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In 2019 zijn we met frisse moed begon-
nen om een bijdrage te leveren aan de 
leefbaarheid van ons mooie dorp.
Ik ben blij te mogen constateren dat het 
draagvlak voor de activiteiten van het 
Bewonersplatform in het dorp steeds 
groter wordt.  
 
Nieuwe leden 
Dit jaar is het Bewonersplatform uitge-
breid met een aantal nieuwe leden. Het 
toetreden van Bram Verhoeven, Jeroen 
van Loenhout en Dieuwertje Kerstens 
zorgt voor een welkome verjonging van 
het platform.   
Ook het dagelijks bestuur heeft een 
verjonging gekregen. Jojanneke Schalk 
volgde Wim van Limpt op als secretaris 
en Stijn van Looveren nam het pen-
ningmeesterschap van Louis Krook over. 
Wim en Louis, hartelijk dank voor jullie 
inzet de afgelopen jaren. Wim en Louis 
blijven gelukkig beschikbaar voor de 
verschillende werkgroepen. 
 
Dorpsactieplan
De activiteiten voor 2019 hebben we 
vormgegeven in een dorpsactieplan. 
Hiermee geven we gericht prioriteit aan 
wat echt belangrijk is voor de leefbaar-
heid van Wouwse Plantage. Het jaarplan 
is in te zien op www.wouwseplantage.nu.

Basisschool
Een belangrijke prioriteit is het versterken 
van de positie van de H.Hartschool. Een 
stevige basisschool is belangrijk om ons 
dorp voor jonge mensen aantrekkelijk te 
houden. We trekken samen op met het 
schoolbestuur, de medezeggenschaps-
raad en de gemeente, om zo de school 
te ondersteunen. 

WPMobiel
Met WPMobiel is een mooie stap gezet 
tot het verbeteren van de mobiliteit. De 
vervoersvoorziening met WPBus heeft 
vele en goedbezochte uitstapjes ge-
bracht. Dit voorjaar viert WPMobiel zijn 
eenjarig jubileum. 

Natuurpoort Wouwse Plantage
De Natuurpoort Wouwse Plantage wordt 
inmiddels aangelegd. Binnenkort kan 
er vanaf de Zoom via de oude leemput-
ten naar het Derde Wereldbos worden 
gewandeld.  

Voor een toekomstbestendig beheer van 
de Natuurpoort, met kunstzône en activi-
teitenveld, wordt de Stichting Natuurpoort 
Wouwse Plantage opgericht. Het veld 
kan in overleg met de stichting worden 
gebruikt voor activiteiten die aan het dorp 
zijn gelieerd. 

Grijs en groen
Op het gebied van de inrichting en 
onderhoud van de publieke ruimte, het 
zogenaamde grijs en groen, zijn het af-
gelopen jaar ook stappen gezet. We heb-
ben een goed en veelvuldig overleg met 
de wijkchef, om zo de inspanningen van 
de gemeente beter aan te laten sluiten 
bij de inwoners van Wouwse Plantage. In 
2019 is het ons streven om het buitenge-
bied hier nadrukkelijker bij te betrekken.

Wekelijkse ontmoetingen
Op de donderdag- en zaterdagochten-
den houden we wederom wekelijkse 
ontmoetingen in Dorpshuis De Spil. Deze 
zijn nadrukkelijk voor iedere inwoner van 
Wouwse Plantage bedoeld. Door een 
goede samenwerking met het dorpshuis 
en een subsidie van de gemeente kun-
nen we de koffie en thee gratis aanbie-
den. Hierdoor houden we deze voorzie-
ningen zo laagdrempelig mogelijk. Kom 
gewoon een keer een praatje maken of 
een boek lenen en neem dan je buurman 
of buurvrouw mee.
Tot ziens bij een van de vele activiteiten 
die op ons dorp worden georganiseerd.

Kees Nouws
voorzitter Bewonersplatform Wouwse 
Plantage



Heeft u een mooi initiatief ter bevor-
dering van de leefbaarheid en vitaliteit 
van Wouwse Plantage? Een initiatief 
waarbij een kleine bijdrage net dat-
gene is wat het initiatief mogelijk kan 
maken? Dan kunt u een dorpsvoucher 
aanvragen bij het Bewonersplatform 
Wouwse Plantage. 

