
Beste dorpsgenoten, 
 
In dit tweede bulletin van 2017 blikken 
we terug op wat we samen met de 
dorpsbewoners hebben gerealiseerd. 
Voor de leefbaarheid van het dorp is 
het van belang dat Wouwse Plantage 
aantrekkelijk blijft voor jonge gezinnen. 
Een goede basisschool is hiervoor es-
sentieel. Samen met de school en de 
gemeente werken we aan mogelijkhe-
den om de school in het dorp te  
verankerren en de positie te verster-
ken. De school heeft afgelopen zomer 
letterlijk geïnvesteerd in een nieuw on-
derwijsconcept dat past bij de schaal 
en de omgeving van de school. 
Een ander traject wat veel aandacht 
vraagt, is de Natuurpoort Wouwse 
Plantage. De gemeente en de werk-
groep Natuurpoort hebben tijdens de 
afgelopen dorpsvergadering de huidige 
plannen gepresenteerd. Begin volgend 
jaar wordt hierover een informatie-
avond gehouden. Als het allemaal 
meezit is de Natuurpoort Wouwse 
Plantage eind 2019 gerealiseerd.
Het is ons gelukt van de Provincie 
een mooie subsidie te krijgen voor het 
verbeteren van de mobiliteit van de 
dorpsbewoners. We kunnen nu een 
vervoersdienst opzetten en regelmatig 
een busje laten rijden naar populaire 
bestemmingen.
Tevens vindt u in dit bulletin een over-
zicht van de verschillende werkgroe-
pen die we graag willen uitbreiden. 
We willen hierbij graag zoveel mogelijk 
mensen uit het dorp betrekken. Als je 
iets wilt bijdragen aan de leefbaarheid 
van het dorp, schroom dan niet en 
meld je aan bij het Bewonersplatform 
voor één van de werkgroepen.
We zijn er trots op dat door een geza-
menlijke inzet best veel is te bereiken 
voor ons dorp.

Ik wens iedereen alvast een fijne kerst 
toe en een gezond en vitaal 2018.

Kees Nouws 
voorzitter Bewonersplatform Wouwse 
Plantage
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Wouwse Plantage Mobiel  
Voor het Dorp, door het Dorp
Het Bewonersplatform Wouwse 
Plantage is in 2017 een project gestart 
om de mobiliteit van de dorpsbewo-
ners te verbeteren. Dit project heeft de 
naam WP-Mobiel gekregen. 

Met hulp van een subsidie van de Pro-
vincie kan het Bewonersplatform een 
aantal doelen realiseren: Voorlichting: 
de beschikbare vervoersmogelijkheden 
beter bekendmaken bij de inwoners: 
WP-Mobiel: dorpsbewoners kunnen via 
WP-Mobiel tegen een schappelijke ver-
goeding vervoer regelen met behulp van 
vrijwillige chauffeurs uit het dorp. Dit kan 
zijn  voor een afspraak bij een dokter, 
een bezoek aan een winkel of gewoon 
een gezellig bezoekje in de buurt.

WP-Buurtbus
Eén van de doelen is ook om via WP-
Buurtbus wekelijks een buurtbusje 

te laten rijden naar een afgesproken 
bestemming. De deelnemers worden dan 
opgehaald voor bijvoorbeeld een bezoek 
aan de weekmarkt of een tuincentrum. 
Werkgroepvoorzitter Kees Nouws: “We 
rijden dan altijd langs een grote halte van 
het openbaar vervoer, zodat ook aanvul-
lende bestemmingen mogelijk zijn.”

Voorbereiden 
Op dit moment is de werkgroep Mobiliteit 
bezig om het project voor te bereiden 
en betrokken vrijwilligers op te leiden. 
Nouws: “We gaan begin 2018 van start.
Dorpsbewoners kunnen nog steeds 
meedoen.” Wilt u meehelpen als chauf-
feur voor WP-mobiel of bijdragen aan het 
organiseren van WP-Buurtbus, meld u 
dan aan bij Stijn van Looveren 
(s.van.looveren94@gmail.com) of Kees 
Nouws (kees.nouws@gmail.com). 



