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Lichtpuntje in deze donkere dagen
Waarom deze actie?
We hebben allemaal behoefte aan wat positieve ervaringen, wat warmte, in deze moeilijke tijd. Maar
wie in Noordgeest kan een lichtpuntje extra goed
gebruiken?
Dat vroeg de werkgroep Sociale Samenhang van de
wijkcommissie Noordgeest zich af. We weten dat er
in onze wijk mensen zijn die persoonlijke aandacht
goed kunnen gebruiken. Maar van de instanties in
de gezondheids- en welzijnszorg of de woningcorporaties kan je de namen en adressen niet krijgen:
dat is privacygevoelig!
Maar wie weten het in de wijk dan wel?
De bewoners zelf, natuurlijk! Dus stonden leden
van de werkgroep op maandag 3 januari van 16.0020.00 uur met een flyer voor “De Dirk”, het hart
van onze wijk. “Kent u iemand in de wijk die een
lichtpuntje goed kan gebruiken?” zo vroegen ze de
voorbijgangers. Veel verraste reacties!: “Wat een
goed idee”!
En sommigen gaven aan dat ze er zelf wel behoefte
aan hadden. Is ook goed, natuurlijk!
En op 17 januari deelden we de lichtpuntjes uit,
met op een kaartje erbij: Lichtpuntjes. Soms zijn
ze groot, soms zijn ze klein, je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn.

Dezelfde fijne reacties. Eén van de wijkbewoners kwam
zelfs lichtjes en cadeautjes brengen! Ze vond het zo’n
sympathiek idee! Een hoogbejaarde bewoner werd door
een buurvrouw verrast met een lichtpuntje. Toen even
later drie meisjes met nòg een kaarsje langskwamen was
hij diep geroerd! Ook de Vietnamese loempiaverkoper
kreeg een lichtpuntje van een bewoner. Er zijn er zo’n
150 uitgedeeld! Mogen ze de boodschap overbrengen
dat we samen onze wijk leefbaar maken en houden!
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Asfaltcentrale APM voldoet niet aan wettelijk voorschrift
We hebben u al eerder geïnformeerd over de asfaltcentrale APM in Bergen op Zoom.
Deze asfaltcentrale heeft niet tijdig aan de rapportageverplichting voldaan om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen aan de schoorsteen terug te dringen. Het gaat hier om de minimalisatieverplichting.
Het rapport had al op 1 januari 2021 ingediend moeten zijn. Het ontbreken van deze rapportage kwam
aan het licht door een vraag van een advocatenkantoor. Het bedrijf heeft tot februari 2022 de tijd ge-

Redactie:

Pieter Kwaadgras
John Gunneweg

kregen om alsnog aan deze verplichting te voldoen. Dan
is het bedrijf ruim een jaar te laat.
Eerste meting naar PAK’s sinds 2018 wordt in maart
2022 verricht
Op de website van de gemeente Bergen op Zoom onder
“handhavingstraject APM” is te lezen, dat de eerste meting naar PAK’s aan de schoorsteen in maart van dit jaar
zal gebeuren. PAK’s zijn giftige stoffen in de categorie
zeer zorgwekkend. Mocht uit de meting blijken dat de
grenswaarde wordt overschreden, dan kunnen de omgevingsdienst en de gemeente nu inspiratie putten uit de gedragslijn van de gemeente Nijmegen. Hier spreekt men
een asfaltcentrale aan op de te hoge concentratie PAK’s
aan de schoorsteen en bereidt men een besluit voor de
asfaltcentrale een verplicht aantal metingen naar benzeen
en PAK’s op te leggen (jaarlijks zes). Zie ook de website
van de wijkcommissie www.wijkcommissienoordgeest.nl
onder actueel.

