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Het gaat om echt contact en beter leren omgaan met de aarde 

Een gesprek met twee jonge wijkbewoonsters, 

Irem en Amber van Twillert 

Tekst: Pieter Kwaadgras 

Irem en Amber vertellen over hun schoolopleiding, 

hun toekomstplannen, het werk, dat ze in en buiten de 

wijk doen voor jong en oud, hoe ze de wijk Noord-

geest beleven en hoe ze in het leven staan. 

Korte levensloop 

Irem en Amber zijn tweeling, maar toch verschillen ze 

van elkaar en zijn ze hun eigen weg gegaan. Ze zijn 

achttien jaar oud en hebben hun hele leven in de wijk 

Noordgeest gewoond. Ze hebben op de Noordster de 

basisschool doorlopen. Amber is na de basisschool 

naar het Roncalli gegaan, terwijl Irem naar het Moller 

is gegaan. Ze hebben allebei een fijne tijd gehad op 

deze scholen, hoewel de Coronatijd door het verlies 

aan echt contact erg moeilijk was. Amber studeert nu 

Spaans en Spaanse cultuur in Utrecht, terwijl Irem na 

haar schoolperiode enkele maanden in Oeganda is 

geweest. Nu gaat ze studeren in Den Haag bij een op-

leidingsinstituut, dat verschillende wetenschappers bij 

elkaar brengt om problemen in de wereld te begrijpen 

en een oplossing hiervoor te bedenken. 

Beleving van de wijk 

Zowel Irem als Amber hebben een positief beeld van 

de wijk. Ze voelen zich veilig in de wijk. Wat extra afval-

bakken zou geen kwaad kunnen. 

Sociale activiteiten en werk voor Noordgeest en ande-

re wijken 

Zowel Irem als Amber zijn actief voor het project 

“youthgoals”, een project waarbij jongeren door beroeps-

krachten opgeleid worden tot jongerencoach. Het doel is 

dat jongeren zich voor anderen en hun omgeving in gaan 

zetten. Zo brengen Irem en Amber bijvoorbeeld jongeren 

letterlijk tot bewegen en halen ze jongeren uit hun 

smartphone-isolement. Daarnaast hebben ze beiden een 

kring van vrienden. Irem is vooral actief in Noordgeest, 

terwijl Amber zich ook buiten Noordgeest, bijvoorbeeld 

in Gageldonk, ingezet heeft voor jongeren en ouderen. 

Reis naar Oeganda 

Irem is onlangs een paar maanden in Oeganda geweest 

om daar te helpen bij het lesgeven aan Oegandese jonge-

ren. Ze heeft hier jongeren met een handicap aandacht 

gegeven en begeleid. Haar visie op mensen in Oeganda: 

Ze hebben vrijwel niets, maar zijn wel gelukkig. 

Dromen over de toekomst 

Amber zegt hierover: Het is belangrijk echt contact met 

elkaar te hebben en niet alleen via mobiele telefoons.  

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

insturen tot woensdag 10 augustus 2022 

naar:  mediawcnoordgeest@gmail.com  

Bezoek ook onze website: www.noordgeest.nl en  

Website www.noordgeest.nl 
voortaan ook goed leesbaar op 
telefoon en tablet. 
In de vorige wijkkrant heeft u al kunnen lezen dat wij vol-

op bezig zijn met het aanpassen van de website van de 

wijkcommissie. Deze was eerst slecht leesbaar op een 

smartphone of tablet. Dat is nu opgelost. 

Actuele website                                                                                                              

De website ziet er ook iets anders uit zodat u als bewoner 

van Noordgeest op een prettige manier de laatste informa-

tie en belangrijke zaken kunt lezen.  

De wijkcommissie Noordgeest is trots op deze aanpassing 
en hoopt dat veel mensen nu ook via de smartphone en 
tablet onze website zullen bezoeken. 

www.noordgeest.nl   

 

Ze wil ook graag dat de mensen beter leren om-

gaan met de aarde en hieraan zelf ook bijdragen. 

De zorg voor een leef-

bare aarde brengt haar 

hiertoe. Haar zus Irem 

staat ook zo in het   

leven.  

Kortom: Twee jonge, 

intelligente en idealis-

tische vrouwen, waar 

de wijk trots op kan 

zijn. 