Basisschool Heilig Hart 
klaar voor de toekomst

KPO Basisschool Heilig Hart is dit 
schooljaar gestart met het aanbieden 
van thematisch onderwijs in de  
middagen. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van moderne digitale mid-
delen, zoals I-pads en wordt actief de 
samenwerking met ouders en omge-
ving gezocht. 
Op KPO Basisschool Heilig Hart ziet 
het onderwijs er vanaf dit schooljaar 
in de middagen anders uit. De vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur 
en techniek en ook de creatieve vak-
ken worden voortaan in thema’s aan-
geboden. Een thema duurt ongeveer 
zes weken en per schooljaar worden 
er zes thema’s aangeboden. 
Het werken in thema’s vraagt andere 
vaardigheden van onze leerlingen, 
zoals kunnen samenwerken, creatief 
en kritisch denken. Daarnaast wordt er 
een beroep gedaan op de onderzoeks-
vaardigheden, het probleemoplossend 
vermogen en de vaardigheid in het 
omgaan met digitale middelen. Door 
aan deze vaardigheden te werken 
bieden wij onze leerlingen alle kansen 
om in het vervolgonderwijs en in de 
maatschappij succesvol te zijn.
Wij zoeken de samenwerking met 
ouders en omgeving door hen uit te 
nodigen voor het geven van work-
shops en door het bezoeken van be-
drijven die een relatie hebben met het 
thema. Daardoor wordt het onderwijs 
voor onze leerlingen betekenisvol en 
direct te relateren aan de praktijk van 
alle dag. 
Heeft u interesse? Kom dan een keer 
kijken op onze school! 
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met Corine Jacobsz, 
directeur, 06 12 80 23 30.

Conciërges gezocht
De Heilig Hart School is op zoek naar 
een of twee vrijwilligers die de rol van 
conciërge op zich willen nemen. Tot de 
taken behoren de deur openen, koffie/
thee zetten, kleine klusjes, kopieën 
maken en het schoonhouden van 
school en plein. Voor meer informatie 
of aanmelden: Corine Jacobsz, KPO 
basisschool Heilig Hart, Plantagebaan 
228, 4725 AG  Wouwse Plantage, 
(0165) 37 94 41,
directie@heilighartkpo.nl

Wethouder Saskia Schenk is op 
bezoek geweest bij groep 8 van 
basisschool Heilig Hart. Samen met 
Jolanda Jochems van de gemeente 
en Louis Krook van het Bewonersplat-
form, is in een kringgesprek het on-
derwerp ‘een schone openbare ruimte 
in de Wouwse Plantage’ besproken. 

Aan de hand van een aantal vragen en 
stellingen konden de kinderen hun visie 
geven over mogelijke oplossingen en 

acties voor het probleem van zwerfafval. 
De kinderen noemden enkele interes-
sante oplossingen, zoals belonen van 
goed gedrag. Dat gaat ook gebeuren. Bij 
de school wordt een kleine container ge-
plaatst waar de kinderen hun flesjes en 
drinkpakjes in kunnen deponeren. Voor 
iedere volle container krijgt de school 
geld waarmee bijvoorbeeld evenementen 
bekostigd kunnen worden. 
Een interessante en leerzame ochtend 
voor allemaal.

Groep 8 praat mee over zwerfafval

Even voorstellen:

Buurtopbouwwerkers Leonie Ansems 
en Lynn van Oers van Wijzijntraverse
Wij zijn Leonie en Lynn en wij werken 
voor Wijzijntraverse als buurtopbouw-
werker oftewel welzijnswerker. Wij 
hebben sinds kort alle kerkdorpen 
van Roosendaal als aandachtsgebied, 
te weten Heerle, Moerstraten, Wouw, 
Nispen en Wouwse Plantage.
 
U kunt bij ons terecht voor vragen over 
wonen, veiligheid, welzijn, leefbaarheid, 
financiën, zorg, sport en beweging. 
Wij zoeken samen antwoorden op uw 
vragen en verwijzen u door naar de juiste 
instanties.
 
Ook kunt u bij ons terecht met vragen 
en/of ideeën voor het dorp. We kunnen 
u helpen met ideeën om activiteiten of 
evenementen uit te werken en te reali-
seren om de leefbaarheid in het dorp te 
vergroten.
 

Onze contactgegevens zijn:
Leonie Ansems, 06 58 78 34 28 
leonie.ansems@wijzijntraversegroep.nl 
Lynn van Oers, 06 58 81 22 47  
lynn.vanoers@wijzijntraversegroep.nl 

Lenonie Ansems en Lynn van Oers 
helpen u graag met het uitwerken van 
ideeën om activiteiten of evenementen uit 
te werken.

Een interessant gesprek voor de leerlingen van groep 8 over zwerfafval.



