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Voorwoord
Beste Dorpsgenoten,
Wouwse Plantage laat steeds meer zien een vitaal dorp te zijn. Er zijn op de  verschil-
lende thema’s projecten opgestart die de leefbaarheid van ons mooie dorp verhogen. 
In deze eerste uitgave van het Dorpsbulletin in 2016 treft u hiervan een groot aantal 
voorbeelden aan. Het is ook mooi om te zien dat bij deze activiteiten steeds vaker 
dorpsbewoners aansluiten door deel te nemen aan de diverse werkgroepen. Zo heb-
ben we weten te bereiken dat door de inzet van bewoners alle drie de speeltuintjes 
voor het dorp behouden zijn gebleven. Voor de verbouwing van Dorpshuis De Spil 
heeft zich ook een groot aantal vrijwilligers gemeld, zodat de ambitieuze plannen bin-
nen een beperkt budget toch kunnen worden gerealiseerd. Met een gezamenlijke inzet 
kunnen we dus best wat bereiken voor het dorp.   
De activiteitencommissie heeft in september weer een uitgebreid programma op 
stapel staan met voor ieder wat wils. Er is een dag met de workshop ‘Vogels Tekenen’, 
de workshop fotografie, diverse spellen, de fotowedstrijd ‘Wouwse Plantage Vitaal!’ en 
de dorpsmaaltijd met afsluitend een dorpsquiz. Voor het tweede weekend wordt een 
feestterrein ingericht voor de inmiddels traditionele Highlandgames op zaterdag en 
een fietspuzzeltocht en diverse activiteiten op de zondag.  
Zo werken we met zijn allen aan een leefbaar en vitaal Wouwse Plantage!

 
Kees Nouws, voorzitter Bewonersplatform Wouwse Plantage

Het Bewonersplatform is gestart met het project ‘Wouwse Plantage Fleurt op!’. Met 
behulp van een aantal subsidies wordt het kerkplein opgeknapt en verandert het in 
een ontmoetingsplaats. Het plein wordt door diverse vrijwilligers eens flink onder han-
den genomen. Ook worden buurtbanken geplaatst. Zo wordt het plein van en voor de 
inwoners van Wouwse Plantage. Op de volgende pagina leest u meer over dit project.

Wouwse Plantage Fleurt op! Bedenk een bankmerk 

In de Seringenstraat staat een buurt-
bank die gemaakt is van de bomen die 
daar gerooid zijn. Het is de bedoeling 
dat er meer van dergelijke banken in 
het dorp worden geplaatst. In Nispen 
zijn de buurtbanken gebrandmerkt 
met het mooie merkteken/bankmerk 
‘Heerlijckheijd Nispen’. Het Bewoners 
Platform wil de bankjes in Wouwse 
Plantage ook voorzien van een bank-
merk. Denk mee en ontwerp een bank-
merk voor onze banken. Het ontwerp 
moet zowel de tekst als vormgeving 
bevatten. Het woord buurtbank mag er 
in voorkomen, maar dat hoeft niet. 
De winnaar ontvangt naast eeuwige 
roem een kleine prijs. Hij of zij mag 
natuurlijk de eerste bank brandmerken. 
U kunt uw ontwerp tot 1 september 
inleveren: op papier bij Seringenstraat 
5, met vermelding van uw naam of 
digitaal bij bewonersplatform@wouw-
seplantage.nu. 

Plaats voor nieuwe  
bestuursleden

Het Bewonersplatform heeft plaats 
voor nieuwe bestuursleden. Er is nog 
een vacature voor de portefeuille 
Onderwijs. Daarnaast zoekt het Bewo-
nersplatform mensen die zich willen 
inzetten in de werkgroepen ‘Huiska-
merproject’, ‘Wouwse Plantage Fleurt 
op!’en ‘Bezem door de Pin’. Meld u 
aan door een e-mail te sturen of te bel-
len naar de secretaris van het platform, 
Wim van Limpt, Kamperfoeliestraat 29, 
Wouwse Plantage, Telefoon: 
06 2249090 of e-mail bewonersplat-
form@wouwseplantage.nu. 



