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Noortje Noordgeest 

Noordgeest 

 

 

Niels Poelman uit Tholen en Chantal de Pagter uit 

Oost-Souburg (allebei 26) wonen sinds eind april in 

Noordgeest. Nadat Niels een berichtje in de 

groepsapp van Akkerhoef en Hoefijzer plaatste, na-

men wij contact met hem op voor een interview. Niels 

heeft namelijk een bijzondere hobby; Imkeren! 

In de voortuin van Hoefijzer 59 staat een verkoopkastje 

met potten goudkleurige honing. Niels en Chantal verko-

pen honing aan collega’s en buurtbewoners. Het is een 

van de bijproducten van  de bijen die Niels en zijn vader 

houden. 

Hoe Niels begon met Imkeren 

Niels vertelt hoe hij al interesse had in bijen voordat hij 

de opleiding toegepaste biologie begon. In zijn tweede 

jaar meldde zijn moeder hem aan voor een basiscursus 

imkeren bij de Bergse Bijenhoudersvereniging, De 

WAL van Brabant. Toen viel alles op zijn plaats en ont-

dekte hij zijn passie. Zelfs zijn stage aan de universiteit 

van Wageningen stond in het teken van de bij. Na het 

afronden van zijn opleiding begon hij als toezichthouder 

wet natuurbescherming in de regio Zuid-Holland Zuid 

en kocht hij zijn eerste bijenkasten en bijen. 

 

De bijenkasten staan in Tholen. Al zo’n 60 jaar verzor-

gen Niels zijn grootouders daar een stukje grond waar ze 

een rijke beplanting aan groenten en fruit hebben. Er 

lopen kippen en de pompoenplanten lopen meters uit 

over de grond. De kastanjebomen, die Niels zijn groot-

ouders zelf als kastanjes hebben uitgezocht en geplant, 

onderschrijven het harde werk en de jarenlange zorg die 

zij aan dit stukje Tholen hebben gegeven. Chantal noemt 

het een paradijsje. Niels is begonnen met twee bijenkas-

ten. Zijn vader, aangestoken met het virus, plaatste er 

later ook twee, leerde alles van Niels en samen verzor-

gen ze de bijen‘volken’ die in hun kasten wonen. 

 

Lees verder op pagina 2… 

 

Nieuwe wijkbewoners Niels en Chantal met bijzondere  hobby  
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De Zwarte bij 

Niels houdt de Zwarte bij, de enige honingbij die van 

nature in Nederland voorkomt. Door het importeren van 

andere bijenrassen, dreigt de zwarte bij uit te sterven in 

Nederland. Andere bijenrassen hebben een hogere ho-

ningopbrengst, maar een imker die kijkt vanuit het per-

spectief van natuurbehoud en duurzaamheid zal eerder 

kiezen voor de Zwarte bij.    De organisatie Zwarte-

Bij.org zet zich in voor het behoud van het ras en draagt 

zo bij aan biodiversiteit.  Meer te lezen over het hoe en 

waarom dit zo belangrijk is, is te vinden op; 
 

www.zwartebij.org 

 

Samen in Bergen op Zoom 

Chantal helpt Niels met het verwerken van de honing. 

Ze hebben elkaar in hun studietijd leren kennen. Chantal 

studeerde voor dierenartsassistente. Ze zijn door vrien-

den succesvol gekoppeld en zijn samen gaan wonen in 

Dordrecht. Hier werkt Chantal bij een kinderopvang en 

verzorgt ze een pony. Nu rijdt ze ervoor heen en weer, 

maar in de toekomst zou ze toch graag een eigen paard 

verzorgen in de buurt. Ook zou ze graag dichter bij huis 

een baan vinden. 

 

Verder ervaren ze de wijk als gemoedelijk, rustig en 

veilig. Chantal grapt dat ze moet wennen aan het idee 

dat je je fiets in de voortuin kunt laten staan. Het voelt 

als een dorp in een stad. Voorheen zaten ze in hun tuin 

tussen de flats, nu hebben ze volop zon en privacy. Hun 

toekomstbeeld; moestuin 2.0 in hun eigen achtertuin. 