Voorbeeld op de 
smartphone: 

https://noordgeest.nl/%22mailto:mediawcnoordgeest@gmail.com%22
http://www.noordgeest.nl
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Op een zonnige zaterdag kwam het werkgroepje 
“Schoon” vanuit de wijkcommissie van Noordgeest 
bij elkaar voor het opschonen van de wijk.  
Het was op deze datum nationale opschoondag. 
Meerdere wijken in Bergen op Zoom deden mee. 
 
Veertig deelnemers 
Er waren ongeveer 40 deelnemers  waaronder 7 kin-
deren van dalton basisschool de Welle . Ook enkele 
kinderen van basisschool de Noordster kwamen met 
hun ouders of opa’s en oma’s meehelpen.  Enthousi-
aste jongeren vanuit Youth Goals waren beschikbaar 
om de jeugd bij de activiteit te begeleiden. Ook de 
voorzitter en secretaris van de wijkcommissie waren 
paraat. 
 
Kortom, met elkaar een prima opschoonploeg! Ieder-
een was heel enthousiast om een steentje bij te dragen 
aan een schonere leef- en speelomgeving. 
 
Leuke prijzen 
De inzet werd beloond met een leuke prijs voor de 
zwaarste vuilniszak (8 kilo!) en het origineelste item 
(een nep-kunstgebit) dat gevonden werd. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeer geslaagd resultaat 
Uiteindelijk is er ruim 60 kilo vuilnis opgehaald!  
Deze opbrengst zorgt samen met het aantal deelne-
mers voor een zeer geslaagde activiteit.  Er werd  ook 
gezorgd voor een hapje en een drankje, wat ieder zeer 
verdiend had!  
Wie niet in de prijzen viel ging niet met lege handen 
naar huis, maar met een zakje biologische bloem-

Opschoondag zaterdag 19 maart 2022 

zaadjes. Hierdoor levert de bijdrage aan een schone 
natuur weer extra natuur op! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In september komt er weer een opschoondag, hope-
lijk doet u dan ook mee! 
 
Karin, Maartje, Madelon, Clint en John  
(werkgroep Schoon Noordgeest) 

Nieuws over de Asfalt Pro-

ductie Maatschappij (APM)  

Uw wijkcommissie blijft de gang van  zaken omtrent 

de APM volgen. Lees de stand van   

zaken op de website.  

                     Voor het laatste nieuws; 

Vacatures  
Enthousiaste wijkgenoten gezocht om vacatures in 
te vullen. 

In de wijkkrant van december 2021 stond de oproep 
om de wijkcommissie en haar werkgroepen te komen 
versterken.  
 
Dat is voor een deel al gelukt!  
Er is een extra bezorger voor onze wijkkrant. Willem 
Hogewoning versterkt de werkgroep sociale samen-
hang en Sofie Sitsen is toegetreden als algemeen be-
stuurslid met aandachtsgebied media. Allen van harte 
welkom! 
 
Maar hulp is nog steeds erg welkom. Door verhui-
zingen is er de vacature voor voorzitter en binnenkort 
ook penningmeester. Tot slot vinden 
we graag een extra journalist.  
 
We vertellen je er graag meer over! 
Kijk op onze website voor meer infor-
matie of scan deze QR code.  
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Afgelopen februari organiseerde SABIC een informa-
tiebijeenkomst voor de wijk-commissies van Tuinwijk 
en Noordgeest. In een biomassacentrale wordt energie 
opgewekt door het verbranden van hout.  
 
SABIC is al lange tijd bezig zich in te zetten voor 
duurzaamheid en een circulaire economie (het opnieuw 
gebruiken van grondstoffen). Een circulaire economie 
betekent, dat het bedrijf zodanig gaat produceren, dat 
grondstoffen weer opnieuw gebruikt kunnen worden. 
SABIC is ook bezig met het terugdringen van de uit-
stoot van kooldioxide (CO2). Dit broeikasgas levert een 
belangrijke bijdrage aan de snel toenemende opwar-
ming van de aarde.  
SABIC streeft ernaar meer te produceren met minder 
gebruik van energiebronnen.  
In hun zoektocht naar alternatieve energiebronnen 
bleef de bouw van een biomassacentrale over.  
 
Eisen aan een biomassacentrale 
Een biomassacentrale moet aan strenge door de over-
heid gestelde eisen voldoen. Door rookgasreiniging zal 
de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum 
beperkt worden. Dit minimum is volgens SABIC één 
procent. In de centrale worden houtpellets verstookt 
van “resthout”.  
 
