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Bewonersplatform Wouwse Plantage, maart 2020

Het Bewonersplatform kijkt terug op 
een druk 2019, met diverse nieuwe 
activiteiten. Zo kwam succesvol de 
jeugdsoos van de grond. Ook in 2020 
staat er veel op stapel. Binnenkort 
vindt de Dorpsdag plaats en op 16 
augustus komt  het wielerpeloton van 
La Vuelta door Wouwse Plantage, iets 
dat niet ongemerkt zal gebeuren.  
 
Het Bewonersplatform nam in januari 
afscheid van drie bestuursleden: Kees 
Nouws, Wim van Limpt en Louis Krook 
namen na vele jaren actieve inzet af-
scheid. Het platform liet deze bijzonder 
gewaardeerde leden niet zomaar ver-

trekken. Als blijk van waardering kregen 
de heren een gegraveerd herinnerings-
glas. Ook voor inhoud werd gezorgd. 

Het Bewonersplatform is Kees, Wim en 
Louis zeer erkentelijk voor hun grote 
betrokkenheid bij Wouwse Plantage en 
de vertaling daarvan binnen het Bewo-
nersplatform. 
 
Nieuwe voorzitter 
Met het afscheid van Kees Nouws dreig-
de het Bewonersplatform zonder voorzit-
ter te komen zitten. De leemte die ont-
stond is inmiddels gevuld door Jeroen 
van Loenhout. Hij zal op zijn eigen wijze 
vorm gaan geven aan het voorzitter-

schap van het platform. Daarnaast blijft 
hij betrokken bij de aandachtsgebieden 
Verkeer, Veiligheid en Planologie.

Roos 
Burgemeester Han van Midden reikte 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente Jongerenrozen uit. Stijn van 
Looveren ontving een roos voor zijn 
inzet voor de Kindervakantieweek en het 
Bewonersplatform in Wouwse Plantage.  
De Jongerenroos kan worden toegekend 
aan jongeren tot en met 25 jaar, die zich 
op bijzondere wijze ingezet hebben voor 
de gemeente Roosendaal. Het Bewo-
nersplatform is trots op deze erkenning 
voor bestuurslid Stijn.

Een afscheid en een nieuw begin

De activiteitencommissie van het Be-
wonersplatform heeft voor de Dorps-
dag van 2020 weer een mooi program-
ma in elkaar gezet. 

De vaste programmaonderdelen ko-
men in deze editie weer terug: het 
Koejontoernooi, Rikken, de dorps-
maaltijd en ’s avonds de Dorpsdag-

quiz. En dat alles natuurlijk in het 
Dorpshuis De Spil aan de Plantage-
baan.

Nieuw dit jaar is een mooie natuurwan-
deling onderleiding van Louis Krook. Hij 
kent het gebied rond de Natuurpoort als 
geen ander en zorgt voor een wandeling 
waaraan zowel jong als oud kan deelne-

men.  
In voorgaande jaren werden alle pro-
grammaonderdelen gratis aangeboden. 
Dit jaar is het helaas niet mogelijk om 
de Dorpsmaaltijd gratis te kunnen aan-
bieden. Wie wil deelnemen betaalt een 
kleine bijdrage. Op de volgende pagina 
staat het volledige programma van de 
Dorpsdag 2020. Graag tot ziens.



Op zondag 16 augustus 2020 pas-
seert het wielerpeloton van La Vuelta 
het dorp Wouwse Plantage tijdens de 
derde rit van Breda naar Breda. 

Verschillende organisaties (Hel van de 
Pin, MTB De Koepel, Pins Verzet, RTC 
Zomerlust en het Bewonersplatform 
Wouwse Plantage) hebben de handen 
ineen geslagen om van deze doorkomst 
een fantastisch feest te maken, waar men 
het in Wouwse Plantage en omstreken 
nog lang over zal hebben. 

Uitgebreid programma
De hierboven genoemde partijen zijn be-
zig met het opzetten van een uitgebreid 
programma voor vrijdag 14, zaterdag 15 
en zondag 16 augustus 2020, waarbij 
voor iedere doelgroep iets te beleven is. 

Dit programma zal bestaan uit sportieve, 
culturele en culinaire activiteiten. Maar 
ook in de weken voorafgaand aan dit 
weekend zullen de Spaanse tonen en 
kleuren langzaam maar zeker Wouwse 
Plantage binnendringen. 

