk gaat de situatie in 
Bergen op Zoom nu op termijn verbeteren.  

 

Actueel: plaatsen van koolstoffilters;  

zie website www.noordgeest.nl   

             Of scan: 
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we samen opgaan of iets bete-
kenen voor elkaar?                                                                                    
Vragen waar we alleen een ant-
woord op krijgen als we ons 
samen inzetten voor de wijk en 
de bewoners. Als makelaar vind 
ik dat belangrijk en ik wil daar 
graag een bijdrage aan leveren. 
Zo kan de wijkcommissie zich 
voor alle belangen binnen 
Noordgeest in blijven zetten. Ik 
vind het belangrijk om feeling 
te houden met het gebied waar-
in ik woon en werk. Dagelijks 
volg ik de ontwikkelingen op de 
woningmarkt, die momenteel 
behoorlijk onder druk staat.” 

35 jaar ervaring als makelaar 
Pien werkt met veel passie als 
makelaar. Zij kan inmiddels 
bouwen op meer dan 35 jaar 

kennis en ervaring. De laatste 5 jaar heeft zij haar ei-
gen kantoor, Pien Kappetein makelaardij. Daarvoor 
was ze jarenlang makelaar en vestigingsmanager bij 
Meeus Makelaars te Bergen op Zoom. Grote kans dus 
dat je haar kent. 

De aanhouder wint 
Pien: “Enthousiasme, betrokkenheid en persoonlijke 
aandacht staan bij mij hoog in het vaandel. Het kopen 
of verkopen van een huis is tenslotte een emotionele 
gebeurtenis. Overal zit een ander verhaal achter. Daar-
om heb ik zoveel liefde voor dit prachtige vak. Het is 
boeiend en afwisselend en vooral het menselijk aspect 
spreekt mij aan. Iedere klant en iedere woning is an-
ders. Vooral in deze overspannen markt is een luiste-
rend oor een must om aan ieders wens te kunnen vol-
doen. Hoe mooi is het om koper en verkoper met el-
kaar te verbinden en in te spelen op de behoefte van de 
klant. Juist in deze drukke en krappe huizenmarkt is de 
behoefte om aandacht groot. Jammer genoeg moet je 
helaas ook wel eens iemand teleurstellen. Net zoals in 
het hele land is de verkoop van huizen in Noordgeest 
onvoorspelbaar en kan het alle kanten opgaan. Als het 
volledige aan- of verkoopproces naar volle tevreden-
heid is verlopen, maakt dat me blij en is mijn missie 
geslaagd. Mijn advies is, blijven proberen en ooit komt 
het droomhuis op je pad. Geduld is een schone zaak en 
de aanhouder wint!”  

Contact 
Nieuwsgierig, op zoek naar een huis of benieuwd wat 
Pien voor jou kan betekenen?  'Wandel' eens door haar 
website; www.pienkappetein.nl of lees haar beoorde-
lingen op Funda of Google. Pien: “Wie weet ontmoe-
ten we elkaar binnenkort en kan ik u ergens mee van 
dienst zijn.”  

Pien Kappetein is eigenaar van PIEN Kappe-
tein  makelaardij en woont zelf in Meilust. Zij wil 
zich graag voorstellen aan inwoners van de wijk 
Noordgeest. 
 
Pien woont als sinds haar kinderjaren in de Muziek-
buurt en ze woont nu dus in Meilust. Deze wijken kent 
ze op haar duimpje. Ze wandelt graag in haar eigen 
wijk maar ook door Noordgeest.   
“Ik wandel dan door het Oscar van Hemelpark, via het 
Tunnelpad, de Burgemeester Wittelaan onderdoor, om 
vervolgens in Noordgeest uit te komen. Na de houten 
loopbrug wandel ik door de Akkerhoef naar de Hal-
sterseweg richting buurtschap 't Groenewoud. Aan het 
eind van de Groenewoudseweg sta ik even stil bij het 
beeldje die mij aankijkt met een genoeglijke blik en ik 
vervolg mijn wandeling via de Staakberg richting de 
Groenplaats naar de Kleine Melanen. Een oase van rust 
en schoonheid.” 

Pien geniet tijdens zo’n wandeling met een  'grote G'  
en ze heeft dan alle aandacht voor haar omgeving. 
Door de natuurlijke begroeiing en infrastructuur sluiten 
deze wijken naadloos op elkaar aan. Het geeft voor 
haar een fijn thuisgevoel. 

