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Algemeen 

 
1. Het voorzitterschap 
In januari 2011 heeft onze oude voorzitter Lilian van de Wiel afscheid genomen. Lillian heeft 
dat ruim van tevoren aangegeven, zodat er in principe voldoende tijd was om een opvolger 
te vinden. In mei 2010 is er in ons bulletin voor het eerst een oproep geplaatst voor een 
nieuwe voorzitter. Dit is diverse keren herhaald, maar er is nooit op gereageerd. Zodat er tot 
op heden feitelijk een vacature voor deze functie bestaat.  
Om de voortgang van ons project toch te waarborgen werd destijds besloten voor een 
(tijdelijk) duo voorzitterschap. Dit houdt concreet in dat Peter Wassenaar en Wim 
Bazelmans, in afwachting van een nieuwe voorzitter, vanaf januari 2011 het voorzitterschap 
samen over hebben genomen. Om verwarring te voorkomen is besloten dat Peter zich naar 
buiten toe formeel als voorzitter zal profileren en Wim als secretaris. 
Hoewel dit gedeelde voorzitterschap, technisch gezien, naar tevredenheid functioneert, is 
hiervoor niet gekozen en wordt de vraag naar een nieuwe voorzitter eigenlijk steeds groter. 
Om deze ongewenste situatie niet nog lang te laten voortduren, is door zowel Wim als Peter 
in december 2012 besloten om het gedeelde voorzitterschap uiterlijk per 1 april 2013 neer te 
leggen. Er zal dus op tamelijk korte termijn een oplossing moeten komen voor deze 
dreigende situatie. 
 
2. Samenwerking met de partners (Politie, gemeente en Surplus) 
Onze stichting werkt nauw samen met de partners, Politie, gemeente en Surplus Welzijn. 
Voornamelijk onder de druk van de bezuinigingen is eerder zowel door de Politie als Surplus 
Welzijn besloten om hun vertegenwoordigers alleen nog maar op oproep te laten deelnemen 
aan de vergaderingen. Sinds september van dit jaar neemt er echter weer een medewerker 
van Surplus deel aan de vergaderingen. 
De samenwerking met alle partners verloopt naar wens. Met de Politie, die dus niet 
aanwezig is tijdens de vergaderingen, is afgesproken dat zij op oproep kunnen meedoen aan 
de vergaderingen. Verder is toegezegd dat de Politie te allen tijde bereid is, om snel via e-
mailverkeer te reageren op verzoeken om advies. In 2012 is gebleken dat zij zich goed aan 
deze afspraak hebben gehouden.  
Met de Politie is eerder overeengekomen dat er op hun initiatief, tweemaal per jaar een 
overleg plaats zou vinden tussen de voorzitters van alle buurtbeheerorganisaties in 
Dommelbergen en de Politie. In 2011 heeft dit overleg nog plaatsgevonden. Dit jaar echter 
niet meer. 
 
3. Samenwerking met andere buurtbeheerorganisaties 
In 2011 is besloten om voortaan tweemaal per jaar een overleg te organiseren tussen alle 
voorzitters van buurtbeheerorganisaties in Dommelbergen. In 2011 zijn deze 2 
bijeenkomsten georganiseerd door buurtbeheer Kruidenbuurt. In 2012 was de opkomst zo 
matig, dat besloten werd om hiermee weer te stoppen. 
Wel is met de Nachtwacht, de buurtpreventieorganisatie van de Schildersbuurt, afgesproken 
om met hen wel door te gaan. Echter op voorwaarde dat beide partijen daar voordeel van 
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hebben. Te denken valt aan het organiseren van een gezamenlijke informatieavond of een 
jeugdvoetbaltoernooi.  
In 2012 is enkele keren via hun website opgeroepen om mee te doen aan onze workshops. 
Datzelfde geldt voor het Sinterklaasfeest. Verder hebben wij onze geluidsinstallatie ter 
beschikking gesteld tijdens hun straatspeeldag. 
 
4. Samenwerking met Amarant 
Onze Stichting spant zich in om de integratie van gehandicapten te bevorderen. We zien 
erop toe dat alle activiteiten toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. 
Ook is er een nauwe samenwerking met Amarant. Als het enigszins mogelijk is, doen 
verstandelijk gehandicapten mee aan de organisatie van activiteiten. Ook dit jaar hebben 
medewerkers van Amarant, bij de buurtbarbecue, het Sinterklaasfeest en de 
nieuwjaarsreceptie meegeholpen met de catering. 
 