Drukkerij: Print Style,
Jack Uijtdewilligen

Mariette Vos
Irem van Twillert
Vormgeving: Peter Zagers

Bezoek ook onze website: www.noordgeest.nl en

Kopij voor de volgende wijkkrant kunt u
insturen tot woensdag 11 Mei 2022 naar:
mediawcnoordgeest@gmail.com

Pagina 3

Niet uitstellen. Leef vandaag!
Een gesprek met wijkbewoner en doorzetter
Theo Vierbergen
Tekst: Pieter Kwaadgras.
In zijn woning spreek ik met Theo Vierbergen. Hij woont
al vijfendertig jaar in de wijk Noordgeest met zijn vrouw
Charlina. Het gesprek gaat over zijn vrijwilligerswerk
voor de Daltonbasisschool de Welle, zijn leven, zijn
werkzaamheden van weleer en de wijze waarop hij en
zijn vrouw Charlina zich staande houden ondanks alle
beperkingen die Corona met zich meebrengt.
Zijn lijfspreuk is “Niet uitstellen! Leef vandaag”. Nadat ik
vertrokken ben is dit de boodschap van Theo die blijft
hangen.
Korte levensloop
Theo is geboren in Dordrecht. Toen hij vier jaar oud was
verhuisde het ouderlijk gezin naar Bergen op Zoom. Het
gezin telde tien kinderen. Theo was de oudste zoon en hij
moest ten opzichte van de andere kinderen vaak het voorbeeld zijn. Vader was militair. Hij overleed plotseling
tijdens zijn werkzaamheden op de kazerne. Theo was toen
zestien jaar oud. Het was voor het gezin een heel groot
verlies en er brak een moeilijke periode aan.
Theo is nu 74 jaar oud. Hij is gehuwd met Charlina en
heeft twee kinderen. Zijn jongste zoon woont ook in de
wijk.

Werkzaamheden
Theo heeft gedurende zijn arbeidzame leven verschillende
beroepen uitgeoefend. Zo werkte hij als korporaal bij de
geneeskundige troepen; was hij werkzaam bij Philip Morris; werkte hij bij een betonbedrijf, en tenslotte werkte hij
als postbode.
Meer dan eens kreeg hij in zijn leven te maken met gezondheidsproblemen. Zo kon hij zijn werk als postbode
sedert 2011 niet meer uitoefenen vanwege een herseninfarct. Op sociaal gebied is Theo ook op verschillende terreinen actief geweest.
Revalidatie en de periode daarna
Na zijn opname vanwege een herseninfarct dwong Theo
zich zelf lopend het ziekenhuis te verlaten. Dat is hem ook
gelukt. Er volgde een lange periode van revalideren, waar
hij zich volledig voor heeft ingezet. Vooral de geheugenproblemen waren hardnekkig en zijn herstel was dan ook
niet volledig. Het accepteren van wat je niet kunt is soms
nog moeilijk. Zo deed het pijn toen hij onlangs
het bouwen van een schuurtje en het schilderwerk over
moest laten aan anderen.
Vrijwilligerswerk in de Dealtonbasisschool de Welle
In 2011 kwam Theo via de wijkcommissie in contact met
de toenmalige directeur van de Daltonbasisschool de Welle. Deze bood hem de gelegenheid vrijwilligerswerk te
doen op deze school. Aanvankelijk was hij doende met
kleine klusjes en reparatiewerk. Hij schafte voor het personeel ook wat gereedschap aan. Later is hij zich ook
gaan bezighouden met het beheer en bijhouden van de
schoolbibliotheek. Af en toe las hij de kleine kinderen
voor uit het Vastenavondboekje.
De kinderen noemde hm soms “opa Theo” en hij vond dat

prachtig.
Soms waren er kinderen die met een verhaal bij hem kwamen
om hun zorgen en problemen met hem te delen. Theo bood
hun dan een luisterend oor. Mede door zijn levenservaring
kon hij op deze wijze de kinderen tot steun zijn. Het werk op
school bracht hem vooral ontspanning en het gevoel iets bij te
dragen aan de samenleving.
Door Corona kon Theo zijn werk op school niet blijven doen.
Hij is inmiddels gestopt. Hij heeft het kunnen waarderen, dat
het team van de Welle ook na zijn afscheid heeft geïnformeerd hoe het met hem ging tijdens de periode van de lock
down.
Hoe beleeft Theo de wijk Noordgeest?
Over de wijk is Theo redelijk positief. Er is vroeger wel eens
een periode met veel vandalisme geweest. De laatste jaren is
dat niet meer in die mate het geval. Wel is er een parkeerprobleem en
is het rijden met de scootmobiel door gebreken in de bestrating niet overal mogelijk.

