
Beste dorpsgenoten, 
 
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd 
om de leefbaarheid van het dorp te 
verbeteren. Nu is het Bewonersplat-
form bezig met leefbaarheidsinitiatie-
ven in de vorm van sleutelprojecten. In 
deze uitgave vindt u een overzicht. Ik 
nodig u uit om met uw organisatie hier-
aan zelf een bijdrage te leveren. Hoe 
we uw bijdrage met een dorpsvoucher 
kunnen ondersteunen, vindt u ook in 
dit bulletin. Na de zomervakantie kunt 
u genieten van de najaarsactivitei-
ten. De activiteitencommissie werkt 
hard aan de voorbereidingen van de 
Highland Games, het Pins Bierfest en 
nog veel meer. Het belooft weer een 
gezellig najaar te worden.

Kees Nouws 
voorzitter Bewonersplatform Wouwse 
Plantage

Moeders in actie tegen 
hondenpoep 

Het is geruime tijd goed gegaan en lag 
er betrekkelijk weinig hondenpoep op 
de trottoirs en in het openbaar groen 
binnen de bebouwde kom. Maar de 
laatste tijd loopt het weer de spuigaten 
uit. Veel moeders van kleine kinderen 
klagen dat hun kinderen regelmatig 
thuiskomen met poep aan hun schoe-
nen. Enkele moeders gaan samen met 
Bewonersplatformlid Louis Krook een 
actie op touw zetten. Zij willen de hon-
denbezitters in ons dorp er opnieuw 
op wijzen dat het verboden is om hun 
hond binnen de bebouwde kom uit te 
laten. En als het per ongeluk toch mis 
gaat, dan zijn er de Belloo-dispensers 
met zakjes om de poep op te ruimen. 
Daar is de hondenbezitter echt zelf 
verantwoordelijk voor.
Op meer plaatsen zal aangegeven 
worden dat het verboden is om de 
hond binnen de bebouwde kom uit 
te laten. Door middel van een flyer in 
iedere brievenbus zal iedereen daar 
nogmaals op gewezen worden. Dus 
hondenbezitter, ruim de poep van uw 
hond op!

Wouwse 
Plantage
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Wouwse Plantage fleurt op

Het Gertrudisplein is klaar en officieel 
geopend. Sinds enige tijd staan er 
twee grote bakken op het plein met 
daarin mooie bloeiende struiken: 
een paarse Sering en een Viburnum 
sneeuwbal. 

Peter van de Sande zorgt er voor dat 
de inhoud van deze bakken regelmatig 
vervangen wordt door een struik die op 
dat moment bloeit of juist groen blijft.  
Eén van de bakken wordt ook gebruikt 
om bloeiende perkplanten in te zetten.  
 
Planken van Plantage Centrum 
De bakken zijn gemaakt van planken die 
op het Plantage Centrum zijn gezaagd en 
in elkaar gezet door Peter van de Sande, 
Lauran Gorissen en Louis Krook.
De vrijwilligers die wekelijks het kerkhof 
netjes houden, zorgen er ook voor dat 
het Gertrudisplein aangeveegd wordt.

Tweede buurtbank
Inmiddels is er ook een tweede buurt-
bank geplaatst: op de hoek van de Kerk-
straat en Kamperfoeliestraat. De materi-
alen voor deze bank lagen al geruime tijd 

klaar, maar door omstandigheden heeft 
het even geduurd. De bank is, net als 
de eerste, gemaakt door Paul de Vries, 
Lauran Gorissen en Louis Krook. 
Louis: “We hebben materialen liggen 
voor nog een bank. Via Facebook zijn er 
al diverse goede suggesties binnengeko-
men voor de locatie van de derde buurt-
bank. Bedankt Peter, bedankt Lauran en 
bedankt vrijwilligers van het kerkhof.”



