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Beste buurtbewoners, 

 
De wintertijd is weer ingegaan en daarmee wordt het ’s avonds al vroeg donker. Om veilig de 
donkere dagen door te komen geven we u in deze nieuwsbrief een aantal tips om het 
inbrekersgilde buiten de deur te houden. 
Heeft u de uitnodiging voor de donkere dagen borrel op donderdag 9 november a.s. om 19:30 uur 
in de Meander gekregen? En… komt u ook? Heeft u hem niet ontvangen dan kunt u hem lezen op 
onze website www.vrachelen2.nl. 

 

Franse borrel 
Vol enthousiasme zijn Sandra, Jennifer, Sabrina en Gerard in maart begonnen met plannen maken 
voor een buurtactiviteit. Het idee ontstond om een Franse middag te organiseren in plaats van de 

jaarlijkse buurtbarbecue. De bedoeling was om, met Frankrijk als leidraad, onder het genot van 

een hapje en een drankje en een aantal activiteiten voor jong en oud, er een gezellige middag van 
te maken. Alles werd voorbereid, maar helaas…. toen de geplande datum van 10 september 
dichterbij kwam, bleek dat slechts een handvol buurtgenoten zich had aangemeld voor de middag. 
Hierdoor kon de Franse middag niet doorgaan. Een groot dankjewel is op zijn plaats voor de 
organisatoren, die zoveel tijd in een gezamenlijke activiteit voor onze buurt hebben gestoken. 
Sandra, Jennifer, Sabrina en Gerard: petje af voor jullie inzet. Chapeau! 
 

Nieuw protocol Geuroverlast 
Uit een gesprek van buurtbeheer met Janus Vaten is gebleken dat de geuroverlast  
die in de wijk wordt waargenomen waarschijnlijk niet van hen afkomstig is. Daarop  
is het protocol Geuroverlast aangepast. Vriendelijk verzoek bij een melding van 
geuroverlast de volgende gegevens door te geven: 

• Tijdstip van de stankoverlast. 
• De datum waarop de overlast waargenomen wordt.  
• Windrichting die in het weerbericht voor de regio Oosterhout wordt vermeld. 
• Een zo goed mogelijke omschrijving van de geur. 
• Naam van de straat waar de geur waargenomen wordt. 

De bedoeling is dat bovengenoemde punten worden doorgestuurd naar pkvw@vrachelen2.nl én 
telefonisch gemeld worden bij de MilieuKlachtenCentrale van de provincie Noord-Brabant op 

telefoonnummer 073 - 681 28 21. 

LET OP: 
Een melding wordt alleen behandeld als alle gegevens compleet worden aangeleverd. 
 

Reanimatiecursus 
Eind januari/begin februari 2018 wordt weer een reanimatiecursus gepland voor beginners, maar 
ook voor gecertificeerden die hun registratie moeten verlengen. U kunt zich hiervoor opgeven via 
pkvw@vrachelen2.nl. Degenen die al BHV’er zijn of gecertificeerd, kunnen zich aanmelden op 
www.Hartslagnu.nl. 

LET OP:  
Uw certificaat is 1 jaar geldig. Daarna dient u weer een (herhalings)cursus te volgen.  

 

Hoe kunt u de kans op een inbraak verkleinen? 
1. Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor een speciaal geschikt slot aan. 

2. Verstop geen huissleutels onder een deurmat of in een bloempot. Dit zijn ook voor inbrekers 
geen ‘geheime’ plaatsen. 

3. Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos). 

4. Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis hebt. 
5. Berg waardevolle papieren en sieraden goed op in een kluisje of huur bijvoorbeeld een 

bankkluisje. Zorg dat waardevolle spullen zoals laptop of iPads niet in het zicht staan. 
6. Zorg voor voldoende verlichting om uw woning. 
7. Zorg dat er geen ladders, containers of andere hulpmiddelen bij uw woning staan die het 

makkelijk maken naar binnen te klimmen. 

8. Breng als u langdurig afwezig bent, bijvoorbeeld vanwege vakantie, uw buren op de hoogte. 
Zij kunnen een oogje in het zeil houden en ervoor zorgen dat uw woning er ‘bewoond’ uitziet 
(geen post achter de voordeur, af en toe gordijnen openen en sluiten). 
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9. Zorg ervoor dat er toch beperkt licht brandt als u afwezig bent, bijvoorbeeld met een 

automatische lichtschakelaar. 
10. Sluit ramen en deuren goed (af) als u uw woning verlaat. 
 