Wat betekenen de beperkingen van de Corona voor Theo
en zijn vrouw?
Het meest missen Theo en Charlina de seniorengymnastiek in
de Meilustflat. Deze activiteit is door Corona tijdelijk gestopt.
Lange tijd was Theo de enige man in het gezelschap maar
sedert kort is er nu een man bij de club toegetreden.
Ondanks Corona zijn er nog genoeg mogelijkheden om de tijd
op een goede manier door te komen. Zo gaat hij geregeld met
Charlina wandelen. Hij trekt er ook wel eens alleen op uit met
zijn scootmobiel.
Vooral op moeilijke momenten is wandelen en bewegen voor
hem een goede manier om zich weer beter te voelen. “Als je
gaat bewegen kom je verder” is zijn ervaring.
Nu al kan Theo zich verheugen op de vakantie die hij mogelijk gaat ondernemen met zijn vrouw en jongste zoon. Tot slot
is dit nog een wijze raad die hij geeft: “Niet te veel klagen,
want dan gaan mensen je mijden.”
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Paaltje Akkerhoef
Eerder hebben we u bericht over het verwijderen van het
paaltje op het fietspad van de Akkerhoef.
Dit riep bij een aantal bewoners vragen op. De toegang tot
het park en het woongebied rond de Groenplaats werd
voordien beperkt door een verzinkbaar paaltje. Hieronder
volgt de uitleg van de ambtelijke staf van de gemeente:
In 2018 is de situatie van de op afstand bedienbare paal
met een kleine werkgroep intern bij de gemeente besproken. Hier waren meerdere aanleidingen voor, zoals ouderdom, storingen en kosten van vervanging. Het systeem
werkte als volgt: op het moment dat er een melding komt
van de hulpdiensten werd een specifiek telefoonnummer
gebeld door een dienstdoende opzichter waardoor de paal
werd geactiveerd en naar beneden zakte.
Eén van de nadelen van dit systeem was dat de dienstdoende opzichter geen signaal / bericht kreeg en dus niet zeker
wist of de paal naar beneden was gegaan. Ook bleek de
telefonische afhankelijkheid voor hulpdiensten kwetsbaar:
de dienstdoende opzichter dient ten allen tijde 100% bereikbaar te zijn en zeer adequaat te reageren. Hier kwam
nog bij dat de paal naderhand op locatie handmatig weer
omhoog moest worden gezet. Als laatste betrof het een
sterk verouderd systeem waardoor sprake was van veel
storingen.
Eind 2019 heeft de interne werkgroep verschillende opties
bekeken. Vervanging bleek, gezien de kwetsbaarheid en
complexiteit van het systeem, niet wenselijk en financieel
onhaalbaar. De gemeente heeft een flexibele paal overwogen, de praktijk leert echter dat deze palen stuk worden
gereden door busjes en de gemeente deze dure palen meer-

dere keren per jaar zou moeten vervangen. Ook is gekeken
naar een vaste paal, echter de praktijk leert dat hier ook nogal
wat nadelen aan zitten (bereikbaarheid hulpdiensten, die
moeten uitstappen en sleutels bij zich moeten hebben, bevoorrading school, verhuizingen, niet terugplaatsen van de
paal).
De werkgroep had ervoor gekozen de paal voor enkele maanden naar beneden te laten en te bezien welke gevolgen dit
zou hebben. In deze periode zijn er heel weinig meldingen
binnen gekomen. Na deze proefperiode is ervoor gekozen
geen paal meer te plaatsen. Wel zal er, ter hoogte van de
paal, een kleine inritconstructie worden gemaakt zodat de
rijsnelheid ter plaatse laag is. Ook wordt er, in overleg met de
beide basisscholen, nagedacht over aanvullende maatregelen
om de veiligheid verder te verhogen. Hopelijk is een en ander
wat verduidelijkt. Mocht u onverhoopt toch problemen ondervinden met de verwijdering van de paal dan kunt u dit
melden via de gemeentelijke website bij ‘meldingen openbare ruimte’ of via de buiten beter app.
Verkeerskundige Realisatie & Beheer
Gemeente Bergen op Zoom

Buurtnatuuractie in Noordgeest, doet u ook mee?
Met een klein groepje buurtbewoners, stafleden
en vrijwilligers van het Natuurpodium zijn we
doende met het nadenken en zo mogelijk plannen
van een actie om Noordgeest wat groener te maken.
Een groenere wijk Noordgeest heeft vele voordelen. Zo draagt meer groen bij aan je levensgeluk;
krijgt de wijk een beter aanzien; maak je je wijk
minder kwetsbaar voor wateroverlast; heeft vergroening een gunstig effect op de temperatuur bij
extreme hitte en tot slot levert het een bijdrage
aan de “biodiversiteit”. Biodiversiteit houdt in dat
er meer verscheidenheid aan levensvormen in
stand blijft. Deze biodiversiteit of soortenrijkdom
is van groot belang voor de mensheid.
Heeft u belangstelling, laat u dan informeren en
doe mee! Het gaat om de duur van een actie, dus
u gaat geen lang durende verplichtingen aan.