Zowel individuele bewoners, bewoners-
groepen, verenigingen als stichtingen 
kunnen een aanvraag voor een dorps-
voucher indienen. 

Ingediende aanvragen worden door 
het bestuur van het Bewonersplatform 
Wouwse Plantage individueel getoetst 
aan de hand van de vooraf vastgestelde 
criteria: 
• het initiatief dient een maatschappe-

lijk karakter te hebben en een brede 
doelgroep aan te spreken; 

• initiatieven met een commercieel 
doeleinden zijn niet toegestaan; 

• een eerdere toewijzing aan een ge-

lijksoortig initiatief, is geen maatstaf 
voor een vergelijkbaar initiatief.

Tegenprestatie
Indien uw vereniging een dorpsvoucher 
ontvangt, wordt van u verwacht dat u als 
tegenprestatie een bijdrage levert aan 
een activiteit van het Bewonersplatform 
Wouwse Plantage. U kunt een e-mail 
sturen naar het secretariaat van het 
Bewonersplatform: 
bewonersplatform@wouwseplantage.nu,
Wij zien graag uw aanvraag tegemoet. 

Dit bericht is voor iedereen die een 
schone leefomgeving belangrijk vindt! 
Na 6 jaar zwerfafval opruimen langs 
de bermen van de Plantagebaan, 
Wildertse Dreef, Kerkstraat, Bleijden-
hoeksestraat enz. is deze heel nuttige 
werkgroep stil gevallen. 

Voormalig werkgroepcoördinator Louis 
Krook: “We hebben met een leuke groep 
altijd met veel plezier al het zwerfaval 
maandelijks opgeruimd. Op zaterdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 uur met 
aansluitend een hapje en een drankje in 
het atelier van Marleen Vinke.” 
 
Nieuwe coördinator 
Door diverse omstandigheden was het 
nodig om een nieuwe coördinator te vin-
den die Bezem door de Pin weer nieuw 
leven zou inblazen. 
Louis Krook: “Die persoon hebben we 
gelukkig gevonden in Patrick Seys.”

Vaste opruimers 
Een aantal vaste opruimers, waaronder 
Louis Krook, blijft gewoon meedoen. 
“Maar we zoeken nog een paar nieuwe 
vrijwilligers die af en toe 2 uurtjes op 
de zaterdag willen meehelpen om ons 
mooie dorp schoon te houden.”

“Het hoeft niet iedere maand, je doet 
mee als je zin hebt. Het hapje en drankje 
na afloop blijft bestaan. Kinderen kunnen 
natuurlijk ook meedoen, maar zijn altijd 
samen met een volwassene.”

Schema
Patrick Seys heeft al een schema 
opgesteld, meestal de laatste zaterdag 
van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. 
Verzamelen bij Dorpshuis De Spil. De 
opruimdata zijn de zaterdagen:
20 april
25 mei
27 juli

31 augustus
26 oktober
30 november
28 december

In de maanden maart, juni en september 
is Patrick Seys zelf afwezig. Zo nodig 
worden met de andere deelnemers af-
spraken gemaakt om het opruimen toch 
door te laten gaan.

Aanmelden
Als je interesse hebt (en we kunnen u  
verzekeren dat het echt leuk is) neem 
dan contact op met Patrick Seys: 
patrick.eh.seys@gmail.com.

Snel inburgeren
Voor alle nieuwe inwoners van Wouwse 
Plantage is dit een prima methode om 
snel in te burgeren.

Nieuw leven in ‘Bezem door de Pin’

Dorpsvouchers voor mooie initiatieven



Zaterdag 30 maart komt goochelaar 
Alex Buijk naar Dorpshuis De Spil. In 
twee voorstellingen, één voor kinde-
ren en één voor volwassenen, neemt 
hij ons mee op reis.

Voor jeugd
Vanaf 13.00 uur laat Alex zijn toverkun-
sten zien aan de kinderen van Wouwse 
Plantage. Hij gaat op magisch avontuur 
en dat doet hij samen met de aanwezige  
kinderen en aapje Chico. 