Een plek om elkaar te ontmoeten, 
een plek waar niets moet, maar van 
alles kan, dat is de bedoeling van ‘De 
huiskamer voor Wouwse Plantage’. 
Dit nieuwe initiatief van het Bewoners-
platform gaat binnenkort van start. 

Binnenkort kunnen dorpsgenoten iedere 
donderdagochtend vrijblijvend binnen-
lopen in de foyer van Dorpshuis De Spil 
voor een praatje, een kop koffie of thee 
en wat gezelligheid.
De huiskamer van Wouwse Plantage 
is in eerste instantie bedoeld voor de 
ouderen uit het dorp, maar iedereen is 
welkom. Een team van vrijwilligers staat 
klaar om dorpsgenoten op een gastvrije 
wijze te ontvangen. 

Ontmoetingsplek
De huiskamer wordt een ontmoetingsplek 
waar u een krantje leest, even bijpraat of 
een kaartje legt. De vrijwilligers hebben 
de vrijheid om een eigen invulling aan 
het huiskamerproject  te geven. Ook 
bezoekers kunnen ideeën aandragen om 
deze activiteit verder uit te breiden. 
Het wordt voor een groot gedeelte 
bepaald door de bezoekers en vrijwil-
ligers hoe dit nieuwe initiatief van het 
Bewonersplatform zich zal ontwikkelen. 

Zeker is dat het geen vervanging is van 
dagverzorging/begeleiding in de WMO/
WLZ zin.

Vrijwilliger worden?
Wilt u bijdragen aan de sociale samen-
hang van ons dorp en iets betekenen 
voor ouderen? Meld u dan aan als 
vrijwilliger voor het huiskamerproject via 
bewonersplatform@wouwseplantage.nu. 
Bent  u geïnteresseerd om als bezoeker 
langs te komen? De openingsdatum 
wordt na de ingebruikname van de 
nieuwe aanbouw van De Spil bekend-
gemaakt.

Wouwse Plantage fleurt op 

Binnen het Bewonersplatform is het 
idee ontstaan om de tuin vóór de 
kerk om te vormen tot een dorps-
plein. Een plek waar mensen elkaar 
ontmoeten, op een bankje een 
praatje maken of waar kleine evene-
menten opgevoerd worden.  

De beplanting wordt  verwijderd en 
vervangen door bestrating met banken 
en plantenbakken. Met het kerk-
bestuur is inmiddels overleg geweest 
en zij vinden dit een goed idee.  
 
Handjes nodig
Het plan is nu in ontwikkeling en 
er zijn subsidies aangevraagd en 
verkregen om dit plan daadwerkelijk 
uit te voeren. Naast een klein budget 
uit deze subsidies zijn hulpvaardige 
handen van vrijwilligers nodig.  
Inmiddels hebben zich ook onderne-
mers gemeld die een bijdrage willen 
leveren aan de uitvoering. 

Aanmelden
Als u het leuk vindt om mee te helpen, 
kunt u zich aanmelden bij één van de 
leden van de projectgroep ‘Wouwse 
Plantage Fleurt op’: Louis Krook 
(plantage@home.nl of 0611303737), 
Rian Quik (kapsalonrian@home.nl of 
0622216793) of Stijn van Looveren 
(s.van.looveren94@gmail.com of 06-
15634673). 
De planning is om dit project in de 
tweede helft van dit jaar uit te voeren.

Huiskamer voor Wouwse Plantage 
opent binnenkort

Bewoners vervoeren bewoners
Sinds kort heeft het Bewonersplat-
form een werkgroep Mobiliteit. Deze 
werkgroep onderzoekt op welke wijze 
de mogelijkheden op dit terrein kun-
nen worden verbeterd. Dorpsgenoot 
José Jansen zoekt alvast mensen die 
bereid zijn om een inwoner zo af en 
toe een lift te geven.

José woont aan de Julianaweg. "Vanwe-
ge het ontbreken van openbaar vervoer, 
wil ik het initiatief nemen tot het opzetten 
van een bewonersvervoerspool van men-
sen die bereid zijn om een inwoner van 
het dorp of het buitengebied in eenma-
lige (nood)gevallen een lift te geven."