Noordgeest: een fijne wijk om in te wonen 
“Noordgeest heeft een mooie diversiteit aan woningen. 
Van oude en statige woningen, pittoreske plekjes tot 
typische jaren 80 bouwstijlen. Gelukkig is er de laatste 
jaren meer aandacht gekomen voor invulling van 
groenprojecten en speelvoorzieningen voor kinderen. 
De actieve wijkcommissie en een wijkkrant dragen bij 
aan een fijne wijk om in te wonen. De kracht van een 
wijkblad ligt in de informatievoorziening van en naar 
de bewoners. Wat leeft of speelt er in de wijk? Kunnen 

Een wandeling met PIEN door Noordgeest 

http://www.pienkappetein.nl/
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Na een zomer waarin ons gebouw aan de binnenzijde en aan de 
buitenkant een metamorfose heeft gekregen, wordt op dit moment 
het schoolplein vernieuwd. Onze leerlingen kunnen straks op di-
verse delen van het plein verschillende activiteiten ondernemen. 
Zo is er straks een speelzone, een chillzone, een zone waarin kin-
deren worden uitgedaagd om te bewegen, een sportzone en komt er 
een heus buitenpodium. In het voorjaar gaan onze leerlingen samen 
met de leerlingen van de groenopleiding van Curio Steenspil een 
bloemenweide maken waar ook ruimte is voor allerlei insecten.  

 
Naar aanleiding van “worldcleanupday” werd er op 18 
september jl. door de wijkcommissie Noordgeest een 
schoonmaakactie georganiseerd. De opkomst was la-
ger dan in het voorjaar.  
We realiseren ons wel dat er op de dagen voor en na 
18 september jl. wijk-bewoners actief zijn geweest met 
het schoon-maken van de wijk. Sommige buurtbewo-
ners houden het hele jaar door hun straat schoon door 
zwerfvuil op te ruimen.  
Bij deze: Hartelijk dank voor uw bijdrage.  
Het was wel een verrassing dat wethouder Patrick van 
der Velden zich aansloot bij de schoonmaak-ploeg.  

Op zaterdag 4 december heeft er volgens plan-
ning een nieuwe schoonmaakactie plaatsgevon-
den. Hierover een verslag in de volgende wijk-
krant.  

Schoonmaakactie Noordgeest op 18 september jl      
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Iets eerder dan de officiële datum hebben we op maandag 4 

oktober de Kinderboekenweek “Worden wat je wil” geo-

pend met een mooie voorstelling van groep 3. Verschillende 

beroepen werden daarin gespeeld door de kinderen. Dat 

was heel leuk om te zien! 

Maar we hebben nog veel meer gedaan rondom de Kinderboe-

kenweek: 

In iedere groep zijn verschillende gastsprekers geweest om iets 

te vertellen over hun beroep. Zo kwam er een kok, een verlos-

kundige, een hondentrainer, een wijkagent en een motoragent, 

een verpleegster, een kunstenaar en de burgemeester!  

Ook heeft onze leesconsulente  een bezoek aan iedere groep gebracht om mooie boeken te laten zien die te maken 

hebben met een beroep. En als verrassing nam ze ook nog een nieuw voorleesboek mee voor de juf of de meneer. 

We hebben dus weer veel voor kunnen lezen. 

Daarnaast hebben ouders en wijkbewoners er samen voor gezorgd dat er voldoende zwerfboeken waren om aan 

ieder Noordsterretje een boek uit te delen om mee naar huis te nemen.  

En als afsluiting hebben we twee voorleeswedstrijden gehouden. Eén  voor de kinderen van groep 3, 4 en 5 en één 
voor de kinderen van groep 6, 7 en 8. De schoolkampioen van groep 6, 7 en 8 mag ook meedoen aan de regiowed-
strijd. Wat waren dat weer heerlijke verhalen allemaal! 

“Worden wat je wil “op obs De Noordster 
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Halloween  
 
Missie geslaagd? 
 
Dit jaar hebben wij; Jozina, Clint en Jacqueline, een 
werkgroep van betrokken bewoners, voor de eerste 
keer een Halloweentocht georganiseerd en gehou-
den voor alle bewoners, jong en oud(er), van 
Noordgeest.  