Tijdens de jaarlijkse Dorpsvergaderin-
gen van het Bewonersplatform wordt 
een toelichting gegeven op de stand 
van zaken van belangrijke projecten 
voor ons dorp. Tijdens de bijeenkomst 
van 4 oktober stonden drie kernon-
derwerpen op het programma: het ver-
sterken  van de positie van de Heilig 
Hart School, het verbeteren van de 
Mobiliteit en de mogelijke inrichting 
van de Natuurpoort Wouwse Plantage. 
Deze programmapunten boden meer 
dan voldoende stof voor de avond. 

Heilig Hart School
KPO-directeur Corine Jacobsz gaf een 
inkijk in de nieuwe koers voor de basis-
school van het dorp. De school voorziet 
de komende jaren een lichte daling van 
het aantal leerlingen. Het KPO-beleid 
is echter om scholen zo lang mogelijk 
open te houden. Dat betekent voor de 
Heilig Hart School een nieuwe aanpak. 
“De eerste stap is er voor zorgen het 
onderwijs zo goed mogelijk in te richten”, 
licht Corine toe.  
Voor de school is een onderwijsconcept 
ontwikkeld dat past bij het dorp. “Onze 
missie is ‘Samen werken aan persoon-
lijke ontwikkeling’. Dat doen we vanuit de 
kernwaarden Kansrijk, Opbrengstgericht, 
Persoonlijk en Samenwerkend.” 
Naast de nieuwe lesaanpak is hard 
gewerkt aan een opknapbeurt voor de 
school. “Fris, helder, licht, ruim en met 
landelijke thema’s, passend bij de om-
geving”. De school barst van de voor-
nemens en is vast van plan deze in de 
nabije toekomst te realiseren.  
“We willen een school die interessant is 
voor heel veel mensen, een school waar 
aandacht is voor de leerling, juist omdat 
het niet zo’n heel grote school is.” De 
school zoekt ook nadrukkelijk de verbin-
ding met het dorp. 

Mobiliteit
Bewonersplatformlid Stijn van Looveren 
lichtte namens de werkgroep Mobiliteit 
de plannen toe voor het verbreden van 
het vervoersaanbod in het dorp. 
Na een aantal bewonersbijeenkomsten, 
waarin uitgebreid over mogelijkheden 
is gesproken, is een plan uitgewerkt 
en vervolgens bij de provincie subsidie 
aangevraagd. 
Met een budget van € 20.000,- kan een 
plan worden uitgewerkt om één op één 
vervoer te gaan aanbieden. U leest hier-
over elders in dit bulletin meer. 

Natuurpoort
Sjef Oerlemans, beleidsmedewerker 
bij de gemeente Roosendaal, gaf een 
toelichting op de plannen voor de recrea-
tieve poort in Wouwse Plantage.  
De huidige plannen zijn gericht op het 
realiseren van de recreatieve poort in de 
vorm van een natuurpoort.  
Natuurpoorten in West-Brabant zijn een 
onderdeel van het project ‘Landschappen 
van Allure’. De poorten bieden toegang 
tot aantrekkelijke recreatiegebieden. 
Daarnaast zijn ze bedoeld als stimulans 
voor de leefbaarheid, natuur en eco-
nomie (horeca) van de nabij gelegen 
gebieden.  
Aanvankelijk dreigde de realisatie van 
een natuurpoort aan Wouwse Plantage 
voorbij te gaan. Het zoeken naar een 
geschikte locatie bleek lastiger dan ge-
dacht. Het eerdere plan om een natuur-
poort nabij de voetbalvelden in te richten, 
bleek economisch niet haalbaar. 
Het weiland direct na de brug over de 
Zoom kwam daarna in beeld als ge-
schikte locatie. Volgens Oerlemans is dit 
een kansrijke locatie, met aansluiting op 
bestaande horeca en voorzieningen als 
B&B’s en campings in de buurt.  
“Het terrein sluit aan op de bossen van 
Wouwse Plantage. We hebben gekozen 
om dit alternatief verder uit te werken.” 
Na diverse onderhandelingsronden met 
direct betrokken partijen, ligt er nu een 
conceptplan.  
“Een natuurpoort als spin in een web 
van recreatieroutes. Het terrein wordt 
ingericht met 80 parkeerplaatsen en 
enkele picknickvoorzieningen. Daarnaast 
is bij het invullen van de ruimte rekening 
gehouden met dorpsevenementen. Ook 

aan goede verlichting en een schei-
ding tussen in- en uitrijdend verkeer is 
gedacht.” 
Via nieuw aan te leggen wandelpaden 
wordt de poort verbonden met de nabij-
gelegen natuurgebieden en bestaande 
recreatie en horecavoorzieningen. Het 
idee is om de Natuurpoort te laten behe-
ren door belanghebbende vertegenwoor-
digers van het dorp. Hiervoor wordt dan 
een vereniging opgericht. 
Zowel het Bewonersplatform als de 
gemeente hechten er waarde aan om bij 
de uitwerking in contact te blijven met de 
dorpsbewoners. In het eerste kwartaal 
van 2018 wordt een informatieavond in-
gepland, in het tweede kwartaal van dat 
jaar volgt de aanbesteding. Het streven 
is om de Natuurpoort in 2019 te openen.