Voorbeelden
Als voorbeelden noemt José een kind 
naar zijn of haar sportclub rijden, omdat 
er die dag om één of andere reden geen 
vervoer is. Of iemand naar de garage 
rijden om de auto op te halen als het te 
slecht weer is om te fietsen.
"Mijn idee is om een groeps-app aan 

te maken voor alle deelnemers, zodat 
men in geval van nood een berichtje om 
hulp kan sturen. De lezer die wil en kan 
rijden, stuurt een berichtje terug, zodat 
alle groepsleden weten dat ze niet meer 
hoeven te reageren."

Verzekering
Goed om te weten: een inzittendenverze-
kering is nodig, maar als geregistreerde 
vrijwilliger bij het Bewonersplatform ben 
je extra aanvullend verzekerd door de 
gemeente Roosendaal.

Aanmelden
Heeft u belangstelling? Stuur een e-mail 
naar het Bewonersplatform: 
bewonersplatform@wouwseplantage.nu
Bij voldoende aanmeldingen komt de 
groep een keer bij elkaar om de puntjes 
op de i te zetten, zoals bijvoorbeeld voor 
het maken van een afspraak over de 
onkostenvergoeding.



De kleine zaal van Dorpshuis De Spil 
was tijdens de dorpsvergadering 
2016 meer dan vol. Tijdens de avond 
werden de diverse (sleutel)projecten 
toegelicht waarvoor het Bewoners-
platform zich hard maakt. In vlot 
tempo leidde voorzitter Kees Nouws 
de aanwezige dorpsgenoten langs 
de uitdagingen voor dit jaar en de 
behaalde resultaten van de afgelopen 
periode.

Diverse leden van het Bewonersplatform, 
wethouder Toine Theunis, de wijkagen-
ten, inwoners en ambtenaren die bij de 
diverse projecten betrokken zijn, gaven 
een korte toelichting op de stand van 
zaken. Dat gebeurde met enthousiasme, 
want er is veel bereikt in de afgelopen 
periode. Wouwse Plantage blijkt een 
vitaal dorp.

Vitaliteitskaart
De Vitaliteitskaart van Wouwse Plantage 
biedt inzicht in de zwakke en sterke 
kanten van het dorp. Sterk zijn de sociale 
leefomgeving, veiligheid, gebrek aan 
overlast en het gebruik van de beschik-
bare voorzieningen.  
Ongunstig scoren voorzieningen voor 
onderwijs en jeugd, zorg en welzijn, het 
ontbreken van winkels en het beperkte 
openbaar vervoer. Het Bewonersplat-
form staat voor de uitdaging om samen 
met de dorpsbewoners en de gemeente 
Roosendaal de slechtscorende voorzie-
ningen naar een hoger niveau te tillen. 
Bestuurslid Wim van Limpt: “We nodigen 
nadrukkelijk de bewoners uit om daaraan 
mee te helpen. Bijvoorbeeld door actief 
deel te nemen aan één van de werkgroe-
pen van het Bewonersplatform.”

Veiligheid
Een belangrijk sleutelproject is ‘Veilig-
heid’. Phil Quik, coördinator Buurtpre-
ventie, meldde dat dankzij de inzet van 
22 vrijwilligers dagelijks mensen op 
pad gaan om de omgeving in de gaten 
te houden. De Buurtpreventie houdt 
overigens ook een oogje in het zeil als 

bewoners op vakantie zijn.
Wijkagent Dion wist te vertellen dat vorig 
jaar 10 keer is ingebroken in Wouwse 
Plantage, waarvan 4 keer (door de 
zelfde dader) bij huizen in de Kamper-
foeliestraat. Vooral woningen in het 
buitengebied zijn doelwit. De wijkagent 
en Buurtpreventie kondigden aan dat de 
Whats App Alert, waaraan iedereen kan 
deelnemen, in gebruik wordt genomen. 
Door middel van een video werd de 
werking hiervan uitgelegd. Zo is weer 
een stap gezet naar een veiliger dorp en 
buitengebied.