Indienen zienswijze 
De wijkcommissies van Noordgeest en Tuinwijk waren 
na de presentatie niet  gerustgesteld door SABIC. De 
ontwerp omgevingsvergunning, die ter inzage lag bij 
het stadskantoor is geraadpleegd en vervolgens hebben 
de wijkcommissies een zienswijze ingediend bij de 
omgevingsdienst Midden en West-Brabant. Deze 
zienswijze staat op www.noordgeest.nl .  

De hoofdpunten van deze zienswijze zijn: 
Toename uitstoot CO2 en daarnaast uitstoot van 
luchtvervuilende stoffen 
Groei van nieuwe aanplant duurt  zo lang, dat de eerste 
tientallen jaren de uitstoot van CO2 alleen maar fors toe 
zal nemen. Dus het gunstige effect voor het klimaat zal 
veel te lang duren. In de tussentijd worden er dan wel 

vervuilende stoffen in de lucht uitgestoten, waardoor de 
luchtkwaliteit van de omgeving verslechtert.  De rook-
gasreiniging is nooit honderd procent effectief.  
 
Uitstoot van het voor de gezondheid schadelijke fijn-
stof 
Een volgend punt is de uitstoot van fijnstof. Ondanks 
de rookgasreiniging zal toch meer fijnstof uitgestoten 
worden. Fijnstof is schadelijk voor de luchtwegen, lon-
gen, hart en de bloedvaten. Door fijnstof wordt ons le-
ven al gemiddeld een jaar korter. En op dit moment zijn 
de fijnstofconcentraties al op een niveau boven de 
grenswaardes die door de Wereldgezondheidsorganisa-
tie (WHO) worden geadviseerd. Ook al is het weinig, 
alles wat er bijkomt is eigenlijk al te veel. Daar komt 
bij dat de gemeente Bergen op Zoom, anders dan som-
mige andere gemeenten en provincies,  het Schone 
Lucht Akkoord niet ondertekend heeft. De gemeente 
Bergen op Zoom kan dan ook niet aangesproken wor-
den op een lokale taakstelling om de fijnstof in de ge-
meente te verminderen.  
 
Kans op geurklachten verminderen door extra 
maatwerkvoorschriften 
De wijkcommissies hebben -in het geval de centrale er 
toch komt -  bepleit om extra bepalingen in de vergun-
ning op te nemen om de kans op geurklachten tot een 
minimum te beperken.  

Zorgen wijkcommissies over geplande biomassacentrale  
bij SABIC  

http://www.noordgeest.nl


Pagina 5 

Zwerfafval is een van de grootste ergernissen voor men-
sen. In gesprekken met buurtbewoners wordt vaak de 
vraag gesteld of de gemeente niet meer zou kunnen 
doen aan dit probleem. Ook vragen bewoners zich soms 
af waarom een afvalbak verdwijnt en niet meer terug-
komt op een bepaalde plek.  
Dit was voor het bestuur van de wijkcommissie aanlei-
ding om eens met twee mensen van de gemeente te gaan 
praten over dit probleem.  
 
Plaatsen en verwijderen van zwerfafvalbakken         
Het zwerfafvalbakkenbeleidsplan is kort geleden bijge-
werkt volgens de nieuwste inzichten. Er is een schema 
in opgenomen waarop is aangegeven volgens welke 
richtlijnen afvalbakken worden geplaatst of juist na ver-
wijdering niet meer terugkomen op een bepaalde plek. 
Dit schema is ons toegestuurd. Dit schema zullen we 
plaatsen op  de website www.noordgeest.nl .

 

Het is belangrijk te weten, dat regelmatig verkeerd ge-
bruik van een afvalbak - bijvoorbeeld door het plaatsen 
van een vuilniszak met huishoudelijk restafval naast 
zo’n bak - kan leiden tot verwijdering hiervan. Met dit 
soort gedrag dupeer je dus andere wijkbewoners! 
Afvalbakken kosten de gemeente behoorlijk wat geld 
aan onderhoud en materiaal. Het is dan ook noodzake-
lijk om afvalbakken te gebruiken waarvoor ze bedoeld 
zijn: om er alleen los afval in te gooien.  
 