Voor volwassenen
Ook voor de oudere dorpsgenoten pre-
senteert de goochelaar een leuke show. 

Deze start om 15.00. Alex neemt u mee 
voor een reis door zijn leven. Hoe hij 
bijvoorbeeld het goochelen heeft geleerd 
van zijn opa. Goochelaar zijn is zijn pas-
sie én zijn werk. En dat zie je natuurlijk 
terug in zijn shows.

Een uur
Beide shows duren ongeveer een uur. 
Vooraf aanmelden is niet nodig, aanwe-
zig zijn is genoeg.

Kortom, reden genoeg om zaterdag 30 
maart naar De Spil te komen om je te 
verbazen over wat deze goochelaar al-
lemaal kan. Zien we je dan?

Alex Buijk goochelt voor jong en oud

Dorpsdag 30 maart 2019 in Dorpshuis DeSpil
In 2019 hebben we voor de Dorpsdag 
weer een mooi programma voor jong 
en oud samengesteld. 

Voor de jeugd is er een speciaal 
programma. Eerst is er een goochelshow 
door Alex Buijk en daarna gaan we met 
de jeugd naar buiten voor een spannend 
bosspel in de sfeer van het jachtseizoen.

Van 12 t/m 99 jaar
De oudere jeugd van 12 t/m 99 jaar kan 
schieten met een luchtgeweer of mee-
doen met  de goochelworkshop. 
Natuurlijk is het koejontoernooi ook weer 
van de partij.

Dit jaar is het creatieve onderdeel een  

workshop Krijtverfschilderij, die wordt 
verzorgd door Monique Luijkx van Studio 
14. U maakt met krijtverf een schilderij, 
een schildersdoek of houten paneel van 
ongeveer 30 X 30 cm.  Aan de hand van 
een keuze uit 5 krijtverfkleuren en sjablo-
nen (een mandala, een budha, vogels op 
een takje of veren) maken de deelne-
mers een stoer krijtverfschilderij.

Dorpsmaaltijd en quiz
We sluiten de dag af met de dorpsmaal-
tijd en de spannende en uitdagende 
dorpsquiz van Adrie Stok.
Deelname aan alle workshops is gratis.
In verband met de beperkte hoeveelheid 
plaatsen en het aan te schaffen materiaal 
dient u zich voor de workshop Krijtverf-

schilderij uiterlijk 24 maart aan te melden 
door een e-mail te sturen naar 
bewonersplatform@wouwseplantage.nu, 
onder vermelding van Krijtverfworkshop. 
Wie het eerst komt die eerst maalt.

zaterdag 30 maart 2019, Dorpshuis De Spil, Plantagebaan 223

13.00 tot 17.00 uur Koejontoernooi
   Workshop Krijtverfschilderij door Studio 14  
   (vooraf aanmelden door een e-mail te sturen naar: 
   bewonersplatform@wouwseplantage.nu)
   Schieten met luchtgeweer om het Plantage-
   kampioenschap
15.00 tot 16.30 uur Goochelworkshop voor 12+ en volwassenen
18.00 tot 19.00 uur Dorpsmaaltijd
19.30 tot 23.00 uur Dorpsquiz

Jeugdprogramma
13.00 tot 14.00  Goochelworkshop voor jeugd t/m 12 jaar
14.00 tot 16.30  Bosspel à la jachtseizoen voor kinderen vanaf groep 5
18.00 tot 19.00  Dorpsmaaltijd
19.30 tot 23.00  Dorpsquiz

Deelname aan alle activiteiten is gratis.

Programma Dorpsdag Wouwse Plantage



Ook de Minibieb gaat digitaal
Bij de start van de Minibieb in Dorps-
huis De Spil, was een schrijfmap met 
tabbladen voldoende om bij te houden 
wie welk boek had geleend. Nu, 4 jaar 
en ongeveer 3.000 uitleningen later, is 
dit niet meer werkbaar. 

Minibiebcoördinator Marleen Vinke  
moest op de volgende vragen steeds 
vaker een antwoord schuldig blijven:
Welke boeken heb ik al gelezen? Heb je 
nog meer boeken van deze auteur?  En 
van deze serie?