Grijs en Groen
Louis Krook is één van de kartrekkers 
van het sleutelproject Grijs en Groen. 
Projecten als ‘Bezem door de Pin’, over-
last van hondenpoep, het onderhoud aan 
openbaar groen, het gebeurt allemaal 
met een enorme inzet en enthousiasme. 
Dit jaar introduceerde de gemeente de 
nieuwe functie van Wijkchef. Cees  
Hellemons is nu de schakel tussen be-
woners en gemeente voor het onderhoud 
van openbaar groen en wegen. 

Verkeer
Wouwse Plantage is een rustig dorp, 
maar heeft wel een belangrijke door-
gaande weg: de Plantagebaan. Voor het 
sleutelproject Verkeer heeft het Bewo-
nersplatform daarom regelmatig overleg 
met de gemeente en de wijkagenten. 
Onder meer over de resultaten van 
verkeerstellingen van het doorgaande 
verkeer over de Plantagebaan en de 
snelheidscontroles die daar regelmatig 
plaatsvinden. De projectgroep focust zich 
ook op verbetering van verkeers-
situaties, zoals de veiligheid op de 
kruising Plantagebaan/Spuitendonk-
sestraat. 

Recreatieve poort
De door de provincie toegekende 
subsidie voor Landschappen van Allure, 
dreigde voor Wouwse Plantage verlo-
ren te gaan. Een beheerswijziging van 
landgoed Wouwse Plantage zette een 

streep door plannen voor de golfbaan, de 
aanleg van een beeldentuin, natuuront-
wikkeling en wandel- en fietsroutes over 
het landgoed.
Om de provinciale subsidie niet mis te 
lopen, heeft de gemeente een alternatief 
ontwikkeld: de aanleg van een recreatie-
ve poort nabij de voetbalvelden. Het plan 
voorziet in parkeerplaatsen, verbindende 
fiets- en wandelroutes en diverse recre-
atieve voorzieningen. Dit biedt tevens 
kansen voor een nieuw clubgebouw van 
De Rimboe met een duofunctie: een ge-
deelte als sportkantine en een gedeelte 
voor horeca voor recreanten. De plannen 
zullen halverwege 2018 gerealiseerd zijn.

Zorg en welzijn
Eén van de ambities van het Bewoners-
platform is het opzetten van een dorps-
zorgnetwerk en het organiseren van 
zorg als aanvulling op de beschikbare 
professionele zorg. 
De werkgroep Zorg en Welzijn van het 
Bewonersplatform heeft onder meer de 
wijkzuster zichtbaar gemaakt in het dorp. 
De volgende stap is om de bereikbaar-
heid van voorzieningen te verbeteren, 
een huiskamerproject op te zetten en 
ontmoetingen te organiseren. Inmiddels 
is een samenwerking tot stand gekomen 
met diverse zorgpartijen, niet alleen met 
de wijkzuster, maar ook met de buurt-
opbouwwerker en het maatschappelijk 
werk. 

Dorpshuis De Spil
Het laatste onderwerp van deze dorps-
vergadering was Dorpshuis De Spil. Ook 
hier weer ambitieuze plannen, zoals de 
uitbouw van De Spil aan de voorkant. 
In zes weken tijd, en met de hulp van 
subsidiegelden en vrijwilligers, wordt een 
multifunctionele ruimte gecreëerd. De 
nieuwe foyer biedt onder meer ruimte 
voor het huiskamerproject en ruimte voor 
spreekuren van zorgverleners. Voor de 
verbouwing zelf wordt een beroep ge-
daan op vrijwilligers uit het dorp. Geluk-
kig hebben velen zich hiervoor inmiddels 
aangemeld.

Dorpsvergadering Bewonersplatform 2016

Vitaal dorp heeft kern waar pit in zit



AlleeWonen zoekt 
huurders voor senio-
rencomplex Rozenhof
AlleeWonen is eigenaar van het 
seniorencomplex aan het Rozenhof 
in Wouwse Plantage. Dit complex 
bestaat uit 20 appartementen en heeft 
een kleine ontmoetingsruimte. Er is 
een lift aanwezig. De doelgroep van 
de bewoners van het complex is 55 
jaar en ouder.

Rozenhof
Gegevens Rozenhof: appartement met 
2 slaapkamers, kale huur: +/- € 575,-
Beschikbaar voor één persoon met 
een inkomen tot € 22.100,- en twee 
personen tot € 30.000,- (huurtoeslag is 
mogelijk).