Legen van afvalbakken, opruimen los zwerfafval  
Het legen van afvalbakken gebeurt volgens een vast 
schema. Dit geldt ook voor het opruimen van losliggend 
zwerfafval. Er is twee keer per week een route langs 
zogenaamde “hotspots”, plaatsen waar veel zwerfafval 
ligt.  

Het is ook zinvol om via de BuitenBeterapp te melden 
dat ergens veel losliggend zwerfafval ligt. Dit geeft de 
gemeente informatie. Zo zien ze of er veranderingen 
komen in de zogenaamde locatie van de “hotspots”.  
De gemeente ruimt niet overal zwerfafval op. Op- en 
afritten van snelwegen worden opgeruimd door de 
wegbeheerder, Rijkswaterstaat. Met een aantal bedrij-
ven, zoals bijvoorbeeld supermarkten en fastfood res-
taurants is afgesproken, dat die bedrijven in een cirkel 
van vijfentwintig meter zelf het afval opruimen. Daar-
naast hebben die bedrijven  op zichtbare plaatsen af-
valbakken geplaatst.  
 
Toezicht en handhaving, op weg naar een schonere 
wijk 
Er is binnen de gemeente een speciale bijzondere op-
sporingsambtenaar (BOA) actief om mensen te advise-
ren en te begeleiden bij het juist aanbieden en scheiden 
van afval. De bijzondere opsporingsambtenaar treedt 
ook op bij afvaldumpingen op straat.  
Het doel van de gemeente hierbij is, dat bewoners zich 
aan de regels houden en dat een schone wijk iets is van 
zowel de bewoners als de gemeente.  
 
Wat kun je zelf doen?  
Het belangrijkste is zelf geen afval op straat of in het 
park gooien en elkaar daar ook vriendelijk op aanspre-
ken als dat nodig is. Wees terughoudend met het 
strooien van voer voor de vogels op straat. Als het 
blijft liggen kan het leiden tot een rattenplaag. Schoon-
maakacties, individueel of in groepsverband zijn wel-
kom. Want een schone straat of wijk begint tenslotte 
bij jezelf. Je kunt bijvoorbeeld dichtbij je huis een 
stukje straat onder je hoede nemen. Je kunt hiervoor de 
gemeentelijke website raadplegen: 
https://www.bergenopzoom.nl/zwerfafval/ .   
Het aanvragen van schoonmaakmateriaal kan via het  
e-mailadres gemeentewerf@bergenopzoom.nl . Zo kan 
uiteindelijk iedere bewoner bijdragen aan een schone 
en leefbare wijk.  

Zwerfafval. Wat doe je er aan? 

http://www.noordgeest.nl
https://www.bergenopzoom.nl/zwerfafval/
https://www.bergenopzoom.nl/
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Op Daltonbasisschool De Welle leren de leerlingen 
filosoferen met behulp van uitdagende spellen. Ie-
dereen in de klas wordt uitgedaagd om op een crea-
tieve en kritische manier na te denken over onder-
werpen die ons allemaal aangaan.  

Voordat de spellen van De Kleine Grote Denkers aan 
onze leerlingen werden aangeboden, zijn eerst de team-
leden met filosoferen aan de slag gegaan. Bij Filosofe-
ren leren de leerlingen dat alle antwoorden goed zijn, 
als je kan uitleggen waarom je iets denkt. We hebben 
het dan over vragen waar niemand het antwoord op 
weet (ook de leerkracht niet), maar die wel relevant 
zijn in ons leven.  We filosoferen over diverse belang-
rijke thema’s, zoals duurzaamheid, mediawijsheid en 
geluk.  

Chocolade!  
 
Dat was de beloning voor alle kinderen die hielpen 
bij het paaseieren zoeken zaterdag 16 april. Choco-

lade eieren voor iedereen en paashazen, groot of 
klein, voor wie meedeed met de wedstrijd touw-
trekken of het eierlopen. Voor de kinderen die een 

Draagt u bij aan de wijkkrant 

van de toekomst?  

Krijgt u de wijkkrant eens per kwartaal op de deurmaat 
en heeft u hier zo uw mening over? Zou u aandacht wil-
len voor een onderwerp, dat nog niet aan bod is geweest?  
Kent u een wijkbewoner of bewoonster, die aandacht ver-
dient in de wijkkrant?  
Laat u het dan vooral weten, want we willen niets liever 

dan inbreng krijgen van u! 