De presentaties van deze avond zijn te 
vinden op www.wouwseplantage.nu.

Wouwse Plantage vitaal

Dorpsvergadering in drie onderdelen

Oudejaarsborrel 
 Stichting De Spil
Het bestuur van Stichting De Spil 
Wouwse Plantage biedt op zondag 31 
december vanaf 15.00 uur tot 17.30 
uur de traditionele oudejaarsborrel aan 
in de foyer van Dorpshuis de Spil. 
Deze bijeenkomst is toegankelijk voor 
iedere gebruiker van het dorpshuis en 
bovendien voor iedereen die De Spil 
een warm hart toedraagt. Er wordt 
wederom gezorgd voor een hapje en 
een drankje. Het bestuur hoopt dat 
op de laatste dag van het jaar weer 
veel mensen deze oudejaarsborrel 
bezoeken. 

Kees Nouws, voorzitter van het Bewonersplatform, opende de dorpsvergadering van 
2017. Op het programma stonden drie belangrijke thema’s.



De activiteitencommissie van het 
Bewonersplatform startte in 2014 met 
een nieuw evenement: de Pinse High-
land Games. In 2018 staat het eerste 
lustrum op stapel. De vrijwilligers, die 
het Pins septemberweekend voorbe-
reiden, zijn er druk mee.  

Rian Quik: “We starten al in maart met 
de voorbereidingen. De groep vrijwilligers 
bestaat uit 8 personen. Vooral de laatste 
weken is het hard werken om alles op tijd 
klaar te krijgen.”  
 
Drie dagen  
De werkgroep is inmiddels goed op el-
kaar ingespeeld en kan daardoor steeds 

een volgende stap zetten. “We zijn 
begonnen met een eendaags evene-
ment en een kleine tent. Inmiddels vullen 
we drie dagen met een afwisselend 
programma vanuit een grote circustent 
op weide Koolen: het Pins bierfest op 
vrijdagavond, op zaterdag de Pinse 
Highland Games, de dorpsbarbecue en 
dit jaar de Back to the 80’s party, en op 
zondag de Tour de Pin-K, georganiseerd 
door MBT de Koepel, een high tea en 
een puzzel fietstocht.” 
 
Groei  
De werkgroep ziet het aantal deelnemers 
ieder jaar groeien. Rian: “Aan de High-
land Games namen dit jaar 9 teams deel. 
Voor de barbecue schoven 130 mensen 
aan, de Tour de Pin-K telde 120 deel-
nemers, terwijl de High tea 150 mensen 
trok.” Na afloop zorgden de vrijwilligers 
voor een opgeruimd weiland. “We zijn 
dan een aantal dagen constant in touw 
geweest en echt helemaal op.” Maar 
de energie is alweer terug. Over niet al 
te lange tijd starten de voorbereidingen 

voor het eerste lustrum. Dat gaat plaats-
vinden op 21, 22 en 23 september.
 
Uitslag Highland Games 2017 
Bij Highland Games komt het niet alleen 
op kracht aan, ook samenwerken, vernuft 
en inzicht spelen een rol. Negen teams 
gingen dit jaar de uitdaging aan en gaven 
zich op. De gemengde teams zagen zich 
geplaatst voor negen proeven, bedacht 
door de McGuns Clan uit Hoogerheide. 
Dat betekende touwtrekken, lopen met 
een boomstam, hamerslingeren, een 
ploegenslalom, steenwerpen en trac-
torbandrollen. Als beste ploeg eindige 
toerclub Pins Verzet, gevolgd door team 
De Koepel en team Hoevekestein.

Klachtennummers
• Geluidsoverlast van vliegbasis Woensdrecht: centrale nummer 0800-0226033 of vliegbasis zelf 0164-693 939.
• Voor klachten over groenvoorziening, wegen of openbare voorzieningen: gemeente 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 Christel de Graaf en Joost Wevers, 0900-8844 of www.politie.nl/mijn-buurt/wijk-

agenten.
• 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.