5. Samenwerking met scholen 
De samenwerking met Effent en de Hobbit is tot nu toe prima geweest. Onze stichting mag, 
tegen een kleine vergoeding aan de conciërge (voor het openen en sluiten), gebruik maken 
van Effent. In het schooljaar 2011/2012 is op 17 avonden gebruik gemaakt van Effent, 
namelijk 7 keer door de bridgegroep, 4 keer door de kookgroep, 5 keer voor workshops en 
tot slot 1 keer voor een vergadering van buurtbeheer. Verder hebben wij ook gebruik mogen 
maken van de aula voor het Sinterklaasfeest en de nieuwjaarsreceptie. Tot slot is er, bij de 
buurtbarbecue, gebruik gemaakt van het speelterrein. 
Van De Hobbit mogen wij gebruik maken voor onze vergaderingen van het Coördinatieteam. 
Dat houdt dus in 6 keer per jaar. Verder wordt de straatspeeldag sinds 2011 georganiseerd 
op het speelterrein van De Hobbit. 
Beide scholen kunnen ons bulletin gebruiken als communicatiemiddel met de wijk, wat door 
De Hobbit enkele malen is gedaan. 
    
6. Adverteren in het bulletin 
In september 2011 is gestart met het werven van adverteerders voor ons bulletin. De 
bedoeling is dat de kosten van het bulletin uit de opbrengsten van het adverteren, kunnen 
worden betaald. In 2011 hadden we nog slechts 2 adverteerders. Dit jaar stonden er in het 
decembernummer maar liefst 7 advertenties van betalende adverteerders. Dat betekent dat 
het bulletin nagenoeg volledig wordt betaald uit advertenties.  
 
7. Matches op de beursvloer 
In december 2012 organiseerde Samen voor Oosterhout weer de jaarlijkse Oosterhoutse 
Beursvloer. De gedachte is dat het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties iets 
voor elkaar kunnen betekenen. Op de beursvloer worden zo veel mogelijk “matches” 
gesloten. Over en weer wordt afgesproken om iets te doen voor elkaar. Ook dit jaar waren 
wij aanwezig en is er 1 match tot stand gekomen, namelijk voor het verzorgen van een 
workshop over sociale media.   
 
8. Kern met Pit 
Ons project heeft in 2012 meegedaan met de leefbaarheidswedstrijd “Kern met Pit” van de 
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Het ging om projecten waarbij bewoners zelf de 
buurt- of woonomgeving verbeteren. Dit keer deden we mee met ons project “workshops” die 
tot doel hebben de “sociale cohesie” te bevorderen.  
Dit project is uitgekozen als 1 van de 12 beste projecten in Noord-Brabant en beloond met 
een prijs van 1000 euro.  
 
9. Subsidie Oranjefonds voor Pannaveld 
Met financiële steun van het Oranjefonds is door enkele leden van het Coördinatieteam een 
Pannaveld gebouwd. Het is dit jaar al diverse keren intensief gebruikt. Zo hebben we het 
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ingezet bij de straatspeeldag, de wijkbarbecue en op de Burendag. Bij alle gelegenheden 
was het voortdurend in gebruik, een succes dus.  
 
10. Informatiepakketten 
Om nieuwe bewoners snel te informeren over ons project zijn in 2011 informatiepakketten 
gemaakt. Deze bevatten: 

 Een welkomstbrief met een uiteenzetting van onze activiteiten 

 Een flyer met inbraakpreventietips 

 Een sticker van Burenhulp 

 Een sticker van buurtbeheer 

 Een flyer van de Politie over SMS-Alert 

 Een geplastificeerd overzichtje (A5 formaat) van belangrijke informatie met 
telefoonnummers 

Regelmatig wordt in onze bulletins nieuwe bewoners opgeroepen zo’n pakket aan te vragen. 
In 2012 zijn een vijftal pakketten verstrekt. 
 
11. Materialen 
Sinds mei 2010 slaan wij onze materialen op bij schoonmaakbedrijf “Perfekt”. Dit jaar zijn we 
druk bezig geweest met het ordenen van al deze materialen. Zo zijn bijv. alle 3 tenten in 
zakken opgeborgen en is alles zo veel mogelijk gesorteerd opgeslagen in plastic dozen. Ook 
is een takel aangebracht, zodat we de zware materialen niet de steile trap op en af hoeven te 
dragen.  
Er is dit jaar ook een materialenlijst opgesteld. 
Via Marktplaats is een geluidsinstallatie (4 grote boxen + cd-speler + versterker)  
aangeschaft. 
 