We streven er als bestuur naar, dat de wijkkrant een brede 

basis gaat krijgen. Uw reactie is welkom op 

mediawcnoordgeest@gmail.com 

 

gouden paasei vonden was er een cadeautje. 
Kinderen, volwassenen, vrijwilligers en de organisatie 
hebben genoten op die zonnige middag. Een kleinere 
activiteit dit keer, maar een die misschien wel jaarlijks 
terug mag keren. Met dank aan onze sponsoren: WijZijn 
en Youth Goals. 
 
Werkgroep Jeugdactiviteiten Noordgeest 
Email: Jeugdnoordgeest@gmail.com  

mailto:Jeugdnoordgeest@gmail.com
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Weekafsluitingen op De Noordster zijn een ware traditie!  
Laatst hebben de kinderen van groep 3 op De Noordster een voorstelling  
gegeven aan alle groepen van de school. ’s Avonds traden ze ook nog eens 
op voor de ouders en opa’s en oma’s. Een grappig en mooi verhaal waarbij 
de flamingo’s en de olifanten samenwerken om de leeuwen de stuipen op het 
lijf jagen en ze voor eens en altijd een lesje leren over hun vervelende          
pesterijen.  
Alle groepen op de Noordster mogen twee keer per jaar een optreden geven 

waarbij verschillende disciplines samenkomen. De kinderen zingen, dansen, 

acteren, knutselen en zo nog veel meer. Samen met de rest van de school  

genieten we dan op vrijdagmiddag van uiteenlopende verhalen en prachtige 

optredens. 
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WijZijn traverse groep verkent de mogelijkhe-
den 
 

 
   Berichtgeving van de redactie.  
 
Noodzaak voor een steunpunt in de drie noordelij-
ke wijken 
De WijZijn traversegroep, een organisatie voor maat-
schappelijk werk en welzijn is bezig met een reorga-
nisatie. Er zal in de toekomst wijkgericht gewerkt 
gaan worden. De gemeente is hiervoor verdeeld in 
groepjes van diverse wijken. De wijk Noordgeest is 
ingedeeld bij de wijken Tuinwijk, Meilust en het cen-
trum. Het gebouw waar de spreekuren gehouden zou-
den moeten worden is de Korenaere in het centrum. 
Dit zou onhandig zijn voor bewoners van de noorde-

Komt er een plek om spreekuren te houden in de noor-

delijke wijken?  

lijke  wijken omdat het te ver is. 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft een aantal par-
tijen zich uitgesproken voor steunpunten in wijken. Als de 
zoektocht van WijZijn een locatie in beeld brengt voor een 
bepaald noordelijk noordelijk steunpunt wil de wijkcom-
missie van Noordgeest deze inzet van WijZijn mee onder-
steunen. 

Laagdrempelige hulp bij preventie van schulden en 
bestaande schuldenproblematiek 
In het gesprek met WijZijn heeft wijkcommissie Noord-
geest ook aandacht gevraagd voor laagdrempelige hulp bij 
het voorkomen van schulden en voor schuldhulpverlening. 
Het gaat om een groeiend probleem, dat steeds urgenter 
wordt. Mensen schamen zich vaak voor schulden. Dit zou 
niet zo moeten zijn. Bij vroegtijdige hulp is veel ellende te 
voorkomen. Mensen die hulp nodig hebben moet het zo 
makkelijk mogelijk gemaakt worden deze hulp te krijgen. 
Het is belangrijk financiële problemen zo snel mogelijk te 
herkennen. Hopelijk gaan de gemeentelijke bezuinigingen 
niet ten koste van bewoners, die niet meer rond kunnen 
komen.                                                                                            
Het was een goed en inspirerend gesprek met WijZijn.  

“Bewonersavond transitievisie warmte” op 11 mei 

jl.  

“Samen met de bewoners van het gas af”, dat was 

de centrale boodschap die de gemeente wilde afge-

ven op een bijeen- komst voor een aantal bewoners 

van Bergen op Zoom. De bijeenkomst vond op 12 

mei jl. plaats in de openbare basisschool “de 

Kreek” in Bergen op Zoom.  