Maar de bijen blijven in Tholen, waar ze de ruimte  

hebben. 

https://noordgeest.nl/%22mailto:mediawcnoordgeest@gmail.com%22
http://www.zwartebij.org


Actie “Vergroen je wijk!” ondanks de regen een  

fleurige gebeurtenis in Noordgeest  
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Vooral door de inzet van Natuurpodium, de vakschool Curio, basisscholen Noordster en De Welle, 

gemeente Bergen op Zoom, Stichting WijZijn, Andriessen hoveniers, de Sfeertuin, en Leef je Tuin kon op het 

pleintje voor de supermarkt de Dirk een actiedag gehouden worden, die in het teken stond van het motto 

“Vergroen je wijk”.  

Regen maar wel lunch 

Ondanks de gestaag neerdalende regen was de stemming 

goed en waren de kinderen van de scholen, de vrijwil-

ligers, de belangstellenden uit de buurt allemaal betrok-

ken bij alle activiteiten op het pleintje voor de Dirk. 

Loes Deelstra van natuurpodium had ook een gratis 

lunch kunnen regelen! Het hoge deel van de bestrating 

rond de boom voor de supermarkt werd met vereende 

krachten van stenen ontdaan. De leerlingen van Curio 

hielpen bij het planten van lavendel. Veel buurtbewo-

ners kwamen een kijkje nemen. Er waren namelijk pre-

sentaties van de kinderen van de basisscholen en  van 

hoveniersbedrijven. 

Bewustwording 

Het doel van de actiedag was de bewustwording te verg-

roten voor het veranderende klimaat in je eigen buurt en 

de wijk gezamenlijk weerbaarder maken tegen extreme 

weersomstandigheden. Daarnaast wordt je van een groe-

nere wijk ook wat gelukkiger, mooi meegenomen dus.  

 

Natuurpodium  

Velen hebben een bijdrage geleverd aan het slagen van 

deze actie, teveel om te noemen. Loes Deelstra van Na-

tuurpodium verdient door haar inzet en vele werk een 

aparte vermelding. 

 

Vervolgactie 

In september is er nog een actie gepland om wat meer 

groen te plaatsen voor het woongebouw van het apparte-

mentencomplex Mooiland. Uw ideeën hierover zijn wel-

kom. We hopen, dat deze dag die ook de aftrap was van 

de langer durende actie “tegelwippen” mag bijdragen 

aan het besef dat vergroening noodzakelijk is voor de 

aanpassing aan het veranderende klimaat. 

 

De deelnemers aan deze groene middag konden zich wat 

opwarmen aan de actieve steun en de woorden van wet-

houder H.P. Verroen. Naast de wethouder (van links 

naar rechts) Nicolle van Groningen van Curio en Loes 

Deelstra van Natuurpodium. 
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Wijkcommissie Noordgeest in gesprek met  

woningcorporatie Stadlander  

Op 30 mei jl. sprak wijkcommissie Noordgeest met 

een drietal medewerkers van de woningcorporatie 

Stadlander. Een aantal onderwerpen werd bespro-

ken, terwijl sommige onderwerpen aan Stadlander 

werden meegegeven als aandachtspunten van en voor 

de wijk.  

Nieuwe werkwijze van Stadlander 

Stadlander trekt nu met een aantal medewerkers de wijk 

in. Deze hebben op diverse gebieden deskundigheid op-

gebouwd zoals bijvoorbeeld op het gebied van het be-

oordelen van de woningen op moderne maatstaven, het 

uitvoeren van onderhoud op grote schaal, woningen 

klaar maken voor andere vormen van verwarming etc. 

Deze deskundigen kunnen  bij een verkenning van wij-

ken met elkaar overleggen waaraan nieuwe plannen 

moeten voldoen. Stadlander vindt het belangrijk van 

bewoners te weten waaraan zij zelf behoefte hebben en 

wat de aandachtspunten zijn. Op deze wijze wordt ge-

werkt aan toekomstplannen voor wijken, dus ook voor 

Noordgeest.  Stadlander brengt aandachtspunten van de 

wijk weer ter sprake tijdens overleg met andere maat-

schappelijke organisaties.  
 