12. Inloop wijkbewoners bij vergaderingen van het Coördinatieteam  
Sinds september is voor wijkbewoners de mogelijkheid gecreëerd om een kwartier voor de 
vergadering van het Coördinatieteam een gesprek te hebben met het bestuur. Dit om een 
goed idee of opbouwende kritiek kenbaar te maken. Wij willen zo de betrokkenheid van alle 
wijkbewoners verbeteren.  
Van deze inspraakmogelijkheid is helaas nog geen gebruik gemaakt en wij zullen hier in de 
bulletins nog meer aandacht aan moeten besteden. 
   
13. Protocollenlijst 
Om de organisatie te verbeteren en om nieuwe leden van het Coördinatieteam snel te 
informeren en inzicht te geven in de organisatie, is aan het Plan van Aanpak een 
zogenaamde protocollenlijst toegevoegd. Hierin staan alle relevante afspraken die binnen 
onze organisatie zijn gemaakt. Het Plan van Aanpak is onder het kopje “Organisatie” op de 
site terug te vinden.  
 
14. Voorlichting bij de opstart van andere buurtbeheerorganisaties 
Wij vinden dat wij als geslaagd project mee moeten helpen bij het op poten zetten van 
andere soortgelijke projecten in onze gemeente. Daarom stellen wij ons beschikbaar om, 
desgevraagd, advies en voorlichting te verstrekken aan startende buurtbeheerprojecten. 
In 2012 is er tweemaal een beroep op ons gedaan. In beide gevallen betrof het projecten in 
Oosterheide. 
 
15. Draaiboeken 
We streven ernaar om van iedere terugkerende activiteit een draaiboek samen te stellen.  
In 2012 zijn draaiboeken gemaakt van: 

 Het jeux de boulestoernooi, gecombineerd met pannavoetbal 

 De Nieuwjaarsreceptie 
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16. Gebruik van sociale media 
Om goed te communiceren met de wijkbewoners komt er iedere twee maanden een bulletin 
uit dat huis aan huis wordt verstrekt. Om de communicatie verder te verbeteren is dit jaar 
voor het eerst gebruik gemaakt van een lijst waarop e-mailadressen staan die wij in de loop 
van de tijd hebben verzameld. Uiteraard wordt bij de communicatie melding gemaakt van de 
mogelijkheid om zich te laten verwijderen van deze lijst. 
Verder werd dit jaar ook voor het eerst gebruik gemaakt van Facebook. 
Beide media worden ingezet om de inhoud van de bulletins verder uit te dragen.  
 
17. Tot slot enkele feitjes 

 Het Coördinatieteam is dit jaar 5 keer bijeengekomen en het Dagelijks Bestuur 7 
keer. In principe komen beide iedere 2 maanden bijeen. 

 Er zijn 6 bulletins verschenen.  

 Mutaties binnen het Coördinatieteam:  
o Nieuw: Charlotte Swolfs, Anton Tiggelman (Surpus Welzijn). 
o Vertrokken: Sandra Posthumus, Charlotte Swolfs, Christina Luikens (zij 

verzorgt nog wel de distributie van de bulletins), Lydia Schouten (zij verzorgt 
nog wel de flyers). 

 

Activiteiten 
 
 

Ter bevordering van de veiligheid: 
 
1. Preventie- en Tegenhoudacties  
In 2012 is eenmaal een zogenaamde preventieactie georganiseerd. Preventieacties zijn 
vooral gericht op de voorkoming van criminaliteit en vooral diefstal en inbraak. De bedoeling 
bij deze acties is dat er zoveel mogelijke onveilige situaties worden opgespoord. Vrijwilligers 
uit de wijk lopen in de Kruidenbuurt rond en zoeken naar inbraakgevoelige situaties, zoals 
openstaande poorten, niet afgesloten auto’s, onvoldoende verlichting rond de woning etc. Als 
zich zoiets voordoet, ontvangen de betreffende wijkbewoners in hun brievenbus een 
berichtje daarvan. Deze acties worden ondersteund door medewerkers van Politie en 
Handhaving, die tegelijkertijd in de wijk patrouilleren of met de vrijwilligers meelopen. Om 
misverstanden te voorkomen en voor de herkenbaarheid lopen wij met speciale hesjes met 
het logo erop van onze stichting. 
In onze wijk is er dit jaar ook een zogenaamde Tegenhoudactie georganiseerd. Er wordt in 
samenwerking met de politie te voet een ronde door de wijk gemaakt op zoek naar criminele 
of verdachte situaties. Deze worden direct doorgegeven aan de politiemensen, die ook in de 
wijk aanwezig zijn. Zo kan de politie supersnel hierop reageren. De burgers die meedoen 
hoeven zich niet met de controle door de politie te bemoeien. Zij kunnen dus uit het zicht 
blijven. 
 