Waarom gaan we van het gas af? 
Door het broeikasgas CO2 (kooldioxide) warmt de 
aarde steeds sneller op. Daarom zijn er wereldwijd 
afspraken gemaakt de uitstoot van CO2 te vermin-
deren en minder olie en gas te verbranden om ener-
gie of warmte op te wekken. De verwarming van 
huizen levert een behoorlijke bijdrage aan de broei-
kasgassen. Daarom moeten woonhuizen uiteinde-
lijk van het gas af en zullen deze huizen op een 
andere manier verwarmd gaan worden.    
               
 

Wat gaat de gemeente doen? 
De gemeente gaat praten met bewoners en woningcorpora-
ties in de diverse wijken en gebieden van Bergen op Zoom. 
Dit is een verkenningsfase waarin samen met bewoners een 
besluit genomen wordt wat de beste technische oplossing is 
voor een bepaalde wijk of gebied. De mogelijkheden zijn: 
aansluiting bij een warmtenet; een warmtepomp (opdiepen 
van warmte diep uit de aarde) of duurzaam gas. De gemeente 
heeft hier al wel ideeën over.  
Na deze verkenningsfase komt er een uitvoeringsfase. Voor 
en tijdens deze fase komen 
bewoners ook weer aan bod. Het is nog niet zo ver, dat er al 
gesproken wordt over wat nodig is voor  
een bepaald huis. Het werd wel duidelijk dat Noordgeest niet 
als eerste aan de beurt komt voor de uitvoeringsfase.  
 
 Besparen en isoleren 
In de tussentijd kan iedereen al wat ondernemen om energie 
te besparen en het huis verder te isoleren. Kijk op de websi-
te: www.regionaalenergieloket.nl  . Huurders kunnen via 
deze website een “Energiekadobon” van zestig euro krijgen! 
Zie ook: www.noordgeest.nl .  

Van het gas af, de gemeente gaat samen met de bewoners 

optrekken 

http://www.regionaalenergieloket.nl
http://www.noordgeest.nl
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“Terug naar het normale”, daar 
schreef ik de vorige keer over. 

Wat verlangden we daarnaar. 

Men, wat zat ik er naast, de hele wereld om ons 
heen is nog meer veranderd. We zijn met de neus 
op de feiten gedrukt dat wij hier in het veilige Ne-
derland, in het grote geheel, helemaal niet zo veilig 
zijn. 

Een oorlog (sorry, een speciale operatie; ongeveer 
zoals onze politionele actie) is in onze achtertuin 
uitgebroken die zomaar verder zou kunnen uitbrei-
den. De beelden die we zien zijn gruwelijk. 

En in onze beleving komt dit veel harder aan dan 
alle andere conflicten en oorlogen in de rest van de 
wereld. De verweesde kinderen lopen met het zelf-
de rugtasje als waar we onze kindertjes mee naar 
school sturen. We herkennen ons in deze mensen 
meer dan de vluchtelingen uit b.v. Eritrea of Syrië. 
Toch horen wij in onze kerk dat voor God elk mens 
evenveel waard is. Een verhongerd kind in Afrika 
is even kostbaar voor Hem als een slachtoffer in 
Oekraïne.  

Op dit moment is er dus veel aandacht (en terecht!) 
voor de situatie in onze achtertuin. Maar laten we 

de nood in andere delen van de wereld toch niet verg-
eten. 

Zo hebben een aantal mensen al jarenlang contact met 
een kleine hulp organisatie in Roemenië. Zij helpen 
kinderen die op en van een vuilnisbelt leven. Om pro-
beren de verwaarlozing van de overheid daar ter 
plaatse enigszins op te vangen. 

Afgelopen week zijn een heel aantal leden, jong en 
oud, daar weer heen gegaan om spullen te brengen en 
te helpen met een soort buurthuis om de kinderen af 
en toe de mogelijkheid te geven om weer gewoon 
kind te zijn. En te helpen bij onderwijs, eten en ge-
zondheidzorg 

Dit is zo als kerk naar ons toe gekomen en een aantal 
van ons geven daar veel tijd, geld en aandacht aan en 
dat willen we graag met jullie, als buurtgenoten, de-
len. We zouden het heel fijn vinden als jullie daar ook 
interesse en gebed voor hebben. Info kan je vinden op 
www.rise2shine.nl. 

 
Groet van de Emmauskerk 

Jos de Vries 

 

 

Agenda:  

Vorige maand heeft het bestuur na bijna 4 jaar afscheid moeten nemen 
van voorzitter Lucas Jansen. Lucas zal in juni verhuizen naar het mooie 
in Drenthe gelegen Diever. 