Wanneer we af mogen gaan op de reacties en terug-
koppelingen, zijn we er in geslaagd een activiteit te 
houden, die door de deelnemers als zeer welkom en 
positief is ervaren. Reacties die wij ontvingen: 
“Wat een enorm leuk initiatief die Halloween-
tocht”, “Leuk dat er iets georganiseerd wordt. Waar 
wij eerst woonden gebeurde er niets”.   
De opkomst van deelnemers aan de routes en het 
aantal aanmeldingen voor snoepadressen heeft al 
onze verwachtingen overtroffen. Wij willen dan 
ook iedereen heel heel heel hartelijk bedanken, die 
deze Halloweentocht op zaterdag 30 oktober jl. tot 
een waar feest voor alle deelnemers en andere be-
woners heeft gemaakt. 
 
Het grote aantal snoepadressen en de creativiteit bij 
de aankleding ervan, was indrukwekkend.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het maakte alles tot een feest dat niet alleen mogelijk was 
door de inzet van de bewoners van Noordgeest, maar ook 
dankzij onze jonge vrijwilligers, en niet te vergeten de fi-
nanciële ondersteuning door de Wijkcommissie Noord-
geest en WijZijn Traverse. 
 
 
Was dit eenmalig? 
Zeker niet. Al die positieve geluiden en opbouwende kri-
tiek en suggesties, geven ons de energie om in ieder geval 
volgend jaar weer een Halloweentocht te organiseren. Maar 
ook andere activiteiten voor en samen met medebewoners 
van Noordgeest. Wij hebben al een aantal aanmeldingen 
ontvangen hiervoor en de ontvangen suggesties en eigen 
ideeën in kaart gebracht. We staan te popelen om die ver-
der uit te werken.  
 
Houd het wijkinformatiebord voor de Dirk van den Broek 
supermarkt en sociale media dus in de gaten voor informa-
tie over andere activiteiten. Nieuwe suggesties en ideeën 
voor activiteiten en aanmelding voor versterking of onder-
steuning van de werkgroep blijven van harte welkom. Onze 
contactgegevens:  
JeugdNoordgeest@gmail.com. 
 
Werkgroep Jeugdactiviteiten Noordgeest 

mailto:JeugdNoordgeest@gmail.com
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Bij het verschijnen van de vorige wijkkrant was het nog 

onzeker of er een kledingruilbeurs gehouden kon wor-

den. Toen het er naar uitzag dat er toch een mogelijk 

was, zijn de dames die de beurs organiseren voortva-

rend aan de slag gegaan. Op zaterdag 6 november was 

er kledingruilbeurs. Op het nippertje, want vanaf die 

dag waren de maatregelen vanwege de oplopende co-

ronabesmettingen weer aangescherpt. Dus stonden er 

mensen netjes buiten in de rij te wachten om naar bin-

nen te mogen. Vanwege de anderhalve meter afstand. 

Konden we helaas ook geen koffie aanbieden. En toch 

was het goed verlopen dag. Voldoende aanbieding van 

kleding en ook weer bezoekers die tevreden naar  huis 

gingen met een tas vol “nieuwe” kleding.  

En zo spelen we als kerkgemeente in het gebouw steeds 

in op de maatregelen die vanuit de overheid gelden. 

Niet allemaal even fijn, maar zorgen voor elkaars ge-

zondheid is dan weer belangrijker dan samen zingen. 

Ook zitten we tijdens de dienst weer op  1,5 meter af-

stand. Geen idee in hoeverre we nog meer moeten in-

perken met activiteiten en bijeenkomsten. Ondanks dat 

mogen we regelmatig gasten ontvangen. Fijn om nieu-

we gezichten en ”oude” bekenden te mogen begroeten.  

Sinds september zijn er enkele dames uit de Emmauskerk 

begonnen met het “Emmauscafé “! Tijdens deze middag 

staat “ontmoeting” voor op. Andere mensen ontmoeten, om 

samen koffie/thee te drinken. Eventueel een spelletje te 

doen. Of er die middag andere activiteiten gedaan gaan 

worden, moet zich nog verder ontwikkelen. Dit hangt ook 

af van wat de bezoekers willen. Dus kom langs en ont-

moet!!  Iedere 3e dinsdagmiddag van de maand. Welkom 

vanaf 13.30 uur. Toegang gratis. Loop gewoon even bin-

nen.    Data: 16 november; 21 december; 18 januari 2022; 

15 februari 2022;  

Kerst valt dit jaar in het weekend. We houden dit jaar geen 

dienst op Kerstavond. Op zaterdag 25 december,1e kerst-

dag, begint de dienst om 10.00 uur. Op zondag 26 decem-

ber begint de dienst op de “gewone” tijd,  9.30 uur. Ook 

dan bent u van harte welkom, met de hele familie, jong en 

oud! 