Aanbieding
Regelmatig kan AlleeWonen een 
appartement aan iemand uit deze 
doelgroep aanbieden. Maar het blijkt 
dat via ‘Klik voor Wonen’ nauwelijks op 
deze woningen wordt gereageerd. 
‘Klik voor Wonen’ is een internetsys-
teem waarop alle vrijgekomen huurwo-
ningen van onder andere AlleeWonen 
worden gepubliceerd en waarna men-
sen er digitaal op kunnen reageren.
Wilma van Oorschot, coördinator Wijk-
ontwikkeling AlleeWonen: “Het kan zijn 
dat niet iedereen op de hoogte is van 
de manier waarop wij een huurwo-
ning aanbieden en hoe deze woning 
vervolgens kan worden verkregen. Als 
mensen bijvoorbeeld niet online actief 
zijn, hebben zij ook geen toegang 
tot ons woningaanbod. Mocht dat zo 
zijn, dan zijn wij hier benieuwd naar. 
Misschien dat we dan op een andere 
manier de woningen in Rozenhof kun-
nen aanbieden.”  
Bent u of kent u iemand die geïnteres-
seerd zou kunnen zijn in een appar-
tement aan het Rozenhof? Neem dan 
voor meer informatie gerust contact op 
met Wilma van Oorschot, coördinator 
Wijkontwikkeling AlleeWonen:  
wijkteam2-extern@alleewonen.nl of 
via 088 255 20 00. 

Buurtpreventieteam ‘Wouwse Plantage’

WhatsApp Alert
Wouwse Plantage doet mee aan het 
burgeralarmeringssysteem WhatsApp 
Alert. Een alarmeringssysteem voor de 
hele gemeente Roosendaal via de mobie-
le telefoon. De WhatsApp van Wouwse 
Plantage heeft een bereik tot aan Huij-
bergen, Bergen op Zoom, Heerle, Wouw, 
Roosendaal, Nispen en Essen-Hoek.

Zeven buurtschappen
Wouwse Plantage is onderverdeeld in 
zeven buurtschappen: drie in het dorp 
zelf en vier in het buitengebied. 
Buurtpreventie heeft door middel van 
flyers dorpsgenoten actief uitgenodigd 
om deel te nemen. 
Phil Quik, coördinator Buurtpreventie 
Wouwse Plantage: “Tot nu toe hebben we 
ruim 250 aanmeldingen en dat worden er 
steeds meer.”

WhatsApp groep
De buurtschappen worden in een 
WhatsApp groep gezet bij een coördina-
tor die is aangemeld bij het Buurtpreven-
tieteam. De buurtschappen worden aan 
elkaar gekoppeld via een regievoerder. 
Ook de WhatsApp-coördinatoren worden 
weer aan elkaar gekoppeld. Zo ontstaat 
een netwerk van mensen die met elkaar 
alert zijn op wat er in de omgeving ge-
beurt. 
Als deze fase klaar is, wordt door middel 
van een onaangekondigd proef-alarm de 
WhatsApp Alert getest. “Dat gebeurt in 
samenwerking met de politie. Dit project 

willen wij half juli draaiende hebben.”

Waken over uw huis
De zomer is aangebroken en dus ook de 
vakantieperiode. Inwoners van Wouwse 
Plantage kunnen zich ook dit jaar weer 
aanmelden bij de Buurtpreventie (buurt-
preventiewp@gmail.com of persoonlijk bij 
een van de leden van het team). Leden 
van het team houden dan tijdens uw 
afwezigheid een ‘extra oogje in het zeil’. 

Home safety check
In september en oktober start Buurtpre-
ventie samen met de brandweer met 
een nieuwe actie: de home safety check. 
Buurtpreventisten gaan bij de bewoners 
van ons dorp langs om te kijken of wonin-
gen brandveilig zijn. De buurtpreventisten 
krijgen vooraf een instructieavond van 
de brandweer over het hoe en wat met 
betrekking tot brandveilig wonen. Bij de 
huisbezoeken kijken zij of er rookmelders 
aanwezig zijn en zo ja, of die hangen op 
de juiste plaatsen. Voor wie nog geen 
rookmelder heeft hangen; de gemeente 
Roosendaal stelt deze gratis beschikbaar. 
Meer informatie over dit project is te 
vinden op de website van de brandweer: 
www.brandweer/wonen.