U kunt reageren per e-mail aan:
wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl

Hoe gebruik je de BuitenBeterApp?
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Inwoners oren en ogen van de gemeente
Eén van de taken van de gemeente is leefbaarheid. Maar
hoe weten medewerkers van de gemeente hoe het staat
met onze woonomgeving?
U als inwoners kunt daar bij helpen door dit te melden.
Allerlei ongemakken en gevaarlijke situaties kunnen zo
aan de gemeente gemeld worden. Denk hierbij aan parkeer-, vuurwerk-, drugsoverlast, donkere hoeken of
zwerfafval, kapotte tegels maar ook gevonden voorwerpen. Dit kan gemeld worden via de website
www.bergenopzoom.nl (op voorpagina via “Melden aan
de Gemeente”) of met de BuitenBeterApp.
BuitenBeterApp
De app is te vinden in GooglePlay of via de Appstore
van Apple. Met de app kunt je altijd direct iets melden
bij de gemeente, voorzien van een foto. Van alle meldingen die jaarlijks bij de gemeente binnenkomen
(aantal zo’n 19.000) wordt bij 70% gebruik gemaakt van
de BBA. We spreken Marcel van de Blankevoort van
de afdeling Openbare Ruimte van de gemeente Bergen
op Zoom die samen met collega’s verantwoordelijk is
voor de verwerking van al die meldingen.
Gebruiksgemak voor de melder
Wie er aan het begin even de tijd voor neemt kan met de
BuitenBeterApp al snel een nuttige melding doen met
een kleine inspanning. Er is een hele reeks standaard
meldingen: losse stoeptegels, kapotte straatverlichting,
hondenpoep en onkruid, ongedierte, ga zo maar door!
Marcel: “Maar ook het aandragen van goede ideeën of
wensen is mogelijk”.
Gevaarlijke situaties kunnen niet via de app gemeld
worden, dan moet je bellen naar de gemeente: 140164.
Een losse stoeptegel is bijvoorbeeld geen calamiteit. Bij
stankoverlast bellen naar de Milieuklachtencentrale:
073-6812821. Zie verder voor andere meldingen de
wegwijzer in de wijkkrant en de website van de wijkcommissie.
Gebruiksgemak voor de ontvanger
Het verwerken van al die meldingen is een dagtaak.
Marcel: “Aan de kant van de gemeente zijn minimaal
vier ambtenaren van het klantcontactcentrum (KCC)
elke werkdag bezig om de meldingen naar de juiste personen of instanties door te leiden”. Dat kan intern naar
bijvoorbeeld de buitendienst, de groenvoorziening,
openbare veiligheid (handhaving), of verkeer. En buiten
de gemeentelijke organisatie naar bijvoorbeeld Saver,
politie of de Milieudienst.
Tip van Marcel: Om het voor de medewerkers van het
KCC of de buitendienst makkelijker te maken wordt
gevraagd om bij het maken van een foto, hier ook de
omgeving op de foto te zetten. Zo is beter te achterhalen
waar precies de melding op slaat. En dat spaart tijd.
Verder is het belangrijk, dat je je bij een melding beperkt tot slechts één soort melding. Wanneer je meerdere zaken in één melding verwerkt ziet het KCC zich
voor een probleem gesteld. Het doorgeven aan verschillende afdelingen van de gemeente wordt dan een haast
onmogelijke opgave.

