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Beste buurtbewoners,
In deze nieuwsbrief vindt u weer tips en informatie uit onze wijk. Veel leesplezier
gewenst!
Heeft u nieuwtjes voor deze nieuwsbrief, meld dit dan via: info@vrachelen2.nl
Buitenspeeldag op woensdagmiddag 8 juni a.s.
Zet deze datum in je agenda, want het belooft weer een grandioos feest te worden voor
alle kinderen uit de buurt! Er is deze middag weer van alles te doen: stormbaan,
springkussens, beschilderen van een auto, treintje, handbal, volleybal, pannavoetbal,
WNF, winkeltje, loterij, ijsjes en nog veel meer leuke en lekkere dingen! De middag duurt
van 13.30 uur tot 16.30 uur. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die tijdens
deze middag, gedurende 1½ uur, toezicht willen houden bij een activiteit. Aanmelden kan
via het volgende e-mailadres: buitenspeeldag.vrachelen2@gmail.com
Meer verbinding met elkaar door “Nextdoor”
Wist u dat er in onze wijk inmiddels een soort digitaal prikbord beschikbaar is waarop
mensen, die elkaar iets te bieden of te vragen hebben, elkaar makkelijk kunnen vinden?
U kunt berichtjes plaatsen over sociale activiteiten die u graag zou willen opstarten,
spullen die u aan elkaar wilt uitlenen, gevonden of zoekgeraakte voorwerpen (of dieren),
de veiligheid in de wijk, oppas, enz. U kunt gebruikmaken van dit prikbord op zowel uw
telefoon als uw computer. Het plaatsen van berichten is simpel en inmiddels hebben meer
dan
100 mensen in onze wijk zich aangesloten bij Nextdoor.
Buurtbeheer Vrachelen2 & Markkant ondersteunt dit landelijke initiatief van harte en ziet
dit als een prima manier om mensen in een wijk met elkaar te verbinden. Tijdens de
Donkere Dagen borrel in november zal hier ook aandacht aan worden besteed. Voor meer
informatie kunt u kijken op: www.nextdoor.nl
Buurt BBQ op nationale Burendag 2016
Na het grote succes van het gezellige wijkfeest vorig jaar op nationale Burendag wil de
werkgroep dit jaar graag een vervolg organiseren. Omdat veel wijkbewoners tijdens dit
wijkfeest hebben aangegeven een Buurt Barbecue wel heel leuk te vinden, is dit het plan
voor onze wijk tijdens de nationale Burendag 2016 op zaterdag 24 september. Om alvast
een beeld te krijgen van de animo én voor een goede organisatie willen we iedereen die
wil deelnemen aan deze BBQ vragen om zich vóór de zomervakantie al, voorlopig, aan te
melden. Dit kan telefonisch of per e-mail bij Jennifer van Domburg, T 0162-434 553 of
e-mail: jennifer.van.domburg@kpnmail.nl
Als u uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres doorgeeft bij uw aanmelding
wordt er begin september weer contact met u opgenomen over de verdere organisatie.
Natuurlijk wordt er tegen die tijd, op verschillende manieren, nogmaals aandacht voor de
Buurt BBQ gevraagd. Wij hopen op veel enthousiaste reacties, want alleen dan kan het
feestje een succes worden.
‘Op vakantie? Licht uw buren in!' met de burenkaart
Uw vertrouwde buren kunnen u helpen een oogje in het zeil te houden en uw woning een
bewoonde indruk te geven tijdens uw vakantie. Noteer uw vakantiegegevens op de
burenkaart (zie download op www.vrachelen2.nl) zodat uw buren weten waar ze u kunnen
bereiken in geval van nood.
Dagje weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker open met het mooie weer. Een insluiper kan dan eenvoudig,
zonder in te hoeven breken, uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw
spullen vandoor gaan. Leg geen kostbare spullen in het zicht en sluit de deuren en ramen
waar u geen zicht op heeft.
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- Wist u dat...
o de buurtpreventie op zoek is naar beheerders van de WhatsApp wijkgroepen voor de
wijken 5 (bakens) en 11 (Sara Burgerhartstraat)? Geïnteresseerde beheerders kunnen
zich melden via info@vrachelen2.nl. Bewoners die zich willen aanmelden voor de buurtpreventie WhatsApp kunnen hiervoor de WA beheerder van de desbetreffende wijkgroep
benaderen (zie onderstaande tabel).
o er vacatures voor een straatvertegenwoordiger zijn in de wijken 1+2 (Pallieterplein), 4,
5 (bakens), 7 en 11 (Sara Burgerhartstraat)?
o de buurtpreventie een Facebook pagina en vernieuwde website heeft?
Like ons op https://www.facebook.com/vrachelen2 en/of ga naar www.vrachelen2.nl.
o Stichting Social Catering ook maaltijden verzorgt bij senioren in Oosterhout? Kijk voor
meer informatie op www.stichtingsocialcatering.nl of bel naar T 0162–462 691.
o www.zorgvoorelkaar.com een online platform is waar mensen elkaar kunnen vinden en
helpen? Hulp vragen of iemand hulp bieden wanneer u dat uitkomt. Eenmalig, iedere
week, alles daartussen in én gratis!
o de politie via WhatsApp bereikbaar is? U kunt bij de politie in Zeeland en West-Brabant
sinds 18 maart jl. vragen stellen en meldingen doen via WhatsApp: T 06–52528336. Het
is een proef die duurt tot 30 juni 2016.
o Politieteam Dongemond actief is op Facebook (https://www.facebook.com/PolitieteamDongemond) en de wijkagenten op Twitter?
o het meldpunt van Gemeente Oosterhout bereikbaar is via T 14 0162 of
www.oosterhout.nl/contact?
Overzicht straatvertegenwoordigers (zie wijkindeling op www.vrachelen2.nl)
Drie nieuwe straatvertegenwoordigers hebben zich aangemeld: Robert de Gronckel en
Daniël Gulickx (deel 3) plus Roel van Hooijdonk (deel 12). Van harte welkom!
Deel 1+2
Deel 3

Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9

Deel 10

Deel 11
Deel 12

Pallieterplein 11
Angelie Stultjens WA
Vacature
Max Havelaardreef 27
Toon Akkermans WA
Heer Halewijnstraat 8
Robert de Gronckel
Dr. Vlimmenstraat 34
Daniël Gulickx
Erik Pinksterblomstraat 23
Jans Sebel
WA
Victor Slingelandstraat 8
Angelique Ouwerkerk
Vacature
Annemarie van Dieden
Erik Pinksterblomstraat 152
Vacature
Max Havelaardreef 111
Sandra van Bers WA
WA
Frank en Patricia
Kanters Elckerlycplein 6
Vacature
WA
Frans Laarmansstraat 12
Margriet Kollmann
Henk en Katri van der Leest Frans Laarmansstraat 9
Leonie van Oudyckstraat 6
Jin Bishesar WA
Ina Dammanstraat 11
Kees Bleikertz
Leonie van Oudyckstraat 14
Nicole Meurs
WA
Gijsbreght van Amstelstraat 16
Wilma Stokx
Gijsbreght van Amstelstraat 15
Veronique v.d. Biggelaar
Gijsbreght van Amstelstraat 11
Jacqueline Boot
Vacature
Sara Burgerhartstraat
WA
Markkant 46
Yvonne van der Linden
Vrachelsedijk 173
Roel van Hooijdonk
Markkant 27
Nico Huijskens
WA=beheerder WhatsApp wijkgroep
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06 20823097
06 42172365
06 24723484
06 22914825
06 15055222
741 592
429 758
434 241
435 808
06 27515753
450 137
434 231
315 337
466 197
439 492
426 090
423 772
06 22522577
06 53808017
466 385
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