Warmdraaien
Via het warmdraaien op zondag 2 augus-
tus komt de Spaanse sfeer het dorp bin-
nen, de Hel van de Pin zal op 4 augustus 
volgen, waarna KinderVakantieWerk het 

stokje overneemt. 
Uiteindelijk zal alles samenkomen in een 
spetterend feestweekend op vrijdag 14, 
zaterdag 15 en zondag 16 augustus. 
Binnenkort meer…..

Programma Dorpsweekend Wouwse Plantage

Wouwse Plantage een weekend wielerdorp 

Zaterdag 28 maart 2020, Dorpshuis De Spil, Plantagebaan 223

13.00 tot 17.00 uur  
Koejontoernooi   
Rikken 
 
Natuurwandeling
Ontdek de vorig jaar geopende Natuurpoort en neem deel aan een wandeling van ongeveer 5 kilometer, onder leiding van gids 
Louis Krook. Verzamelen om 13.00 uur bij de Natuurpoort.

18.00 tot 19.30 uur 
Dorpsmaaltijd
Kom samen met dorpsgenoten een hapje eten. Deelnemen kost € 5,- per persoon. 
Vooraf inschrijven kan via www.wouwseplantage.nu of op donderdagochtend bij de Huiskamer in Dorpshuis De Spil.

20.00 tot 23.00 uur
Dorpsquiz 
Test uw kennis tijdens de spannende en uitdagende dorpsquiz van Adrie Stok. Dit programmaonderdeel staat al jaren garant 
voor een heel gezellige avond.

Alle programmaonderdelen worden gratis aangeboden, op één uitzondering na. Door wijzigingen in de subsidieregels van de 
gemeente Roosendaal is het voor het Bewonersplatform niet langer mogelijk om consumpties en maaltijden gratis aan te bie-
den. Om die reden vragen wij voor het programmaonderdeel Dorpsmaaltijd een bijdrage voor uw deelname.



Waar woont u? 
Rozenhof 44 (seniorencomplex)

Sinds wanneer woont u hier en waar 
komt u oorspronkelijk vandaan? 
“Ik woon vanaf 1950 in Wouwse Plan-
tage. Met mijn moeder, stiefvader en 3 
broers/zussen ben ik vanuit de Westelaar 
in Wouw, aan Heistraat 12 gaan wonen. 
Daar breidde het gezin zich nog verder 
uit met 2 kinderen.”  
“Mijn stiefvader werkte in de Steenfa-
briek. Daar moest hij hard werken. Mijn 
eigen vader overleed toen ik 1 jaar was. 
Mijn moeder moest hard werken om ons 
groot te kunnen brengen. Mijn stiefvader 
zorgde goed voor ons. Het voelde voor 
mij als een fijn gezin. De tijden werden 
steeds beter. We kwamen uit een tijd van 
armoede en oorlog.”

Wat was u beroep? 
“Ik ging op mijn 14e werken in een ge-
zin in Roosendaal als ‘gezinshulp’ voor 
35 gulden per maand. Toen ik opslag 
vroeg, kreeg ik ontslag. Kort daarna 
kon ik bij Bakkerij Piet Mattijssen aan 
Plantagebaan 198 in Wouwse Plantage 
gaan werken. Piet zijn vrouw werd ziek 

en is aan die ziekte overleden. Ik zorgde 
daarna samen met Piet voor hun dochter 
en de bakkerij. In 1969 zijn we getrouwd. 
Ik was toen 30 jaar.”  
 
“Samen met Piet runde ik de bakkerij. Ik 
stond in de winkel, Piet reed rond met 
een volkswagenbusje dat ingericht was 
als winkeltje. Hij voorzag veel gezinnen 
van brood en andere voedingswaren. In 
Wouwse Plantage waren tot de periode 
van 1980 ongeveer 6 winkels.” 
“Het dorp was de helft kleiner en al die 
winkels konden de mensen uit het dorp 
voorzien van voedsel en andere beno-
digdheden. We hebben de winkel gehad 
tot 1981, er was niemand die het over-
nam.” 
 
“In 2000 zijn we samen in het senioren-
complex aan de Rozenhof gaan wonen. 
Piet werd toen al snel dement, ik heb nog 
5 jaar voor hem gezorgd.”  
 