Afstemming en samenwerking met huiseigenaren bij 

de energietransitie en projecten 

Omdat er zoveel organisaties en mensen bij betrokken 

zijn is het razend ingewikkeld werkzaamheden te orga-

niseren voor een groot aantal huurwoningen van 

Stadlander in een bepaalde wijk. Stadlander noemt deze 

geplande werkzaamheden een project. Bij een dergelijk 

project kan het gaan om onderhoud, woningverbeterin-

gen (renovaties) of woningaanpassingen, die nodig zijn 

om het huis op een andere manier te verwarmen (voor de 

energietransitie). Omdat het zo moeilijk is iedereen goed 

te laten samenwerken en tijdig te informeren wil 

Stadlander niet te grote verwachtingen wekken bij parti-

culiere woningeigenaren. Bij zogenaamd  versnipperd 

bezit (huiseigenaren en huurders in een rijtje huizen) is 

het wel van belang, dat huiseigenaren op de hoogte wor-

den gesteld van een renovatieproject of energietransitie-

project. Verder wil Stadlander huiseigenaren als het 

even kan wel de gelegenheid geven in te haken op een 

project mits het past binnen de werkwijze van de aan-

nemer en de huiseigenaren zich willen 

houden aan de strakke tijdsplanning die 

met de aannemer is afgesproken.  

 

Huurachterstand en  

energiearmoede 

Zowel wijkcommissie als Stadlander 

zijn zich bewust van de ernst en de ur-

gentie van dit probleem. Met huurders 

met betalingsachterstand van de huur 

wordt actief contact gezocht. Het vroeg-

tijdig signaleren is van groot belang. 

Voor huurders is het ook van belang, dat 

ze tijdig aan de bel trekken als ze de 

huur niet meer kunnen betalen. Daar 

komt bij, dat de gemeente er ook naar 

streeft huisuitzettingen te voorkomen vanwege de grote 

emotionele schade en maatschappelijke kosten, die hier-

aan verbonden zijn. Zie hiervoor de tekst van het nieuwe 

coalitieakkoord, bladzijde acht. Zie link: 

 

https://www.bergenopzoom.nl/_flysystem/media/

bestuursakkoord-2022-2026-samen-bergen-verzetten.pdf 

 

Tot slot meldt Stadlander, dat huizen met een slecht  

energielabel voorrang krijgen bij de energietransitie 

(woningen geschikt maken voor een andere vorm van 

verwarming).  

 

Nieuwe ontwikkelingen zijn noodzakelijk 

Stadlander is zich bewust dat stilstand achteruitgang be-

tekent. Voor kleine stukjes van sommige noordelijke 

wijken ontwikkelt deze organisatie dan ook nieuwe 

plannen. Er kan dan bijvoorbeeld ook gedacht worden 

aan de nieuwbouw van meer leeftijdsbestendige wonin-

gen voor senioren. 
 

Steunpunt voor spreekuren van Traverse WijZijn en 

thuiszorgorganisaties in Noord 

In Tuinwijk wordt bij de Karmel  appartementen gereno-

veerd in de woongebouwen van Stadlander om huisves-

ting te bieden aan bewoners die nog wat begeleiding 

nodig hebben. Er is daar ook ruimte gereserveerd voor 

het houden van spreekuren, bijvoorbeeld voor de GGZ. 

Wanneer de keuze van spreekuurouders op deze locatie 

zou vallen, zou het kunnen, dat bewoners van Noord-

geest en Tuinwijk hier terecht zouden kunnen. Er zijn 
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echter ook nog andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de 

sporthal in Tuinwijk. 

 
Verkoopbeleid Stadlander 

Stadlander heeft een flink deel van de voor verkoop be-

schikbare sociale huurwoningen ingekrompen op basis van 

de vraag naar deze woningen. Voor zover er nog wel wo-

ningen in de verkoop gebracht worden heeft dat te maken 

met de spreiding van huur- en koopwoningen over de diver-

se wijken.  

 

Vergroening van de wijken 

Vergroening is ook voor Stadlander een aandachtspunt. 