Vanwege het opstappen van het toenmalige bestuur hebben Lucas en 
twee andere wikbewoners, destijds leden van het buurtpreventieteam, 
de taken overgenomen om de wijkcommissie voort te kunnen laten be-
staan. Lucas heeft afgelopen 11 april zijn laatste vergadering voorgeze-
ten bij de wijkcommissie. Na afloop werd hij door de andere leden van 
het bestuur bedankt met een mooi boeket en kleine terugblik op zijn 
inzet voor de buurt, de wijkcommissie en de fietsstraat. Lucas vertelt 
dat hij het met plezier heeft gedaan.                                                                                                                                                                                                                                                             
Namens het bestuur nogmaals; Lucas, bedankt voor je inzet! 

Voorzitter wijkcommissie Noordgeest neemt afscheid 

woensdag 8  juni             Vergroeningsactiviteiten in Noordgeest, locatie plein voor supermarkt Dirk; 
                                        programma volgt op Facebook en mededelingenbord voor supermarkt  
 
Elke derde dinsdag van de maand van 13:30 tot 16:uur:  
Koffiedrinken voor wijkbewoners  van 13: 30 tot 16:00 uur (café Emmaus).  

Wegwijzer: Deze kunt u vinden op www.noordgeest.nl  of via QR code;  

http://www.rise2shine.nl


                 Bezoek ook onze website: www.noordgeest.nl  en   
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Buurtpreventie: een prima vorm van burgerpar-
ticipatie!                                                                                 
 
Wie? Diverse bewoners die nauw betrokken zijn bij 
hun wijk of buurt. 
Mensen die een positieve bijdrage willen leveren aan 
de leefbaarheid en een gevoel van veiligheid in hun 
wijk of buurt. Vooral door preventief bezig te zijn: te 
zorgen dat problemen voorkomen worden. 
 
Wij letten op de minder goede dingen, zoals: vernie-
lingen, afvaldumpingen, overlast gevend gedrag, 
mogelijkheden tot inbraak en kapotte straatverlich-
ting e.d. Melden die zaken waar nodig bij de ge-
meente, Politie, WijZijn of Stadlander. Liever nog 
proberen we ze te voorkomen door medebewoners 
advies te geven. 
 
Wij zien echter ook de goede dingen in de wijk. De 
opgeknapte speeltuintjes, waarin kinderen van ver-
schillende leeftijden en achtergronden met elkaar 
spelen. Mensen die de spaarzame afvalbakken in de 
wijk wèl gebruiken. Baasjes die de poep van hun 
hond wel opruimen. Groenstroken die weer onder-
houden worden en de aanplant van nieuwe boom-
pjes. 

Met de vergrijzing van ons team en het vertrek van een 
aantal ervaren teamleden wordt dit toch een aardige 
uitdaging. Wat aanwas met (jongere) leden is dus geen 
overbodige luxe. Niet alleen voor ons team, maar zeker 
ook voor de wijk. Op die manier kunnen wij een betere 
bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de wijk 
en daarmee ook een positieve bijdrage aan de leefbaar-
heid en het gevoel van veiligheid. 
 
Buurtpreventie! Iets voor u? Het kost u circa 1½ uur 
per maand. 
 
Buurtpreventieteam Noordgeest. 
E-mail: buurtpreventienoordgeest@gmail.com  

Buurtpreventieteam Noordgeest   

In de wijkkrant zijn voortaan de avonturen van Noor-

tje Noordgeest te volgen, getekend door Jethro Bij-

laart, een van onze wijkbewoners. Noortje woont in 

onze wijk en brengt vanalles onder de aandacht. Leu-

ke onderwerpen maar soms ook zaken die de aan-

dacht nodig hebben of waar we hulp van wijkbewo-

ners bij nodig hebben. Weet jij een onderwerp waar 

Noortje eens naar zou moeten kijken? Stuur dat dan 

naar mediawcnoordgeest@gmail.com en wie weet zie 

je het terug in een van de avonturen van Noortje 

Noordgeest!  

 

Maak kennis met Noortje 

Noordgeest 

mailto:buurtpreventienoordgeest@gmail.com
mailto:mediawcnoordgeest@gmail.com
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