Hoe vindt u het om woonachtig te zijn in 
Wouwse Plantage. Wat is er fijn/zijn de 
voordelen.  
“Ik zou nergens anders willen wonen, 

zolang ik nog kan, gezien mijn leeftijd. Ik 
ken de mensen hier, de mensen kennen 
mij. En er wordt in Wouwse Plantage 
veel georganiseerd om mij achter de 
geraniums vandaan te houden. Zo is er 
een Ouderenbond. Deze bestaat uit 5 
bestuursleden en zij organiseren diverse 
activiteiten in De Spil, zoals een Sinter-
klaasmiddag, de kerstviering, een bingo 
en dergelijke.” 
“Ook ben ik altijd van de partij bij de 
maandelijkse uitjes met WP-Mobiel. Ik 
geniet daar erg van, gezellig onder de 
mensen, samen koffie drinken.  
Op donderdagochtend ga ik altijd koffie 
drinken in De Spil. Dinsdag- en donder-
dagmiddag organiseer ik de kaartclub 
hier in het zaaltje van het seniorencom-
plex en op zaterdagochtend ga ik graag 
naar de bibliotheek in De Spil. Daar vind 
ik het gezellig druk en kan ik ook mensen 
ontmoeten, kletsen en koffie drinken. Er 
zijn in Wouwse Plantage veel vrijwilligers 
die van alles in het dorp organiseren en 
erg hulpvaardig zijn.” 
 
Zijn er ook nadelen, dingen waarvan u 
vindt dat ze anders kunnen? 
“Ik vind het jammer dat ik door mijn li-
chamelijke gebreken niet meer met de 
lijnbus mee kan. De uitstapplaats is zo, 
dat ik daar niet kan uitstappen. Gelukkig 
is er daarom wel WP-mobiel. Dat is goed 
opgezet. Ik wil daar in de toekomst ge-
bruik van maken, als ik geen auto meer 
kan rijden.” 
“En ik vond het eerst erg fijn om in dit se-
niorencomplex te wonen. Ik kende ieder-
een die er woonde. Maar in de loop der 
jaren zijn er veel wisselingen geweest en 
is er meer afstand in contact met elkaar. 
We hebben regelmatig gezamenlijke acti-
viteiten georganiseerd om elkaar te kun-
nen ontmoeten. Maar daar is geen animo 
voor. En dat vind ik jammer, want ik ben 
altijd graag in contact met mensen, zoals 
ik dat had toen ik in de winkel stond.” 

To Mattijssen-van Luijk (80)

‘Ik ben altijd graag in contact met mensen’

Spelen in frisse speeltuintjes 
 
Ook in 2020 gaan we weer voor schone speeltuintjes! Kom je ook helpen op: 
zaterdag 4 april om 14.30 speeltuin Rozenhof 
zaterdag 9 mei om 14.30 speeltuin De Zoom 
zaterdag 6 juni om 14.30 speeltuin Vlierbesstraat 
 
Is er eerder al iets aan de hand in een speeltuin? Denk aan kapotte speeltoestel-
len, losse tegels, onkruid? Maak dan handig gebruik van de BuitenBeterApp van de 
gemeente Roosendaal of neem contact op met het bewonersplatform via het e-mail-
adres xxdieuwerxx14@hotmail.com.



Klachtennummers
• Geluidsoverlast van vliegbasis Woensdrecht: centrale nummer 0800-0226033.
• 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 Bas Nielen en Mark Noordink, 0900-8844 of www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten.
• Buurtpreventie Wouwse Plantage: buurtpreventiewp@gmail.com  

Bewonersplatform Wouwse Plantage
Secretariaat: bewonersplatform@wouwseplantage.nu, website: www. wouwseplantage.nu.  
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.

Vraag een bijdrage aan
 
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, bewo-
nersgroepen, verenigingen als stich-
tingen kunnen een aanvraag voor een 
dorpsvoucher indienen.  
Ingediende aanvragen worden door 
het bestuur van het Bewonersplatform 
Wouwse Plantage individueel getoetst 
aan de hand van de vooraf vastge-
stelde criteria:  
• het initiatief dient een maatschap-
pelijk karakter te hebben en een brede 
doelgroep aan te spreken; 
• initiatieven met een commercieel 
doeleinden zijn niet toegestaan; 
• een eerdere toewijzing aan een 
gelijksoortig initiatief, is geen maatstaf 
voor een vergelijkbaar initiatief. 
 