Laptop
De Minibieb gaat een laptop gebruiken 
met een database-programma. Met 
hulp van Rob Prop en Miranda Oomen 
is een start gemaakt om de Minibieb te 
digitaliseren. Beiden hebben vanuit hun 

vakgebied ervaring op dit terrein. 

Onderweg
Door de verbouwing van de Kleine Zaal 
moesten de boekenkasten leeggehaald 
worden. Daardoor zijn er al ongeveer 
500 boeken in de database ingevoerd. 
Het programma is zeer gebruiksvriende-
lijk en beantwoordt meteen de boven-
staande vragen.

Openingstijden
De Minibiep is elke zaterdagmorgen 
open van 10.00 tot 12.00 uur in de Kleine 
Zaal van Dorpshuis De Spil.
Heeft u boeken die interessant zijn voor 
de Minibieb, wilt u boeken lenen of 
gewoon een gezellig bakje koffie komen 
drinken? Kom langs en vraag naar 
Marleen Vinke.

Nieuwjaarsdiner in de Huiskamer
In 2016 opende het Bewonersplatform 
‘De Huiskamer van Wouwse Plantage’. 
Dorpsgenoten worden op donder-
dagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
op gastvrije wijze verwelkomd. Ieder 
jaar verzorgen de vrijwilligers van de 
Huiskamer een kerstetentje voor een 
groepje oudere dorpsgenoten.

Vanwege de vele activiteiten in december 
vond het etentje plaats in januari. Rina 
van Meer en Mien van Limpt kookten dit 
jaar zelf en zetten samen een uitgebreide 
maaltijd op tafel voor veertig personen. 
De kookresultaten werden enthousiast 
begroet en het nieuwjaarsdiner met soep, 
een hoofdgerecht en een toetje kreeg 
veel lof.

Met de gemeente Roosendaal is afge-
sproken dat alle drie de speeltuintjes 
in het dorp behouden blijven. Voor-
waarde is wel dat we als dorp zelf het 
klein-onderhoud doen. 

Dat betekent dus onkruid verwijderen, 
vegen, bladeren verwijderen, speeltoe-
stellen afpoetsen en dergelijke. 
Vorig jaar is dat met een kleine club 
mensen gelukt. Het Bewonersplatform, 
en de werkgroep die dit op zich heeft 
genomen, willen het klein-onderhoud ook 
in 2019 voortzetten. Als we het karwei 
samen oppakken is het snel en gemak-
kelijk gedaan.
Daarom in dit dorpsbulletin een oproep 

voor iedereen die het ook belangrijk vindt 
dat de speeltuintjes (netjes) blijven: kom 
je ook een handje helpen op: 

• 23 maart om 14.00 uur bij het speel-
tuintje aan de Vogelkersstraat.

• 13 april om 14.00 uur bij het speel-
tuintje aan de Rozenhof/Jasmijn-
straat.

• 18 mei om 14.00 uur bij de speeltuin 
aan de Zoom/Kamperfoeliestraat. 

In de pauze of als de klus is geklaard, 
is er altijd tijd voor een drankje en wat 
lekkers. Met vragen over de speeltuintjes 
kunt u terecht bij Dieuwertje Kerstens, 
xxdieuwerxx14@hotmail.com.

Met elkaar de speeltuintjes opfrissen



Eén van de projecten van het Bewo-
nersplatform Wouwse Plantage is WP-
Mobiel. Het doel van dit project is het 
behouden van de mobiliteit voor alle 
inwoners van het dorp. Dit project is 
opgezet in samenwerking met de pro-
vincie Noord-Brabant. WPMobiel ging 
officieel van start op 18 april 2018.

Het project bestaat uit 3 pijlers: WPBus, 
het 1-op-1 vervoer en een Informatie-
waaier. De eerste stap in 2018 was het 
organiseren van WPBus. De bedoeling 
hiervan is om er samen gezellig op uit te 
trekken. 