Facebook
De activiteiten van het buurtpreventie-
team zijn te volgen op de Facebook-
pagina: buurtpreventiewouwseplantage. 
Like de pagina en blijf op de hoogte.

Vrijwilliger worden
Door actiever naar de mensen toe te 
gaan, onder meer voor de WhatsApp 
Alert,  is het aantal deelnemers aan de 
Buurtpreventie gestegen naar bijna 30. 
Er is altijd plaats voor meer. Inlichtingen: 
Phil Quik, coördinator Buurtpreventie 
Wouwse Plantage, buurtpreventiewp@
gmail.com of 06 10346917.

De vrijwilligers van het Buurtpreventieteam van Wouwse Plantage vormen met 
elkaar de extra oren en ogen van ons dorp en het buitengebied. Zij zijn de buren 
die een oogje in het zeil houden, die waarschuwen bij onveilige situaties en die 
nauw samenwerken met de professionals uit onze gemeente. 



Na een intensieve voorbereiding is de verbouwing van Dorpshuis De Spil in week 16, op 21 april, van 
start gegaan. Bij het uitkomen van dit bulletin zijn we 9 weken verder en nadert het moment van  
afronding en ingebruikname.  

Onder de bezielende leiding van Jan Verbraak heeft een groep van circa 30 vrijwilligers het leeuwen-
deel van deze operatie voor zijn rekening genomen. Alleen het hoogstnoodzakelijke is door beroeps-
krachten gedaan. 

In korte tijd heeft De Spil een ware metamorfose ondergaan. De oude foyer is volledig ontmanteld en 
opnieuw opgebouwd. Hiermee is een nieuwe impuls gegeven aan de leefbaarheid van Wouwse 
Plantage, waarin ons dorpshuis letterlijk de spil is. 

     Het bestuur van Stichting De Spil Wouwse Plantage

Dorpshuis De Spil, Plantagebaan 223 , 4725 AC Wouwse Plantage 
telefoon:   0165-379293 
e-mail:   info@despilwouwseplantage.nl | website: www.despilwouwseplantage.nl.

Plantagebaan 223 | 4725 AC  Wouwse Plantage



Vogels tekenen 
Kent u dit vogeltje? En de merel, de 
specht, de mus en de buizerd? Maar ook 
de boomklever en de ijsvogel? Doet u 
mee om ze allemaal in kleur weer te ge-
ven? Dan maken we er op 10 september 
een mooie expositie van. In totaal willen 
we zo’n 24 vogels weergeven die in de 
omgeving van Wouwse Plantage voorko-
men. U hoeft ze niet zelf te tekenen, want 
dat hebben we al voor u gedaan. Na de 
expositie in de kleine zaal van De Spil 
mag u uw kunstwerkje, ingelijst en wel, 

meenemen naar huis. Schrijf u in vóór 1 
augustus, want het aantal deelnemers 
is beperkt. Deelname is gratis. Infor-
matie en aanmelden bij Marleen Vinke, 
mvinke@home.nl of 0165- 379414

Klachtennummers
• Geluidsoverlast van vliegbasis Woensdrecht: centrale nummer 0800-0226033 

of vliegbasis zelf 0164-693 939.
• Voor klachten over groenvoorziening, wegen of openbare voorzieningen: ge-

meente Roosendaal, bereikbaar 7 dagen per week, 24 uur per dag,  
0165-579555.

• Verdachte situaties en misstanden in het buitengebied (gedumpt afval,  
stroperij, illegaal motorcrossen etc.): 0900-9965432.

• Wijkagenten voor Wouwse Plantage zijn Dion Voorheijen en Christel de Graaf,  
0900-8844 of @mw-brabant.politie.nl.