Indien uw vereniging een dorpsvou-
cher ontvangt, wordt van u verwacht 
dat u als tegenprestatie een bijdrage 
levert aan een activiteit van het Be-
wonersplatform Wouwse Plantage. U 
kunt een e-mail sturen naar het se-
cretariaat van het Bewonersplatform: 
bewonersplatform@wouwseplantage.
nu. 

Activiteiten Bewonersplatform in 2020
Bezem door de Pin
Een vaste groep opruimers gaat iedere maand door het dorp en het buitengebied om 
ons mooie dorp schoon te houden. Doe mee, de sfeer is prima en na afloop is er tijd 
voor een hapje en een drankje. Meedoen hoeft niet iedere maand, je doet mee als je 
zin hebt. Kinderen kunnen ook meehelpen, maar zijn altijd samen met een volwas-
sene.
Coördinator Patrick Seys stelt de schema’s op, meestal wordt de laatste zaterdag van 
de maand van 14.00 tot 16.00 uur opgeruimd. De groep start bij Dorpshuis De Spil. 
Als je interesse hebt (en we kunnen je verzekeren dat het echt leuk is) neem dan 
contact op met Patrick Seys: patrick.eh.seys@gmail.com.

Jongeren Soos
Eén van de in 2019 succesvol gestarte activiteiten is de Jongeren Soos. De Soos kon 
worden opgezet dankzij een subsidie van de gemeente Roosendaal en de samen-
werking met Dorpshuis De Spil. Alle kinderen vanaf groep 6 zijn welkom! Nog nooit 
geweest? Kom een keertje binnenkijken op vrijdagavond tussen 19.00 en 22.00 uur.

Donderdagochtend is Huiskamerochtend
Een plek om elkaar te ontmoeten, een plek waar niets moet, maar van alles kan, dat 
is ‘De Huiskamer voor Wouwse Plantage’. De Huiskamer is inmiddels een aantal jaren 
open en steeds meer dorpsgenoten weten deze gezellige ontmoetingsplek te vinden. 
Een vaste traditie is de jaarlijkse, gezamenlijke lunch rond de jaarwisseling. Het 
samenzijn van begin 2020 werd een succes met een lunch waaraan door de vrijwillig-
gers veel aandacht was besteed.
Dorpsgenoten kunnen iedere donderdagochtend vrijblijvend binnenlopen 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 dorps-
genoten op een gastvrije wijze te ontvangen.  
De Huiskamer is op de donderdagochtenden open van 9.00 tot 12.00 uur.

Gastouder worden
Ambieer jij om gastouder te worden 
in Wouwse Plantage? Weet dan dat 
gemeente Roosendaal middelen in huis 
heeft om je te steunen bij het opstarten 
hiervan. Als Bewonersplatform hebben 
wij het lijntje naar de gemeente hiervoor. 
Wil je er meer over weten? Neem dan 
contact op via bewonersplatform@ 
wouwseplantage.nu.



Waar wonen jullie? 
Plantagebaan 176.

Sinds wanneer wonen jullie hier en waar 
komen jullie oorspronkelijk vandaan? En 
wat was jullie beroep? 
“Wij wonen sinds maart 1993 in dit huis 
in Wouwse Plantage. Daarvoor woonden 
we een jaar in Bergen op Zoom en nog 
eerder in Voerendaal (een dorp dichtbij 
Heerlen). We zijn samen deze kant op 
gekomen, omdat Patrick reumatoloog 
was en in het ziekenhuis van Bergen op 
Zoom en Roosendaal de afdeling reuma-
tologie kon opzetten. Die was er nog niet 
in deze regio”.  
 
En ook Frank, als psychotherapeut, wilde 
graag een eigen praktijk starten. Tijdelijk 
had hij die bij een huisarts in Bergen op 
Zoom. Toen het huis in Wouwse Planta-
ge gereed was om in te wonen, werd ook 
een kamer als praktijkruimte ingericht.  
“Daar heb ik tot 2006 mensen met psy-
chische problematiek behandeld”.  
De kindertijd van Frank ligt in Arnhem en 
zijn jeugd in Nijmegen. Hier heeft hij psy-
chologie gestudeerd en is in verband met  
werk in Zuid-Limburg terecht gekomen.  
Patrick komt oorspronkelijk uit Gent. 
Ook voor studie en om ruimte te kunnen 
geven aan zijn homoseksualiteit is hij in 
Nederland gaan wonen, in Maastricht. In 
België werd dat in die tijd nog niet echt 
geaccepteerd. 