Stadlander neemt deel aan vergaderingen, die aan deze 

doelstelling gewijd zijn. Binnenkort gaat Stadlander een 

boekje uitgeven, getiteld: “Het groene handboek”. Het is 

nog niet duidelijk voor wie dit boekje beschikbaar gesteld 

zal worden. We houden u op de hoogte.  

 

Slot 

Het was een nuttig gesprek met Stadlander. De tijd was te 

kort om aan alle vragen toe te komen. Alle deelnemers aan 

het gesprek waren eensgezind in hun wens, een nieuw ge-

sprek te plannen. 

Burendag, zaterdag 24 september  

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je 

samen viert met je buren. Een dag waarop je gezellig 

samenkomt en veel mensen iets goeds doen voor el-

kaar en voor de buurt. 

In Noordgeest vieren we Burendag op zaterdag 24 sep-

tember op het plein voor de Dirk. 

 

Wij vieren burendag, kom jij ook? 

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren 

elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten 

voor de buurt. Daarom zijn Douwe Egberts en het Oran-

je Fonds initiatiefnemers van Burendag. De wijkcom-

missie steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact 

en verbinding tussen groepen mensen. Ook met Buren-

dag willen wij mensen dichter bij elkaar brengen. maar 

een betrokken buurt is de rest van het jaar net zo belang-

rijk. Want buren die er voor elkaar zijn doen ertoe. Be-

trokken buren zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen 

en niemand er alleen voor hoeft te staan. 



Een schot in de roos!  
Al kwam er geen pijl en boog aan te pas. Wij kozen 

voor de moderne versie: laser gamen. Geen wedstrijd 

met prijzen, maar strijden voor de eer. Nou, gestre-

den werd er.   

Met veel enthousiasme werd in 3 teams sportief 

‘gevochten’. Niet alleen het plezier, maar ook het zweet 

spatte ervan af bij de jongeren en vrijwilligers die mee-

deden. Met regelmatig een pauze voor het lessen van de 

dorst en het aanvullen van de suikers, hoewel 

niet iedereen zich daarvoor de tijd leek te 

gunnen.  

 

Wat ons als organisatie raakte was de samen-

werking en verdraagzaamheid van alle deel-

nemers. Ze straalden iets uit dat een prachti-

ge basis kan zijn voor de sociale samenhang 

in Noordgeest en daarbuiten. Ook ouders die 

een kijkje kwamen nemen waren enthousiast. 

Als het aan de deelnemers en aan ons ligt, 

komt er zeker een vervolg op deze activiteit.  

 

Met dank aan de sponsoren en de vrijwil-

ligers van: WijZijn, Wijkcommissie Noord-

geest en Youth Goals. 

 

Werkgroep Jeugdactiviteiten Noordgeest 

Email: jeugdnoordgeest@gmail.com  

Wat hebben we het afgelopen jaar 

weer genoten! Op naar een nieuw 

geweldig schooljaar! 

Opening van het nieuwe schooljaar 

en ons prachtige, nieuwe gebouw! 

 

 

 

 

 

 

Na een lange tijd mochten we einde-

lijk weer samen op schoolreis! 

Vergroening van de wijk Noordgeest! 

Het werd gewaardeerd. Delana en 

Latika wonnen een prijs! TROTS op 

jullie! 
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De Noordster kijkt terug op een ontzettend mooi en 
gezellig jaar! 
Afgelopen jaar hebben we weer kunnen 

genieten van mooie, gezellige en bijzonde-

re activiteiten. Hieronder hebben we een 

kleine selectie gemaakt om jullie 

een inkijkje te geven.  

Op dit moment genieten we van 

een welverdiende vakantie, maar 

binnenkort maken we er zeker te 

weten weer zo’n topjaar 

van! 
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Op 30 maart jl. werd door de omgevingsdienst een 

éénmalige meting  verricht naar de concentratie van 

PAK’s (giftige stoffen) aan de schoorsteen van de 

APM. De uitslag van deze meting was twaalf keer 

hoger dan de maximale grenswaarde. Een meting 

naar het giftige benzeen was twee en een 

half keer over de kop. Toch is er op de 

langere termijn reden tot hoop.  
 