Melden en dan?
Als de gemeente de melding doorsluist naar een externe instantie dan krijgt de melder onmiddellijk bericht
dat de zaak is afgehandeld, zelfs als er nog niets mee
gedaan is. Voor de gemeente is de melding dan afgehandeld. Dat wekt wel eens wrevel bij de melder. Ook
de terugkoppeling met alleen het nummer van de melding is voor veel-melders wel eens irritant. Daarover
zijn ze met de ontwerpers van de app in gesprek, echter
aanpassingen in de app zijn volgens de ontwerpers niet
altijd mogelijk.
Hoe leefbaar is de wijk?
De gemeente kan de meldingen wel indelen naar postcodegebieden in de statistieken maar nog niet volledig
naar wijken. Marcel: ”Ook hier wordt aan gewerkt”.
Eigenlijk kan men stellen dat een buurt waaruit veel
gemeld wordt veiliger en leefbaarder is! Dus een buurt
die betrokken is.
Want als de gemeente veel input krijgt van ongemakken en/of gevaar dan kan er ook iets aan gedaan worden!

Voorbeelden van ongewenste situaties die de leefbaarheid in de wijk aantasten. Door het te melden via
de Buitenbeterapp kan er wat aan gedaan worden.
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Na een complete metamorfose van gebouw en schoolplein is nu het laatste deel van de metamorfose aangebroken. Geen metamorfose die u direct opvalt, maar
wel als u onze school op het internet bezoekt. Deze metamorfose heeft alles te maken met onze website. In deze
wijkkrant informeren wij u hier graag over en vertellen
wij u iets over onze leerlingenraad.
Na de herfstvakantie is onze vernieuwde website online
gegaan. Een website die past bij onze frisse uitstraling en
ons onderwijsconcept, het Daltononderwijs, én waarop u
alle informatie over onze school kunt lezen. Wilt u vanuit
huis al via Google Streetview een kijkje in onze school
nemen, dat kan nu ook via onze website.

raad samen met onze directeur.
Het voorzitterschap wordt ingevuld door een leerling. Na iedere vergadering wordt er aan de
groepen een terugkoppeling
gegeven over de onderwerpen
die besproken zijn, de hieraan
gekoppelde acties en de successen die zijn geboekt. Dit schooljaar zijn Jip, Fenna, Jaïr, Jenaira, Tess en Izabela gekozen
om in de leerlingenraad zitting
te nemen.

Op De Welle hebben wij naast diverse gespreksorganen
met ouders, ook een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit 6 kinderen uit groep 4 t/m 8. In het begin van ieder
schooljaar vinden er in deze groepen verkiezingen plaats.
In de leerlingenraad bespreken we onderwerpen die door de
kinderen zelf worden aangedragen. Onderwerpen die bij
hen en/of in de groep leven en waar zij invloed op uit willen oefenen. Eens in de 6 weken vergadert de leerlingen-

Opschoondag zaterdag 19 maart, doe je ook mee?
Wanneer?
Waar?
Hoe laat?
Wie?

Zaterdag 19 maart
Groenplaats
12 uur (tot 13:30 uur)
Iedereen is welkom!

Waarom?
Een schoon Nederland en een schone wijk Noordgeest,
het kán! Voor onszelf, voor de bewoners, de bedrijven
in Noordgeest. Maar ook voor de dieren, het milieu en
de toekomst. Want in een schone omgeving is het fijn
leven. Dus gaan we samen aan de slag. Doe je mee?

Je eigen stukje wijk schoon houden?
Adopteer jouw speeltuin, (een deel van) jouw straat,
plein. Waarom wachten tot de opschoondag georganiseerd wordt? Een vast stukje straat, park of strand om
voortaan schoon te houden. Je ruimt op, bent buiten, beweegt én inspireert anderen.
Kijk op www.nederlandschoon.nl

Vind je het een leuk initiatief en wil je een helpende
hand toesteken, dan ben je van harte welkom!
Goed om te weten?
* Voor alle materiaal wordt gezorgd (grijpers, zakken, handschoenen)
* Natuurlijk wordt het ook gezellig, er is wat lek
kers te eten en te drinken.
* Voor de opruimer die het gekste voorwerp vindt,
is er een vette prijs!
* Na afloop is er voor iedereen een aardigheidje.
* Aanmelden mag, maar hoeft niet
wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl
* Heb je vragen? Dat kan ook via
wijkcommissienoordgeest@ziggo.nl

Krijgen we samen heel Noordgeest op groen?
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Agenda
Openbare vergadering wijkcommissie Noordgeest
Maandag 4 April
Locatie:

Basisschool de Noordster.

Aanvang: 20.00 uur

Milieuklachten:
Milieuklachtencentrale, Telefonisch op nummer 0736812821, of via het meldformulier dat u kunt vinden op
de site www.milieuklachtencentrale.nl

Op www.noordgeest.nl vindt u t.z.t. de agenda.