Terugblik op de septemberactiviteiten 

Klaar voor het eerste lustrum van septemberevenementen

Natuurwandelgroep ‘De Wouw’ organi-
seert één keer in de maand een natuur-
wandeling op de zondagochtend. De 
wandelingen zijn circa 5 tot 10 km lang. 
Onderweg worden planten en dieren in 
de vrije natuur bekeken. Enkele vaste 
deelnemers hebben veel kennis van de 
flora en fauna in de omgeving en geven 

tijdens de wandelingen een toelichting. 
De natuurwandelgroep is geen vereni-
ging, maar een los verband van deelne-
mers uit Wouw en Wouwse Plantage. 
Er wordt een donatie van € 5 per jaar 
gevraagd om kleine onkosten te kunnen 
dekken. Twee keer per jaar wordt een 
programma voor een half jaar gemaakt. 

Dit programma wordt aan de deelnemers 
gemaild, zodat die naar behoefte een 
wandeling kunnen inplannen.
Als u geïnteresseerd bent, kunt u vrijblij-
vend een keer meewandelen. Contact-
personen zijn: Marleen Vinke (mvinke@
home.nl) en Louis Krook (plantage@
home.nl),  telefoon (0165) 37 94 14.

Wandel mee met natuurwandelgroep ‘De Wouw’



Bij de aanleg van het Gertrudisplein 
zijn aan twee zijden van het plein 
hortensia’s aangeplant. Afgelopen 
zomer hebben die al heel mooi in bloei 
gestaan. 

De vaste groep vrijwilligers die het 
kerkhof bijhoudt, zorgt er ook voor dat 
tussen de hortensia’s wordt gewied en 
dat bladeren en rommel van het plein 
worden verwijderd. 
Dit voorjaar zijn er twee grote planten-
bakken op het plein gezet. Peter van 
de Sanden vult de bakken met mooie 
heesters. Hij wisselt de inhoud regel-
matig en stemt deze af op het seizoen: 
een bloeiende heester in de zomer, een 
groenblijvende heester in de winter. Eén 
van de bakken wordt in de zomer door 

Lauran Gorissen vol gezet met bloeiende 
perkplanten. Beiden zorgen er ook voor 
dat de planten op tijd water krijgen.

We moeten toch blij zijn met al deze vrij-
willigers die er voor zorgen dat het plein 
er altijd zo fleurig en opgeruimd uitziet.

Expositie in Kleine 
Zaal van de Spil
Aan de wanden van de kleine zaal 
van Dorpshuis De Spil hangen tot 
eind december prachtige foto’s van 
Paul Westerman. Paul heeft altijd veel 
gereisd en ook veel foto’s gemaakt.
Er zijn voornamelijk portretten te zien, 
maar ook sfeervolle foto’s uit Ierland. 
Het loont de moeite om er eens aan-
dachtig langs te lopen.
Als u zelf iets maakt wat u graag eens 
zou willen laten zien in de kleine zaal, 
of u weet iemand anders die geïnte-
resseerd is om dit te doen, neem dan 
contact op met Marleen Vinke, tel. 
(0165) 379414 of mvinke@home.nl

Nieuwe inwoners worden welkom 
geheten met een welkomstpakket

In aanvulling op een initiatief van 
de gemeente Roosendaal is het 
Bewonersplatform een actie gestart 
om nieuwe inwoners van Wouwse 
Plantage te verwelkomen met een 
welkomstpakket. 

In dit pakket zitten onder meer folders 
en kortingsbonnen van ondernemers in 
Wouwse Plantage, een overzicht van 
alle verenigingen in ons dorp en een 
overzicht van alle jaarlijks terugkerende 
evenementen. 

Warm welkom
Nieuwe inwoners zullen zich hiermee 
nog sneller thuis voelen in ons dorp en 

worden op een leuke manier bekend-
gemaakt met wat Wouwse Plantage te 
bieden heeft. 
Voor de ondernemers is het een moge-
lijkheid om zich te promoten en bekend 
te maken.
De pakketten zijn samengesteld door 
platformlid Louis Krook. Hij bezorgt ze 
persoonlijk bij de nieuwe inwoners.

Nieuwe bewoners krijgen onder meer folders en kortingsbonnen van ondernemers 
in Wouwse Plantage, een overzicht van alle verenigingen en jaarlijks terugkerende 
evenementen.