Acties van wijkcommissies en dorpsraad 

Halsteren 

De wijkcommissies van Noordgeest, Tuin-

wijk en de Dorpsraad van Halsteren hebben 

mede naar aanleiding van deze uitslagen aan-

dacht gevraagd voor deze problematiek bij de 

gemeenteraad van Bergen op Zoom. De se-

cretaris van de wijkcommissie Noordgeest 

heeft mogen inspreken op de gemeente-

raadsvergadering van 5 juli jl. 

 

De belangrijkste wens van de wijkcommissies en Dorps-

raad is, dat er voorafgaande en na het plaatsen van de 

filterinstallaties bij de APM metingen worden verricht 

naar giftige stoffen aan de schoorsteen en bij overtredin-

gen steviger wordt opgetreden door de gemeente. Het 

doel is te volgen of de werking van de filters ook leidt 

tot goede en lagere uitslagen van de metingen naar gifti-

ge stoffen aan de schoorsteen. 
  

Op de website www.noordgeest.nl vindt u de tekst van 

de inspraakbeurt in de gemeenteraad.  

 

Hoopvolle ontwikkelingen 

In Den Bosch is eerder een asfaltcentrale van 

AsfaltNu van een filter voorzien. AsfaltNu is 

het moederbedrijf van de APM. Voor het 

eerst waren de uitkomsten van recente metingen 

aldaar beneden de wettelijke grenswaardes. Dit 

is een aanwijzing dat filters hun werk gaan doen. 

Hopelijk gaat dat in 2023 ook gebeuren bij 

de APM. De bouwvergunning voor het aan-

brengen van deze filters is door de gemeente 

Bergen op Zoom inmiddels afgegeven.  
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Geluiddempende voorziening 
Pannaveldje Andorrapad 

voldoet 
 

Enige tijd geleden is er door omwonenden van het pan-

naveldje aan het Andorrapad contact opgenomen met 

de gemeente. Zij ondervonden geluidsoverlast van het 

pannaveldje daar. Ongeveer twee maanden geleden 

heeft de gemeente daarom een aantal zaken aangepast 

zoals een ander hek rond het veld. 
 

Hoe wordt de aanpassing ervaren? 

Twee bestuursleden van de wijkcommissie zijn langs de 

deuren gegaan om te vragen wat de ervaringen zijn. 

Van de bewoners die we gesproken hebben, gaf ieder-

een aan dat het nu minder geluid geeft. De meesten ge-

ven dit aan als verbetering, één bewoner vindt het nu 

wel heel stil. Een aantal voetballers op het veldje zegt 

dat de bal nu wel minder lekker terugkaatst.  

Grenswaarde uitgestoten giftige stof twaalf keer 
over de kop 

http://www.noordgeest.nl


Waar we last van heb-

ben deze zomer; niet 

van “komkommertijd” 

 

Al de nieuws items vliegen ons om de oren. We rennen 

ons rot van de ene crises naar de andere. Van de boeren 

naar droogte, van de gasprijzen naar oorlog. Er lijkt geen 

eind aan te komen. 

 

Kommertijd wil zeggen dat er eigenlijk geen nieuws is, 

maar de krant moet wel vol. Het is dan wat we noemen 

“gezocht nieuws”. Dingen die leuk zijn om te lezen of te 

horen maar ons eigenlijk niet echt raken. Wat we nu 

meemaken raakt ons wel degelijk, iedereen, heel direct! 

En vaak niet één ding, maar bijna alles raakt ons in ons 

persoonlijke leven; je kan er behoorlijk bang van wor-

den. Want het is alleen maar negatief! 

 

Bij ons in de Emmaus is het niet anders, en toch staan 

we voor de uitdaging om met elkaar een gemeenschap te 

zijn. Ik weet het, we weten ons in de handen van onze 

God. Maar dat betekend niet dat dan alles wel vanzelf 

goed zal komen. Hij heeft het goede met ons voor. Maar 

wat wij denken dat goed is hoeft het niet te zijn. Veel 

van de problemen waar we tegen aan lopen komen juist 

doordat wij keuzes gemaakt hebben waarvan wij dach-

ten die goed waren. Achteraf bleek dat uitstelgedrag of 

egotripperij te zijn of kiezen voor ons zelf in plaats van 

het algemeen belang. 