ZwerfAfvalPakker 
Bent u ZAPper (zwerfafvalpakker), dan kunt u voor de materialen terecht bij de 
gemeente. Die levert een afvalknijper met een zak en komt het opgehaalde 

zwerfafval bij u thuis ophalen. Heeft u een volle zak zwerfafval verzameld?             
De gemeente komt de zak bij u ophalen. Bel daarvoor 14 0162. 
Zijn uw afvalzakken op? Laat het de gemeente weten, dan krijgt u nieuwe. 
Vindt u het fijn om samen te ZAPpen? In onze wijk zijn meer ZAPpers actief en we 
lopen regelmatig samen in onze wijk. Via onze infomail (info@vrachelen2.nl) kunt u 
aangeven samen mee te willen zappen! 
 

Wist u dat…. 
 WaakSamen een gratis app is waarmee u een melding kunt maken van een verdachte situatie? 

Nadere informatie over deze app krijgt u tijdens de Donkere Dagen Borrel! 
 de zakken met plastic afval vaak veel te vroeg worden opgehangen aan de daarvoor bestemde 

lantaarnpalen? Hiermee werkt u vandalisme in de hand. 

 u op zaterdag 6 januari 2018 tussen 19:00 uur en 20:30 uur uw kerstboom kunt inleveren voor 
de Meander en dan een kaneelstok krijgt? 

 

Vacatures 
Buurtbeheer is nog steeds op zoek naar een beheerder van de WhatsApp wijkgroep voor wijk 11. 
Geïnteresseerde beheerders kunnen zich melden via info@vrachelen2.nl. Bewoners die zich willen 
aanmelden voor de buurtbeheer WhatsApp kunnen hiervoor de WA beheerder van de 

desbetreffende wijkgroep benaderen. 
Ook zijn er vacatures voor een straatvertegenwoordiger in de wijken 1+2 (Pallieterplein) en 11 
(stukje Eline Verelaan, Sara Burgerhartstraat, Woutertje Pietersestraat, Thijs Glorieusstraat). Wilt u 
meer informatie hierover of zich opgeven, dat kan via www.vrachelen2.nl of info@vrachelen2.nl. 
 

Tot slot 
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Daarom, ook al is het wat aan de vroege kant, wensen 

alle leden van Buurtbeheer de bewoners van onze wijken heel gezellige kerstdagen en een 
voorspoedig 2018! 
 

Overzicht straatvertegenwoordigers 
Een nieuwe straatvertegenwoordiger heeft zich aangemeld: Jolanda Bachrach (deel 7). Welkom! 

Deel 1+2 Angelie Stultjens WA 

Vacature 

Pallieterplein 11 06 20823097 

Deel 3 Toon Akkermans WA 

Daniël Gulickx 
Jans Sebel 

Max Havelaardreef 27 

Dr. Vlimmenstraat 34 
Erik Pinksterblomstraat 23 

06 42172365 

06 22914825 
06 15055222 

Deel 4 Renate van Roessel WA 
Marco Brekelmans 

Merijntje Gijzenstraat 82 
Maria Lécinastraat 6 

06 81706021 
06 46216520 

Deel 5 Jeroen van Mierlo WA 
Annemarie van Dieden 

Erik Pinksterblomstraat 37 
Erik Pinksterblomstraat 152 

06 48927103 
429 758 

Deel 6 Sandra van Bers WA Max Havelaardreef 111 434 241 

Deel 7 Frank en Patricia WA Kanters 
Jolanda Bachrach 

Elckerlycplein 6 
Max Havelaardreef 125 

435 808 
06 13709837 

Deel 8 Margriet Kollmann WA 
Henk en Katri van der Leest 

Frans Laarmansstraat 12 
Frans Laarmansstraat 9 

06 27515753 
450 137 

Deel 9 Jin Bishesar WA 
Kees Bleikertz 

Nicole Meurs 

Leonie van Oudyckstraat 6 
Ina Dammanstraat 11 

Leonie van Oudyckstraat 14 

434 231 
315 337 

466 197 

Deel 10 Wilma Stokx WA 
Veronique v/d Biggelaar 
Jacqueline Boot 

Gijsbreght van Amstelstraat 16 
Gijsbreght van Amstelstraat 15 
Gijsbreght van Amstelstraat 11 

439 492 
426 090 
423 772 

Deel 11 Vacature   

Deel 12 Yvonne van der Linden WA 
Roel van Hooijdonk 
Nico Huijskens 
Lucia van Leuffen 

Markkant 46 
Vrachelsedijk 173 
Markkant 27 
Markkant 102 

06 22522577 
06 53808017 
466 385 
06 46256853 

 

WA=beheerder WhatsApp wijkgroep 
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