Hoe vinden jullie het om woonachtig te 
zijn in Wouwse Plantage. Wat is er fijn/
zijn de voordelen. 
Het is een heerlijk dorp om te wonen. 
Patrick dacht er nog wel eens aan, om 

als hij met pensioen zou zijn, terug te 
gaan naar Zuid-Limburg, omdat daar de 
omgeving zo mooi is.  
“Maar we gaan niet meer terug. De 
bejegening van de mensen in Wouwse 
Plantage/West-Brabant is gemakkelijker 
dan in Zuid-Limburg. Als je daar het dia-
lect niet spreekt uit de streek, dan word 
je niet gemakkelijk opgenomen door de 
lokale bevolking. Dat is hier in Wouwse 
Plantage anders. Hier konden we mak-
kelijker met de dorpelingen in contact 
komen. En het feit dat we als twee man-
nen samenwonen werd meteen geac-
cepteerd”. 

Frank herinnert zich nog een straatfeest 
toen ze net hier in het dorp waren komen 
wonen. “Daar gingen we samen heen en 
het werd door de mensen van het dorp 
erg gewaardeerd dat we kwamen”. 
“Een van de voordelen vinden we de 
kleinschaligheid. We hebben fijne buren, 
veel ruimte en het is landelijk. We kijken 
achter uit op weilanden, dat is prachtig. 
Ook wat verkeer betreft is het betrekkelijk 
rustig; op twee momenten van de dag 
is het wat drukker, maar daar storen we 
ons niet aan.”.

Zijn er ook nadelen, dingen waarvan u 
vindt dat ze anders kunnen? 

“Je moet in Wouwse Plantage over een 
auto beschikken om jezelf van levens-
middelen te kunnen voorzien. Dat is voor 
ons nu geen probleem. We kopen zoveel 
mogelijk in Wouw om de middenstand 
daar te steunen. Maar het zou een pro-
bleem kunnen worden als we zelf niet 
meer zo mobiel zijn. En jongeren wonen 
ook ver van middelbare scholen. Zeker 
als ze in Bergen op Zoom naar school 
gaan, moeten ze een eind fietsen door 
het bos. Dat lijkt ons soms toch minder 
veilig.” 

Hoe ziet jullie toekomst eruit? 
“We willen hier zo lang mogelijk blijven 
wonen. Als het bijhouden van onze tuin 
toch steeds zwaarder wordt, zullen we 
wel een tuinhulp nodig hebben. En als 
we echt hulpbehoevend worden, dan 
denken we naar een aanleunwoning te 
gaan.” 
 
Willen jullie nog iets kwijt? 
“We zijn met pensioen, maar hebben al-
lebei nog voldoende bezigheden.” 
Zo doet Frank aan beeldhouwen, al 20 
jaar. Hij maakt vooral abstracte beelden 
in steen en exposeert af en toe, laatst 
nog in Bergen op Zoom. Daarnaast 
speelt Frank viool. Sinds zij in Bergen op 
Zoom kwamen wonen speelt hij in het 
symfonie-orkest van Bergen op Zoom. 
Dat is vorig jaar samengegaan met het 
orkest van Roosendaal. Onder de nieuwe 
naam ‘West-Brabants Symfonie-orkest’  
geven zij ieder jaar enkele concerten. 
“Als we lichte, populair-klassieke muziek 
spelen, dan trekken we volle zalen zoals 
bij het nieuwjaarsconcert onlangs. Maar 
voor serieuzere, misschien wat zwaar-
dere muziek hebben we nog wel meer 
harten te veroveren”.  
Patrick is coördinator voorlichting bij het 
COC. “Ik organiseer met een groep vrij-
willigers voorlichting op middelbare en 
basisscholen over seksuele diversiteit. 
Daarnaast coördineer ik hier in het dorp 
de ‘Bezem door de Pin’ en ik help mee bij 
het onderhoud van het kerkhof.” 