• Aanmelden Buurtpreventie Wouwse Plantage: buurtpreventiewp@gmail.com 

Bewonersplatform Wouwse Plantage
Secretariaat: Wim van Limpt, Kamperfoeliestraat 29, Wouwse Plantage, telefoon: 
06 2249090, bewonersplatform@wouwseplantage.nu, www. wouwseplantage.nu. 
Like ons op Facebook: Bewonersplatform Wouwse Plantage.

Activiteiten 2016
In de tweede helft van 2016 staat 
nog een aantal leuke activiteiten op 
het programma. Onderstaand een 
overzicht. Bij het bekend worden van 
het definitieve programma volgt meer 
informatie via de website en op de 
Facebookpagina van het Bewoners-
platform.

Zaterdag 10 september
Creatieve instuif met diverse activi-
teiten en workshops in Dorpshuis De 
Spil, van 14.00 tot 18.00 uur. 
Op het programma staan workshops 
vogels tekenen en fotografie, diverse 
spellen en de fotowedstrijd ‘Wouwse 
Plantage Vitaal. Hiervoor kan iedere 
deelnemer tot maximaal 10 foto’s in 
hoge resolutie sturen naar 
kees@knfoto.nl. De dag wordt afgeslo-
ten met een gratis dorpsmaaltijd van 
18.00 tot 19.30 uur en een dorpsquiz 
vanaf 19.30 uur.

Zaterdag 24 september
De Highlandgames zijn een blijvertje 
op de activiteitenkalender. Ook dit jaar 
zijn er vier programmaonderdelen: 
jeugdgames van 11.00 tot 13.00 uur, 
games voor volwassenen van 14.00 
tot 16.00 uur,  een dorpsbarbecue voor 
alle inwoners van 17.00 tot 19.00 uur 
en afgesloten met een muzikale hap-
pening. Teams voor de games kunnen 
zich aanmelden bij Rian Quik (kap-
salonrian@home.nl of 0622216793). 
Binnenkort volgt meer informatie.

Zondag 25 september
Familiefietstocht en high tea op in-
schrijving.

Zaterdag 17 december 
Diverse activiteiten in en rond Dorps-
huis De Spil. Op het programma 
staan een ontmoetingsevenement 
voor ouderen, het ontsteken van de 
kerstverlichting in de boom vóór de 
Gertrudiskerk, het winterconcert en 
de uitslag van de verkiezing ‘Mooiste 
kerstverlichting’. 

In de kleine zaal van Dorpshuis De 
Spil is sinds januari op elke zaterdag-
morgen een bibliotheek open. De  
minibieb/boekspot heeft een groeiend 
aantal vaste bezoekers. 

De kleine zaal heeft inmiddels een  
metamorfose ondergaan. Er is een bar, 
er staan tafels en stoelen en er is een 
wisselende expositie te zien van schil-

derijen. Iedereen is er welkom voor een 
kopje koffie of thee.

Aanbod 
In de minibieb liggen diverse tijdschrif-
ten en soms een krant. Er zijn boeken 
in allerlei genres, zowel spannende als 
romantische en  informatieve en boeken 
voor kinderen. Vooral de streekromans 
vinden veel aftrek. 

Gezellig 
Het is gezellig om een praatje te maken 
aan de tafel. U kunt op uw gemak één of 
meerdere boeken uit de boekenkasten 
zoeken. Als u wilt, krijgt u advies of hulp 
bij het zoeken.  
Dus of u nu van lezen houdt of niet, kom 
eens langs op zaterdagmorgen tussen 
10.00 en 12.00 uur. 

Bibliotheek in Dorpshuis De Spil

Zes wandelroutes
Voor dagjesmensen die in de bossen van Wouwse Plantage willen wandelen, lig-
gen nu een aantal geschikte routes klaar. Het bewonersplatform heeft 6 wandelrou-
tes uitgewerkt. De wandelaars krijgen gedetailleerde beschrijvingen mee, aange-
vuld met een kaartje. De wandelroutes variëren in lengte van minder dan 1 tot ruim 
4 uur. Alle routes starten en eindigen bij Dorpshuis De Spil. U kunt de wandelroutes 
vinden op de website van De Spil onder de knop ‘Activiteiten’. De wandelroutes zijn 
natuurlijk ook bestemd voor de inwoners van Wouwse Plantage.