2. Het plaatsen van artikeltjes in het bulletin met betrekking tot de veiligheid in onze 
wijk 
Wij streven ernaar om in ieder bulletin een artikeltje te schrijven ter bevordering van de 
veiligheid in onze wijk. Dit doen we altijd in overleg met de politie. Ook in 2012 is dat gedaan. 
Zo is dit jaar bijv. veel aandacht besteed aan Burgernet, woninginbraken, verkeersveiligheid 
(te hard rijden). Op deze manier proberen we de wijkbewoners voor te lichten en alert te 
houden.  
 
3. Veiligheid in het verkeer 
De snelheid in de wijk is een voortdurende zorg van buurtbeheer. Door middel van artikeltjes 
in het bulletin wordt geprobeerd om de bewoners van de Kruidenbuurt zich ervan bewust te 
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maken dat zij zelf zorg dragen voor onveilige situaties in de Kruidenbuurt. Immers bijna al het 
verkeer in de wijk betreft de eigen bewoners.  
Ook aan de moeilijke voorrangssituaties binnen de Kruidenbuurt wordt in de bulletins 
aandacht geschonken.  
Er is een projectgroep die deze problemen aanpakt.  
 
 
 

Ter bevordering van de sociale cohesie 
 
1. Nieuwjaarsborrel  
De Nieuwjaarsreceptie van de Kruidenbuurt was een gezellige happening met ongeveer 70 
bewoners. Podiumvereniging ‘Ratatouille’ voerde sketches op en schipperskoor ‘De 
Doorsluizers’ vertolkte een aantal “meezingers”. Beide optredens waren een uitwerking van 
matches die eerder tot stand waren gekomen op de Beursvloer (zie punt 7 onder 
“Algemeen”).  
 
2. Straatspeeldag 
Al vele jaren achtereen verzorgt Buurtbeheer Kruidenbuurt een straatspeeldag voor de 
jeugd. Op 20 juni namen zo’n 250 kinderen deel aan deze dag, die voor de tweede keer op 
het terrein van De Hobbit werd gehouden. 
Voor de allerkleinsten was er het springkussen en zij konden hun gezicht laten schminken. 
Voor de wat oudere jeugd was er de o.a. mogelijkheid om “legaal’ graffiti te spuiten op een 
speciale wand. Verder konden de kinderen o.a. balance-biken, allerlei oud Hollandse 
spelletjes doen en –voor het eerst- timmeren met hout en spijkers.  
Er werd, ook voor het eerst, intensief gebruik gemaakt van ons nieuwe pannaveld. De 
brandweer was ook weer van de partij. De “Rubensbende” zorgde voor levende muziek en er 
werd op ijs getrakteerd door de gemeente.  
Zoals ieder jaar, was het nu ook weer erg moeilijk om het vereiste aantal vrijwilligers te 
werven om dit evenement op een verantwoorde manier te organiseren. Het was prettig dat er 
enkele leerlingen van Effent, in het kader van hun maatschappelijke stage, mee konden 
helpen. 
 
3. Jeugdvoetbaltoernooi 
Zondagmiddag 20 mei werd op het trapveld aan de Vlierlaan onder prima 
weersomstandigheden door 42 kinderen uit de Kruidenbuurt een voetbaltoernooi gespeeld.. 
Er kwamen steeds meer kinderen en toeschouwers, waardoor het een echt buurtfeestje 
werd. De deelnemers en toeschouwers werden voorzien van drankjes, koekjes en snoep.  
 