Mooie bloei voor planten op het Gertrudisplein 



Het Bewonersplatform probeert door 
middel van de sleutelprojecten de 
leefbaarheid van Wouwse Plantage 
te bevorderen. Hiervoor proberen we 
zoveel mogelijk met bewoners samen 
te werken in de verschillende werk-
groepen. Voor een aantal werkgroe-
pen kunnen we nog wat aanvulling 
gebruiken. 
 
Werkgroep onderhoud groenvoor-
zieningen en wegen.
Regelmatig hebben we overleg met de 
wijkchef van de gemeente over het 
onderhoud van ons dorp. Hier willen we 
ook graag wat meer aandacht geven aan 
het buitengebied. Hiervoor zijn we op 
zoek naar dorpsbewoners uit het buiten-
gebied die ons hierin kunnen adviseren 
en ondersteunen. Je kun je hiervoor 
aanmelden bij Louis Krook (plantage@
home.nl) of Rian Quik (kapsalonrian@
home.nl). 

Werkgroep speelterreintjes
Toen vanwege bezuinigingen de speel-
tuintjes van het dorp dreigden te gaan 
verdwijnen, zijn we met de gemeente 
overeengekomen een het klein onder-
houd zelf te gaan doen. Ieder speelter-
reintje heeft nu een groepje dat hiervoor 
zorg draagt. Je kunt hieraan meedoen 
door je aan te melden bij Louis Krook of 
Danielle Deelen.

Werkgroep Mobiliteit – Wouwse Plan-
tage Mobiel
Voor het verbeteren van de mobiliteit is 
een actieve werkgroep bezig de diverse 
delen van het project te realiseren. Hier-
voor wordt ook samengewerkt met de 
vrijwilligers van het Huiskamerproject.
Er zal voor het organiseren van het ver-
voer een aparte vereniging worden opge-
richt. Deze vereniging zal met een eigen 
bestuur zo zelfstandig mogelijk worden. 
De deelnemers aan het vervoer worden 

dan lid van deze vereniging. Dorpsbe-
woners worden nadrukkelijk uitgenodigd 
deel te nemen aan dit project. Dat kan op 
de volgende manieren: 

Coordinator WP-Buurtbus (M/V)
We zijn op zoek naar een coördinator 
voor dit nieuwe initiatief. De coördinator 
plant de bestemmingen en stemt dit af 
met de deelnemers. Verder regel je de 
ritten met het taxibedrijf die het busje ter 
beschikking stelt.
Kortom, ben jij een enthousiaste regelaar 
die graag iets doet voor anderen neem 
dan voor meer informatie contact op met 
Stijn van Looveren (s.van.looveren94@
gmail.com) of Kees Nouws  
(kees.nouws@gmail.com). 

Chauffeur WP-Mobiel (M/V)
In het kader van WP-Mobiel brengen 
inwoners van Wouwse Plantage dorps-
genoten naar een bestemming binnen 
de gemeente Roosendaal of Bergen op 
Zoom. Bijvoorbeeld een bezoek aan de 
huisarts, het ziekenhuis, een winkel of 
gewoon een gezelligheidsbezoek. 
Voor deze dienst zijn we op zoek naar 
een aantal vriendelijke chauffeurs die af 
en toe op oproepbasis een ritje willen 
rijden en dorpsbewoners willen begelei-
den. Je rijdt dan met je eigen vertrouwde 
auto en krijgt hiervoor een passende 
vergoeding voor het gebruik van de auto. 
Via de bestaande centrale post wordt je 
vooraf ingepland op een tijd die jou ook 
past. Via het WP-Mobiel project ben je 
uitstekend verzekerd. We streven naar 
een voldoende grote groep zodat ieder-
een hooguit een of twee keer per maand 
wordt ingezet. 
Doe mee en neem voor meer informatie 
contact op met Stijn van Looveren of 
Kees Nouws. 

Bibliotheek in Wouwse 
Plantage 
Weet u dat er elke zaterdagmorgen in 
dorpshuis De Spil een bibliotheek ge-
opend is? Waar u geheel gratis boeken 
kunt lenen? 
En we hebben echt hele mooie boeken!
Kom eens kijken tussen 10 en 12 uur. U 
kunt ook een praatje maken en een kopje 
koffie komen drinken. Welkom!

Bijdragen aan de leefbaarheid van Wouwse Plantage

Diverse vrijwilligers zetten zich, door deel te nemen aan een werkgroep van het Bewo-
nersplatform, in voor het de leefbaarheid van ons dorp.