Verder in 2019
In 2019 worden de twee overige pijlers 

gerealiseerd: het 1-op-1 vervoer en de 
informatiewaaier. Het 1-op-1 vervoer 
werkt als volgt. Je hebt bijvoorbeeld een 
afspraak bij de huisarts of specialist, je 
wilt bij een vriend of vriendin op bezoek 
of je wilt naar het theater, maar je hebt 
geen eigen vervoer en niemand die je 
kan wegbrengen en/of weer thuisbren-
gen. Dan kun je contact opnemen met 
de Stichting Algemene Hulpdiensten 
Roosendaal (SAHR). Geef aan dat het 
om WPMobiel gaat. Dan zorgt de SAHR 
ervoor dat er een chauffeur uit Wouwse 
Plantage voor u klaar staat. De aanvraag 
kunt u doen via 0165-533111. De cen-
tralist geeft u dan graag meer informatie. 
Informatie is ook te vinden op de website
www.wpmobiel.nl.

In 2019 gaat WPMobiel een informatie-
waaier verspreiden, waarin alle ver-
voersmogelijkheden vanuit de Wouwse 
Plantage staan vermeld: het openbaar 
vervoer, de deeltaxi, Valys (dit is sociaal-
recreatief vervoer buiten de regio voor 
reizigers met een mobiliteitsbeperking) 
en WPMobiel.

Voor alle inwoners
WPMobiel is bestemd voor alle inwoners 
van de Wouwse Plantage, van jong tot 
oud. Mocht u meer informatie willen of 
ideeën hebben voor dit project, neem 
dan contact op met de coördinator van 
WPMobiel (bus@wpmobiel.nl, 06-
18556267) of bezoek de website www.
wpmobiel.nl.

Op stap met WPBus

Naar favoriete locaties in de eigen regio
Zin in een uitstapje? Sinds een jaar 
kan dat met WPBus. Iedere maand 
wordt een trip aangeboden. Een mi-
nibus brengt de deelnemers naar een 
gewilde locatie in de regio.

De eerste trip van de WPBus ging naar 
de warenmarkt in Wouw, vertelt coör-
dinator Miranda Oomen. “Daar aange-
komen hadden we zin in koffie, maar 
alles was dicht. De DIO-drogist voorzag 
ons van een bekertje koffie en lekkere 
bonbons.”

Favorieten
“In mei vertrokken we met twee bussen 
vanuit Dorphuis De Spil richting Intratuin 

in Halsteren”, gaat ze verder. “Voor deze 
trip meldden zich maar liefst twintig deel-
nemers aan. Een maand later reden we, 
weer met twee busjes, naar het winkel-
centrum in Etten-Leur. Deze twee uitjes 
bleken in het afgelopen jaar favoriete 
bestemmingen te zijn van de deelne-
mers. Reden om in oktober opnieuw naar 
Etten-Leur te gaan en in november naar 
de kerstshow van Intratuin.”

In juli stond de Markt in Roosendaal op 
het programma. “Ondanks de warmte en 
gezellige drukte was ook dit weer een 
geslaagd uitstapje.” De trip van januari 
ging vanwege het slechte weer niet door, 
maar op 20 februari 2019 werd een rit 

naar Ikea in Breda een gezellige hap-
pening.”

Feestelijk tintje
WPBus bestaat een jaar. Reden om aan 
de trip op woensdag 8 mei een fees-
telijk tintje te geven. Houd voor meer 
informatie de Facebookpagina van het 
Bewonersplatform of de website van 
WPMobiel in de gaten. Er komen flyers 
die straks klaarliggen bij Dorpshuis De 
Spil, snackbar Funny’s, kapsalon Rian en 
via de KBO. 
De conclusie: WPBus is een succes. 
Inmiddels gaat een vast groep dorpsge-
noten regelmatig mee, maar daar kunnen 
nog steeds nieuwe deelnemers bij.