Jos de Vries 

Emmauskerk. 



                 Bezoek ook onze website: www.noordgeest.nl  en   
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Buurtpreventieteam 
Noordgeest 
 
Een bewoner had zijn afvalcontainer niet binnen 
kunnen halen voordat hij een paar dagen wegging. 
Hij vroeg ons waarom wij zijn container voor de wo-
ning hadden geplaatst en een kaart in de bus hadden 
gedaan. Hij vreesde dat het inbrekersgilde nu eerder 
haar oog zou laten vallen op zijn woning. Ook vroeg 
hij waarom dat niet met elke container, die nog aan 
de straat stond, gebeurd was.   Een korte uitleg lijkt 
ons voor alle bewoners op zijn plaats. 
 
Wij constateren dat containers regelmatig dagen te 
vroeg worden aangeboden voor afvalinzameling of 
dagen erna nog aan de straatkant staan. Dit heeft al 
geleid tot ‘lenen’, diefstal en vernieling van afval-
containers, maar ook tot meldingen van overlast bij 
ons en bij de gemeente. Handhaving heeft daarop in 
verschillende straten opgetreden; door te waarschu-
wen en boetes (€95,00 en administratiekosten) uit te 
delen. Die overlast en boetes willen wij voorkomen. 
De kaart die wij in de brievenbus doen, moeten wij 

Waar kunt u terecht bij grote zorgen over een buurtgenoot?  
 
Er bereikt de wijkcommissie wel eens de vraag wat je kunt doen als je grote zorgen hebt over een buurtbewoner, 
die vlakbij woont.  
Kent u zo iemand en heeft u het gevoel dat er dringend iets moet gebeuren? Neem dan contact op met het Meld-
punt Zorg & Overlast van de GGD West-Brabant. Het Meldpunt is bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 
17.00 uur via telefoonnummer 076-5282261. 
Het kan ook zijn, dat u zorgen heeft over een verwarde buurvrouw of buurman. Dan kunt u terecht bij het meld-
punt voor “zorgwekkend gedrag” 0800-5099 of via website:  
https://www.ggdwb.nl/meldpunt-crisiszorg/ . Dit geldt ook voor situaties die urgent zijn. U kunt ook op de web-
site online melden op een formulier.  Is er sprake van acuut levensgevaar, dan altijd 112 bellen! Zie ook de 
informatie op onze website.  

eigenlijk aan de afvalcontainer hangen, op de plaats 
waar wij die container aantreffen. Wij plaatsen de 
container liever voor de betreffende woning en stop-
pen de kaart, om zwerfafval te voorkomen, in de 
brievenbus. Note: Ook containers die aan de straat-
kant blijven staan vallen op! 
 
Verder bepalen onze vrijwilligers zelf welke route 
zij volgen tijdens hun ronde door de wijk. Noord-
geest is redelijk groot en het aantal teamleden be-
perkt. Het is niet mogelijk alle straten aan te doen, 
tijdens de rondes die gelopen kunnen worden. Dus 
kan het gebeuren dat in de ene straat wel actie geno-
men wordt en in de andere niet.  
 
Ons advies.  Vraag buren of ze uw afvalcontainer 
voor u aan de straat willen zetten of binnenhalen, 
wanneer u weet dat u dat zelf niet tijdig kunt doen. 
In een aantal straten doen buren dat al voor elkaar. 
We zorgen dan samen voor een veilige, schone en 
opgeruimde wijk. 
 
Coördinatoren Buurtpreventieteam Noordgeest 

Wijkcommissie Noordgeest 

Website: www.noordgeest.nl 

e-mail: www.wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl  

 
Wijkagenda 

 Openbare vergaderingen Wijkcommissie Noordgeest: Maandag 4 april 2022 en Maandag 17 oktober 2022.  

 Uiterste inleverdata kopij wijkkrant 2022: Woensdag 9 februari 2022, Woensdag 11 mei 2022,                           
           Woensdag 11 augustus 2022  en Woensdag 9 november 2022.  
 

De Wegwijzer vindt u op de website: www.noordgeest.nl of scan:  

https://www.ggdwb.nl/meldpunt-crisiszorg/
http://www.noordgeest.nl
http://www.wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl
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