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VOORLICHTINGSAVOND
BRANDWEER
Beste buurtbewoners,
Na de succesvolle introductieavond over
hoe om te gaan met een AED-apparaat,
waar we op uitnodiging van buurtpreventie Kromstraat aan mochten sluiten,
nodigen we u uit voor een volgende
bijeenkomst.
Op dinsdag 26 mei om 19.30 uur ontvangt
onze Veldhovense brandweer u graag in
de kazerne aan De Run 5610.
Tijdens deze avond krijgt u advies over
brandpreventie en wat u moet doen, én laten bij een brand. Want, waarom ligt de nadruk tegenwoordig vaker op koolmonoxidemelders, een brandblusdeken of werkzaam
(!) blusapparaat, waar we eerder meestal volstonden
met een brandmelder in de gang?
Komt u ook? Meldt u zich dan aan via email bij
info@pegbroeken.nl, of via uw straatcoördinator met
een e-mailadres of telefoonnummer ter bevestiging van

uw deelname. De Veldhovense brandweer zorgt dan voor
koffie en thee en uptodate informatie om de brandveiligheid in uw eigen woning te verhogen.
Men heeft beloofd dat we niet met lege handen naar huis
gaan, dus meldt u zich vooral aan!

De veiligheid in onze wijk
We doen al veel, maar soms nog niet genoeg voor de
beveiliging van wat ons dierbaar is. Waarschijnlijk bent u,
net als wij, nieuwsgierig naar de meldingen die in 2014
bij de politie zijn binnengekomen betreffende onze wijk.
Bijgaand het (toch spijtige) rijtje van door de politie
onderzochte misdrijven:
• Drie woninginbraken
• Vijf fietsendiefstallen
• Acht vernielingen aan een voertuig
• Eén inbraak in een schuur
• Eén hennepkwekerij
• Drie inbraken in auto’s
Hierin zijn het buitengebied en meldingen bij de

Kempen Campus niet meegerekend.
U ziet hoe belangrijk het is dat u uw huis en eigendommen goed afsluit, goed verlicht en in de gaten houdt.
Omdat u hier niet alleen woont, ids het goed om ook de
eigendommen van uw buren in de gaten. Meldt alle verdachte bewegingen, pogingen tot inbraak of vernieling
via onze website en rechtstreeks bij de politie.
Geen spoed, wel politie: 0900 88 44
Levensbedreigende situaties en heterdaadmeldingen van misdrijven: 112
Buurtbrigadier Jan van Poppel
jan.van.poppel@brabant-zo.politie.nl
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Overlast door hondenpoep :(
Een groot aantal meldingen op onze website pegbroeken.nl gingen het afgelopen jaar over hondenpoepoverlast. In sommige straten in onze wijk loopt
het helaas de spuigaten uit!
Een veelgehoorde klacht is dat hondenbaasjes geen
zakjes bij zich hebben om de uitwerpselen van hun eigen
hond(en) op te ruimen. Zelfs hondenbezitters die zelf zakjes bij zich hebben en goed gebruiken, stappen hierdoor
in de hondenpoep van een ander...
Buurtbewoners hangen bordjes op of geven aan hondenbezitters plastic zakjes zodat de dierenvriend in kwestie de uitwerpselen op kan ruimen. Wanneer sommige

hondenbezitters op hun gedrag worden aangesproken,
reageren zij erg negatief.
Dit kan in onze wijk
niet de bedoeling zijn
en kunnen we niet
accepteren!
Dus blijf overlast
melden op pegbroeken.nl en bij
de gemeente.

Verslag AED-training 6 oktober
We mochten ook praktijkervaring opdoen met elkaar,
want iemand goed en veilig liggend of zittend helpen,
leer je het best met oefenen.
Het ging ook over het herkennen van ademhalingstop,
circulatiestop, omstanders ‘gebruiken’, hulp oproepen,
AED gebruik en AED-locaties in onze omgeving, etc.
De AED is een onderdeel van de reanimatie en staat hier
niet los van. Het was dus niet alléén een AED-training,
maar ook een complete reanimatietraining. Er is namelijk
veel veranderd in EHBO-land de laatste jaren!

Op uitnodiging van Buurtpreventie Kromstraat waren
een tiental buurtbewoners aanwezig bij de introductietraining, die gegeven werd door EHBOvrijwilligers, die voldoende oefenpoppen en een
AED apparaat bij zich hadden.

Als u interesse heeft in een introductieavond met een
AED-apparaat, meldt u zich dan bij uw straatcoördinator
of via info@pegbroeken.nl.
Bij voldoende interesse, kunnen we later dit jaar een
tweede AED-training organiseren.
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De straatcoördinatoren op een rij
Centrale coördinator Pegbroeken
Ingeborg van Baar
Donge 19 / tanna.ingeborg@gmail.com
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