WPMobiel viert 1-jarig bestaan



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. Spoedmeldingen: 0165-

579555 (bereikbaar 7 dagen per week, 24 uur per dag). Overige meldingen via www.roosendaal.nl.
• Verdachte situaties en misstanden in het buitengebied (gedumpt afval, stroperij, illegaal motorcrossen etc.): 0900-9965432.
• Wijkagent voor Wouwse Plantage is Mark Noordink, 0900-8844 of www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten.
• Buurtpreventie Wouwse Plantage: buurtpreventiewp@gmail.com  

Bewonersplatform Wouwse Plantage
Secretariaat: bewonersplatform@wouwseplantage.nu, www. wouwseplantage.nu.  
Like ons op Facebook: Bewonersplatform Wouwse Plantage.

COLOFON 
Deze dorpskrant is een uitgave van Bewonersplatform Wouwse Plantage. Redactie en opmaak: Elma Gortworst, foto’s Kees Nouws. 
Druk: Altorffer Roosendaal, oplage: 700 stuks.

Buurtpreventie Wouwse Plantage: horen zien en melden
U ziet ze vast wel eens lopen of 
fietsen: in knalgele hesjes, met z’n 
tweeën en of tijdens het uitlaten van 
uw hond. Niet alleen ’s avonds maar 
ook overdag. 

Te voet in de straten van het dorp, op de 
fiets in het buitengebied: de leden van 
Buurtpreventie Wouwse Plantage zijn 
enthousiaste dorpsgenoten die een oogje 
in het zeil houden. “Wij waarschuwen bij 
een onveilige situatie en werken nauw 
samen met de professionals.”
 
Grotere veiligheid
De contacten met de preventisten in de 
buurt helpen bij het behoud van de leef-
baarheid in de buurt: hoe beter bewoners 
elkaar weten te vinden, hoe veiliger zij 
zich voelen. Vandaar dat Buurtpreventie 
leidt tot een grotere veiligheid en leef-
baarheid.

Whatsapp Alert
Buurtpreventie heeft 7 Whatsapp Alert 
groepen, 3 in het dorp en 4 in het buiten-
gebied. Alert werkt volgens de SAAR-
methode: 

• Signaleren
• Alarmeren (bellen naar 112)
• Appen (een berichtje sturen via 

WhatsAppgroep, zodat mededeelne-
mers op de hoogte zijn).

• Reageren (afhankelijk van de situa-
tie en het tijdstip. ’s Nachts thuis het 
licht aandoen kan ook al uitstekend 
werken, zeker wanneer een hele 
straat dit tegelijkertijd doet). 

Belangrijk om te weten: bellen naar 112 
mag ook bij een ‘onderbuikgevoel’, als 
er volgens u iets niet pluis is. Beter een 
keer extra gebeld, dan dat achteraf blijkt 
… en u denkt: had ik maar gebeld.

Wat kunt u zelf doen?
Veiligheid in ons dorp…wat kunt u zelf 
doen? Het antwoord is eigenlijk heel 
simpel. 
Meld u aan voor Buurtpreventie. Buurt-
preventisten zijn altijd welkom. U loopt 
of fietst dan één keer in de drie á vier 
weken samen met een andere buurt-
preventist een veiligheidsronde. Heeft 
u geen zin om volgens een vastgesteld 
rooster te lopen of te fietsen? Meld u aan 

voor de vrije route. Dan bepaalt u zelf 
wanneer en waar u loopt of fietst. 
Meld u aan voor WhatsappAlert. 
Bent u een poosje weg (bijvoorbeeld op 
vakantie?), geef dit door aan Buurtpre-
ventie. De leden houden dan een oogje 
in het zeil

U kunt zich aanmelden via 
buurtpreventiewp@gmail.com, bellen 
naar 06-53577023 (coördinator Buurt-
preventie) of stop een briefje met uw 
contactgegevens in de brievenbus van 
Kerkstraat 10.

Nieuwe coördinator en wijkagent
Phil Quick stopt na zes jaar als coördina-
tor van Buurtpreventie Wouwse Planta-
ge. Rob Prop is zijn opvolger. Phil, dank 
je wel voor alle energie en enthousiasme 
die je hebt gestopt in de veiligheid en 
leefbaarheid van ons dorp. En Rob, veel 
succes met deze taak.

Per 1 januari is een nieuwe wijkagent 
voor Wouwse Plantage actief. Mark 
Noordink volgde Christel de Graaf op. 
Veel succes Mark en bedankt Christel.