4. Jeu de boulestoernooi en competitie + pannavoetbal 
Vanaf mei tot september is er wederom een jeu de boulescompetitie georganiseerd op de 
jeu de boulesbanen bij de Hobbit. Er deden ongeveer 16 bewoners aan mee.  
Op 22 september is er, in het kader van het zogenaamde “Burenweekend”, een 
seizoensafsluitend Jeu de boulestoernooi georganiseerd.  
Het eerder genoemde Pannaveld (zie “Algemeen” onder 9) werd tijdens de Burendag 
officieel in gebruik genomen. Het werd opgebouwd naast de jeu de boulesbanen en zo 
konden de  ouderen zich vermaken met het jeu de boulesspel en de jongeren met 
pannavoetbal. Door deze combinatie konden de ouderen op eenvoudige manier een beetje 
toezicht houden op de jongeren. Een prima combinatie van activiteiten! 
 
5. Golftoernooi 
Op zaterdag 6 oktober is op golfpark De Haenen in Teteringen het 1e Golfkampioenschap 
van de Kruidenbuurt gehouden. Er deden 22 wijkbewoners aan mee. 
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Er was een wisseltrofee beschikbaar gesteld in de verwachting en hoop dat er een vervolg 
aan dit kampioenschap gegeven zou worden. En inderdaad, twee personen hebben zich al 
spontaan gemeld om volgend jaar de organisatie op zich te nemen. 
 
6. Bridgen voor beginners 
Op 11 december is gestart met een bridgecursus voor beginners in Effent. De cursus bestaat 
uit 6 lessen die worden gegeven door iemand uit de al bestaande bridgegroep. Er had zich 
een tiental wijkbewoners opgegeven, die voor 4 euro per lesavond mee konden doen. 
 
7. Buurtbarbecue 
Vanaf 2007 tot en met 2009 organiseerden wij ieder jaar een barbecue, gecombineerd met 
een fietstocht. Omdat het aantal deelnemers steeds verder afnam, is deze activiteit enkele 
jaren niet georganiseerd. Op zondag 9 september 2012 is er opnieuw een fietstocht met 
barbecue georganiseerd op het terrein van Effent. Ook nu weer was de animo helaas erg 
gering. Er waren hooguit 20 deelnemers. 
  
8. Sinterklaas op bezoek 
Als sinds 2008 organiseren wij een Sinterklaasfeest. Dit jaar kwam de Sint met maar liefst 5 
pieten op woensdag 28 november op bezoek in Effent. Er waren 21 kinderen en ongeveer 40 
volwassenen. Het was een heel gezellig feest! De kinderen konden dicht bij de Sint op een 
dikke gymnastiekmat zitten (en springen). Er was een piet op een éénwielfiets, die het eerst 
nog niet zo goed kon, maar toen Sint binnenkwam gelukkig ineens wel! Onze vaste 
accordeonist (een oud leraar van Effent) was ook weer van de partij om de boel muzikaal op 
te vrolijken. Kortom een succes!  
De bediening werd, zoals al enkele jaren, verzorgd door medewerkers van Amarant.  
 
9. Socio-advertenties 
In 2011 zijn wij gestart met het plaatsen van zogenaamde Socio-advertenties in ons bulletin. 
Dat zijn niet-commerciële advertenties, die tot doel hebben de sociale cohesie binnen onze 
wijk te bevorderen. 
Wat zouden “socio-advertenties” kunnen zijn:  

 Iemand biedt zich aan als kinderoppas in de wijk,  

 Iemand zoekt een maatje om mee te lopen, te fietsen of te wandelen,  

 Iemand zoekt een wijkbewoner die bereid is zijn oude (eenzame) moeder/buurvrouw 
regelmatig een bezoekje te brengen,  

 Iemand wil een sportclubje opzetten. Wie doet mee?  
Dit jaar is er helaas geen enkele socio-advertentie geplaatst. Wij gaan hier in 2013 meer 
aandacht voor vragen.  
 
10. Doorlopende activiteiten 
Al een aantal jaren organiseren wij een hele reeks doorlopende activiteiten zoals: 
 

 Fietsen: Sinds mei 2007 wordt er om de week op zondag gefietst door een aantal 
wijkbewoners. In een rustig tempo fietsen we in de directe omgeving van Oosterhout 
een mooie route van ongeveer 25 km. We vertrekken om 9.30 vanaf de parkeerplaats 
bij de Papendonk en zijn altijd om 12.00 weer terug. Een koffiepauze onderweg hoort 
er uiteraard ook bij.  