Buurtpreventieteam Noordgeest

Wegwijzer

coördinator mevr. J.C. de Wit,
e-mail: buurtpreventienoordgeest@gmail.com

Wijkcommissie Noordgeest
Website: www.noordgeest.nl
e-mail: www.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. 140164. Bij 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.

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.hollandschwelvaren.nl/

Wijkverbinders gemeente Bergen op Zoom
wijkverbinders@bergenopzoom e-mail contactpersoon:
mevr. M(arloes) Roks: M.Roks@bergenopzoom.nl
(bij vraag of verzoek wijk vermelden)

Algemeen alarmnummer en politie en brandweer:
alarmnummer 112 (bij spoed, voor politie, brandweer
en ambulance) 112. Brandweer bij geen spoed: 09000904 (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. Waarnemer is Bouke Bakker.
Meldpunt crisiszorg: Als u zich zorgen maakt over
“een verward persoon” 0800-5099 (meldpunt
“zorgwekkend gedrag”). Zorgen over een buurtbewoner: Het Meldpunt is bereikbaar op werkdagen van
830 uur tot 17:00 uur via telefoonnummer 0765282261.
Drugsoverlast
Heeft u drugsoverlast? Meld dit dan via drugsoverlast@bergenopzoom.nl, via 0800-2255888 of via de
website www.courage.nu

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 willen voor een onderwerp, dat nog niet aan bod is geweest?
Kent u een wijkbewoner of bewoonster, die aandacht verdient 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. U kunt uw reactie kwijt per e-mail:
mediawcnoordgeest@gmail.com

Doet u mee?
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Nieuwjaar, nieuwe kansen.

Het zoeken naar een eigen Pastor gaat ook weer voorzichtig van start (is nog steeds ook wel een geld kwestie)

Ook voor ons als emmauskerk kijken we uit naar nieuwe
kansen. Dit jaar is dat in onze beleving toch een beetje
anders dan andere jaren.

Elke derde dinsdagmiddag van de maand is er het
“emmauscafe” om met buurtgenoten koffie te drinken. U
bent welkom tussen 13.30 en 16.00 uur.

Komende tijd hopen en bidden we dat we weer een beetje terug kunnen keren naar het oude normaal. Op dit
moment zijn we er allemaal wel een beetje klaar mee
met al die corona toestanden. De besmettingen zijn nog
heel erg hoog, heel veel besmettingen maar niemand die
echt ziek is (nou ja, niemand). De grootste moeite hebben we nu met de thuis blijvers omdat er ergens in de
omgeving iemand in aanraking met een besmet persoon
is geweest.

Op de woensdag avonden kunnen we weer laagdrempelig
Bijbel lezen (is om de andere week)

Medisch kijkt het nu snel beter te gaan, kort om; terug
naar normaal.
Dachten wij ook. Wat is er beter om dat te markeren dan
een grote schoonmaak.
Dus eind van de maand gaan we allemaal met bezem
poetsdoek etc. de trap en steiger op om de hele kerk van
binnen weer eens goed schoon te maken.
We hopen dan daarna met een frisse blik weer om ons
heen te kunnen kijken.
Als kerkgemeenschap kunnen we dan ook weer nieuwe
dingen beetpakken, en oude zaken af gestoft en wel
weer opnieuw oppakken.

Ook buurt en plaats genoten weten ons gebouw weer te
vinden voor allerlei activiteiten. Leuk om al die verbindingen weer te kunnen zien en meemaken. Velen kunnen volgende maand weer langs komen wanner de Emmauskerk
stemlokaal is voor de gemeenteraad verkiezingen.

Veranderingen zijn er ook. Vaak worden onze diensten
beluisterd online. Dat zijn niet alleen mensen van uit de
buurt maar ook van onze eigen leden.
Spannend is het hoe dat in de toekomst gaat; wat betekend
het als de binding meer digitaal is. De communicatie is dan
meer een eenrichtingsverkeer. Het verhaal van God, en
van Jezus zijn liefde blijft het zelfde maar we hebben minder terug koppeling hoe de (gratis) boodschap overkomt.
Hierin zien we dat de maatschappij na corona niet meer
hetzelfde zal zijn als hier voor.
Maar verandering hoeft geen achteruitgang te zijn, dus ook
die uitdaging gaan we als Emmaus gemeente graag aan.
Jos de Vries.