 

Als gemeenschap hebben wij elk jaar een thema wat als 

een rode draad door onze activiteiten loopt. Voor het 

komende (kerkelijk) jaar, welke begint in 

september, hebben we het thema gekozen: 

 
SAMEN BOUWEN! 

 

Met allerlei activiteiten willen we met elkaar in de derde 

week van september daar handen en voeten aan geven. 

Want bouwen en dan ook nog samen is wat vaag en kan 

nogal breed uitgelegd worden. Kortom we gaan dat ver-

der invullen naar de behoefte en wat nodig is.  

 

Je kunt dan denken aan het netwerk om ons heen verder 

uit te breiden. Om mensen die in de knel zijn gekomen 

te kunnen helpen. We kunnen er over nadenken om in 

ons gedrag in de winkel meer aan de boeren te denken 

die nu wel heel erg in de knel zijn gekomen. Dit zijn 

maar een paar voorbeelden die zouden kunnen, maar dan 

loop ik vooruit op de gedachten ontwikkeling in die 

startweek. 

 

Eén van die activiteiten waar we jullie als buurtgenoten 

voor willen uitnodigen is een filmavond die over dit the-

ma gaat. Welke film het gaat worden is mij op dit mo-

ment nog onbekend maar ik laat me graag verrassen. 

Vrijdag 16 september bent u daarvoor welkom in de 

Emmaus, inloop vanaf 19.30 uur. 

 

Het zou fijn zijn als u mee wilt doen om samen (op) te 

bouwen of (uit) te bouwen. 

 

Jos de Vries 

Emmauskerk 
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Wegwijzer 
Wanneer er genoeg plaats is 

voor de wegwijzer, is deze te 

vinden in de wijkkrant.  

 

Voor nu kunt u hem vinden 

op www.noordgeest.nl of via 

de QR code; 

Agenda  
Zaterdag 17 september 12.00 Opschoondag Groenplaats 

Zaterdag 24 september 10.00 - 14.00 Burendag Voor de Dirk van den Broek 

Maandag 17 oktober  20.00 Openbare vergadering Wijkcommissie Noordgeest Plaats; zie website 

Zaterdag 29 oktober Nog niet bekend Halloween in Noordgeest  

Elke derde dinsdag van 

de maand 

13.30 - 16.00 Koffiedrinken voor wijkbewoners Café Emmaus, Emmauskerk 



                 Bezoek ook onze website: www.noordgeest.nl  en   

Die ogen en oren hebben aandacht voor wat er beter 

kan of moet, maar zeker ook voor wat er verbeterd is. 

 

We zien dat speeltuintjes en voetbalveldjes zijn opge-

knapt. Nieuwe boompjes zijn geplant. Hagen om voet-

balveldjes worden regelmatiger gesnoeid. Van kinderen 

en volwassenen horen we dat ze daar erg blij mee zijn. 

We zien dat ze er ook gretig gebruik van maken. Bijko-

mend voordeel: een betere sociale samenhang. Buren 

leren elkaar kennen en doen meer samen. 
 

We zien ook dat, na jarenlang aandringen van onze coör-

dinator, er weer extra zwerfafvalbakken zijn geplaatst in 

plaats van verwijderd. Velen maken al goed gebruik van 

die afvalbakken. Helaas zijn er ook mensen die hun afval 

schaamteloos op de grond gooien of her en der, waaron-

der etensresten, in de wijk achterlaten. Zeker met de hui-

dige temperaturen een broeinest voor ongedierte. Daar 

kan geen muizen- of rattenval tegenop. Bedroevend ook 

dat op het Emmausplein, naast Heiningen en voor de 

Scheldeflat, elke dag gedumpt afval moet worden opge-

haald. Daarnaast ruimt een team gemeentewerkers elke 

maandag en dinsdag zwerfafval op in de wijk.   
 

Verdient Noordgeest, verdienen wij als bewoners niet 

beter? We wonen in een prettige wijk. Laten we dat sa-

men zo houden. 

 

Buurtpreventieteam Noordgeest. 

E-mail: buurtpreventienoordgeest@gmail.com  

Buurtpreventieteam Noordgeest:  

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 ‘ogen en oren in de wijk’ 
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