 

 Wandelen: Sinds september 2006 wordt er iedere woensdag, vanaf het 
parkeerterrein aan de Papendonk, op een rustige manier gewandeld met andere 
bewoners uit de Kruidenbuurt. Er wordt gestart om 9.30 uur en de wandeling duurt 
ongeveer 1 ½ uur. Na afloop drinken de wandelaars met elkaar nog een kopje koffie. 
Iedereen is van harte welkom.  
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 Bridgen: Sinds juni 2008 is er een bridgegroep. Iedere 1e dinsdag van de maand 
komen er zo’n zestien enthousiaste buurtbewoners bij elkaar om in de gezellige 
lerarenkamer van Effent, aan de Kruidenlaan, te bridgen.  

 

 Koken: Sinds oktober 2007 bestaat er een kookgroep. Ook dit jaar is de kookgroep 
weer actief geweest. Er is op vijf avonden in het net kooklokaal van het Effent aan de 
Kruidenlaan gekookt. 
Het maximaal aantal deelnemers is zestien per avond. Zoals ieder jaar was dit jaar 
ook weer volledig volgeboekt.  
 

 Zumba: 
Op 13 september jl. is onze nieuwe activiteit, een Zumbacursus in Effent, gestart. 
Zumba is een dansfitness-activiteit waarbij Latijns-Amerikaanse muziek wordt 
gecombineerd met swingende dansbewegingen. Hierdoor ontstaat een dynamisch, 
leuk en effectief fitness systeem. Dus afvallen en tegelijkertijd plezier hebben!! De 
lessen worden verzorgd door Dana Paat. Zij is professioneel zumbalerares.  
Uiteindelijk waren er bij de start maar liefst 30 deelnemers. Inmiddels is er een 
tweede serie van 10 lessen gestart. Bij voldoende belangstelling wordt deze activiteit 
ook daarna voortgezet. De deelnemers betalen per keer slechts 4 euro, waardoor 
deze activiteit, ondanks de professionele opzet, laagdrempelig is.  

 
11. Workshops: 
Sinds enkele jaren organiseren wij workshops in het Effent aan de Kruidenlaan. 
Wijkbewoners die iets willen vertellen dat interessant genoeg is voor de overige 
wijkbewoners krijgen de gelegenheid dit in één of meerdere avonden (workshops) te doen. In 
totaal hebben we nu 20 workshops georganiseerd. Dit jaar zijn er 6  geweest, namelijk: 

 Wereldwinkel en Fair Trade 

 Regie over mijn bestaan 

 Fotografie voor beginners 

 Muziek 

 Pastelkrijttekenen 

 Help, ik moet een beroep kiezen 
 

 

 
Ter bevordering van de leefbaarheid 

 
1. Nederland schoon 
Op 10 maart jl deden wij weer mee aan de landelijke actie” Nederland Schoon”. Ongeveer 15 
kinderen en volwassenen zijn vanaf de ingang van de Papendonk naarstig op zoek gegaan 
naar het afval in onze wijk, bewapend met (door de gemeente verstrekte) grijpstokken en 
vuilniszakken. En na afloop stond er een kop koffie, thee of een frisdrankje klaar. Voor de 
kleintjes was er wat snoepgoed en kon er worden gegrabbeld in een grabbelton. Verder had 
de gemeente gezorgd voor appelflappen.  
Overigens was de rommel in de directe omgeving van de Papendonk die ochtend al 
opgeruimd door de bewoners van het complex zelf. Samen hadden we aan het eind van de 
dag maar liefst 30 vuilniszakken afval verzameld!!  
 
2. AED in onze wijk 
Een automatische externe defibrillator (afgekort met AED) is een draagbaar toestel dat wordt 
gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand als gevolg van het 
fibrilleren van het hart of een hartstilstand. De AED dient op een geautomatiseerde manier 
een elektrische schok toe met als doel de storing in het hartritme te stoppen.  
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De leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in onze wijk worden bevorderd indien dergelijke 
apparaten in onze wijk hangen en er voldoende kennis is om deze ook adequaat te 
gebruiken. 
Dit jaar is door een projectgroep geconcludeerd dat het plaatsen van voldoende AED’s in 
onze wijk haalbaar moet zijn. Dit vooral dankzij het feit dat de gemeente 1 AED gaat 
financieren. We gaan met dit project in 2013 verder.  

- - - - - 
 

Oosterhout, 20 januari 2013 
W. Bazelmans, secretaris 

 
 