Website www.noordgeest.nl
“smartphone proof”?
Wie via de smartphone of tablet naar de website van de
wijkcommissie noordgeest kijkt, is het niet ontgaan. De
gehele site staat er dan heel klein op en inzoomen is
haast niet te doen. Dat heeft te maken met de bouw van
de website. Deze is afgestemd op de desktop en laptop.
Steeds meer mensen gebruiken de smartphone en tablet
en steeds meer mensen bezoeken onze site. Daarom zijn
we volop aan het werk om deze rond april, ook hiervoor
geschikt te maken. Later meer hierover.
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Buurtpreventieteam Noordgeest
Het heeft o.i. nauwelijks toegevoegde waarde om, in
een wijkblad van maart 2022, terug te blikken op de
jaarwisseling 2021-2022. Iedereen heeft zelf kunnen
ervaren hoe deze verlopen is en in de media kunnen
lezen wat de gevolgen waren van het vuurwerkverbod en andere coronamaatregelen. Om die reden dit
keer een algemeen stukje over buurtpreventie.
Buurtpreventie! Doel en mogelijkheden.
Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare
buurt. Een wijk of buurt, waarin het fijn is om te wonen en waar bewoners oog hebben voor elkaar en de
uitdagingen of problemen die er spelen. Betrokken
bewoners die zich georganiseerd hebben in een
Buurtpreventieteam (BPT) en zich geheel vrijwillig,
maar niet vrijblijvend, actief inzetten voor hun buurt.
Tijdens hun loop- of fietsronden hebben zij oog en
oor voor hun omgeving. Eventuele vormen van vandalisme (vernielingen), defect straat-meubilair
(lantaarns) en vormen van overlast, signaleren zij en
melden die aan de professionals. Waar mogelijk gaan
zij zelf in gesprek met bewoners en veroorzakers van
‘overlast’ en, waar gewenst, geven zij preventietips
aan medebewoners. Op die manier kan vaak al in een
vroeg stadium een probleem voorkomen worden.
Indien nodig kan het BPT een beroep doen op de
netwerkpartners, zoals: gemeente, politie, woning-

stichting en jongerenwerk. De coördinator heeft een
directe lijn met de Wijkagent en houdt waar nodig ook
de andere netwerkpartners op de hoogte van ontwikkelingen in de wijk.
Niet alleen de leden van het BPT, ook u als bewoner
kunt de ogen en oren voor politie en gemeente zijn in
de wijk. Ook u kunt meldingen doen. U hoeft daarvoor
niet te wachten tot u een van de teamleden kunt spreken. Hoe eerder iets gemeld wordt, des te groter de
kans dat het snel(ler) opgeruimd, gerepareerd of aangepakt wordt. Een overzicht van wat u waar en hoe kunt
melden, vindt u op de websites van de:
Gemeente BergenopZoom (www.bergenopzoom.nl),
Politie (www.politie.nl) en
wijkcommissie Noordgeest (www.noordgeest.nl ). Ook
is er de Buiten Beter App, waarmee u snel en direct
zaken kunt melden.
Coördinator Buurtpreventieteam Noordgeest
buurtpreventienoordgeest@gmail.com
www.buurtpreventieboz.nl

Rookmelder verplicht op 1 juli aanstaande
belang zijn, als u snel zou moeten vluchten. Daarom is
vanaf 1 juli een rookmelder op iedere verdieping van
een huis verplicht.
Er zijn magnetische montagesetjes die plaatsing gemakkelijk maken.
Let bij de aanschaf van een rookmelder op de levensduur van de melder, levensduur van de batterij en het
keurmerk.
U kunt ook kiezen voor een gekoppelde rookmelder. Als
er dan een rookmelder afgaat op de eerste étage, dan
gaan de brandmelders op de boven gelegen étages ook
af.
Rookmelders redden levens. Bij een brand komen de
meeste mensen om door inademing van rook.
Als u ’s nachts slaapt ziet u natuurlijk niets , maar u
ruikt ook niets. Dan kan een rookmelder van levensBezoek ook onze website:
www.noordgeest.nl en

Meer informatie kunt u vinden op: brandwondenstichting.nl/plaatsingsadvies-rookmelders. Op deze site staat
ook informatie over het belang van een koolmonoxidemelder.
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