Dorpsbewoners in beeld 
In het afgelopen half jaar sprak Dieuwertje Kerstens, lid van het Bewonersplatform,  
in de wandelgangen met enkele inwoners van Wouwse Plantage. Tijdens deze 
gesprekken vertelden ze haar hoe zij het vinden om in ons dorp te wonen. 
Interessant, dacht ze, dat zijn mooie verhalen om voor alle dorpsbewoners in beeld 
te brengen.

Frank Beek (74) en Patrick Seys (70)

‘Een voordeel is de de kleinschaligheid’



Activiteiten bij de Natuurpoort

De Stichting Natuurpoort Wouwse 
Plantage die vorige jaar is opgericht, 
organiseert dit jaar diverse activitei-
ten. Sommige activiteiten zijn al hele-
maal uitgewerkt, andere  liggen nog op 
de tekentafel.

Vast staan zes georganiseerde wandelin-
gen die worden afgesloten met een hapje 
en een drankje. Alle wandelingen zijn met 
begeleiding door een gids/deskundige. 
Aanmelden voor een wandeling kan 
tot uiterlijk een week voor de datum via 
mail@natuurpoortwouwseplantage.nl 

• Snertwandeling met gids op 8 maart. 
Afsluitend snert met roggebrood en 
spek in Bistro 'd Ouwe Schuur.

• Dorpswandeling op 28 maart langs 
de drie kunstobjecten in Wouwse 
Plantage.

• Fotowandeling op 29 maart met be-
geleiding om mooie foto's te maken. 
Afsluitend  koffie en appelgebak in 
Bistro 'd Ouwe Schuur.

• Vroege vogeltocht met begeleiding 
door een vogeldeskundige op 24 
mei. Afsluitend koffie en appeltaart in 
Dorpshuis De Spil.

• Wandeling over Plantage Centrum 
en de historische houtzagerij op 28 
juni. Afsluitend soep en een broodje 
in Bistro 'd Ouwe Schuur.

• In november een paddenstoelenwan-
deling met deskundige begeleiding. 
Exacte datum is nog niet bekend.

 
Ook staat de ANWB fiets- en wandeldag 
al vast op 12 april. Er kan gestart worden 
tussen 10.00 uur en 14.00 uur. Voor 

ANWB leden ligt voor de deelnemers 
een goodiebag klaar en biedt de ANWB 
een e-biketest aan. Indien gewenst kan 
je mee wandelen met een gids of mee 
fietsen met een ANWB vrijwilliger.

Op 16 augustus passeert het Vueltape-
loton de Natuurpoort. Diverse partijen 
werken momenteel aan een programma 
met sportieve, culturele en culinaire 
activiteiten op de Natuurpoort. Nadere 
informatie volgt.

Wie herinnert zich niet het dansen in de 
natuur tijdens de opening van de Natuur-
poort Wouwse Plantage? Op 20 septem-
ber is er een Dansen in de Natuur part 2. 
Deze keer niet alleen in de natuur bij de 
leemputten, maar ook in de natuur van 
het Nieuwe Wereldbos. Nadere informa-
tie volgt binnenkort.

De dorpswandeling op 28 maart is circa 
5 km en gaat langs de drie kunstwerken 
in Wouwse Plantage, als het ware een 
museum in het landschap. We lopen een 
rustig tempo met hier en daar wat toe-
lichting. De wandeling zal circa anderhalf 
uur in beslag nemen. We starten op de 
Natuurpoort.

Museum in het landschap
Langs de route van de Turf zijn kunst-
projecten gerealiseerd. De Natuurpoort 
Wouwse Plantage is één van de locaties 
voor een kunstobject. In totaal staan er 
op het grondgebied van ons dorp drie 
van de tien kunstprojecten.
Op een speciale strook ingericht als 
kunstzone is op 19 december 2019 een 

sculptuur van de internationaal befaamde 
beeldhouwer Ronald Westerhuis ge-
plaatst. Ronald is vooral bekend door zijn 
ontwerp voor het monument MH17.

Dit kunstwerk, Blossom, bestaat uit een 
drietal staanders die een hoogglanzende 
bol omklemmen. Het geeft het ontluiken 
van een bloem weer. De bol weerspiegelt 
de omgeving en wordt op die manier één 
met de omliggende ruimte. Door zijn spie-
geling en reflectie werkt ´Blossom´ als 
baken en maakt bezoekers nieuwsgierig 
om deze bijzondere plek te bezoeken.