Een dorpsvoucher  
aanvragen voor een  
leefbaarheidsinitiatief 
De gemeente Roosendaal heeft 
het Bewonersplatform Wouwse 
Plantage de mogelijkheid gegeven 
om kleinschalige initiatieven uit te 
voeren. 

Het gaat dan om activiteiten die een 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid 
van Wouwse Plantage. Deze worden 
financieel mogelijk gemaakt door mid-
del van zogenaamde dorpsvouchers.
Jaarlijks heeft het Bewonersplatform 
een bedrag van € 2.500,- beschikbaar 
voor het uitvoeren en ondersteunen 
van leefbaarheidinitiatieven in het 
dorp. Denk hierbij aan de ontwikkeling  
en beheer van het Gertrudisplein, de 
kerkverlichting, het Huiskamerpro-
ject, de Minibieb en diverse andere 
activiteiten die het Bewonersplatform 
uitvoert. 

Ondersteuning
Het Bewonersplatform wil ook leef-
baarheidinitiatieven ondersteunen, die 
vanuit organisaties in het dorp worden 
georganiseerd. Hiervoor kan een orga-
nisatie een dorpsvoucher aanvragen. 
Om meerdere initiatieven te kunnen 
ondersteunen is de maximale waarde 
van een voucher € 250,-.

Verbindend
Heeft uw organisatie een initiatief 
dat bijdraagt aan de leefbaarheid 
van Wouwse Plantage? U kunt een 
aanvraag indienen via bewoners-
platform@wouwseplantage.nu. In de 
aanvraag dient u het initiatief toe te 
lichten, aan te geven wat de beoogde 
doelgroep is en op welke wijze uw ini-
tiatief inwoners uit Wouwse Plantage 
met elkaar zal verbinden. 

Bijdrage leveren
Elke aanvraag zal individueel worden 
beoordeeld door het bestuur van het 
Bewonersplatform. Een eerdere toe-
wijzing aan een initiatief, is geen maat-
staf voor toekenning van een voucher 
voor een vergelijkbaar initiatief. 
Indien u een dorpsvoucher ontvangt, 
wordt van u verwacht dat u als tegen-
prestatie een bijdrage levert aan een 
activiteit van het Bewonersplatform 
Wouwse Plantage. 
Wij zien graag uw aanvraag tegemoet!

Het bestuur van Bewonersplatform 
Wouwse Plantage signaleert, infor-
meert en agendeert om de leefbaar-
heid van Wouwse Plantage te verbete-
ren. Om voor 2017 de prioriteiten aan 
te geven, is dit vastgelegd in zoge-
naamde Sleutelprojecten.

De Sleutelprojecten worden uitgevoerd 
door leden van het Bewonersplatform, 
met ondersteuning van vrijwilligers uit 
het dorp, ambtenaren van de gemeente 
Roosendaal en overige belanghebben-
den. Er is een actieve samenwerking met 
het bestuur van Stichting De Spil om ge-
zamenlijk activiteiten te ontplooien of te 
ondersteunen, met als doel de leefbaar-
heid in het dorp te vergroten.

Sleutelproject 1: Versterken positie 
basisschool Wouwse Plantage
Het versterken van de positie van de 
basisschool als kleinschalige dorps-
school. Een levendige dorpsschool is be-
langrijk voor de sfeer en de leefbaarheid 
in het dorp. Een school is noodzakelijk 
om het dorp aantrekkelijk te houden voor 
jonge gezinnen en zo vergrijzing tegen 
te gaan. 
Portefeuillehouders: Kees Nouws en 
Jojaneke Schalk.

Sleutelproject 2: Zorg en Welzijn
Het organiseren van zorg, aanvullend op 
de beschikbare professionele zorg, met 
gebruikmaking van de lokaal beschikbare 

faciliteiten en voorzieningen en naar 
behoefte van de inwoners van Wouwse 
Plantage. 
Het bereikbaar maken van deze voorzie-
ningen voor de inwoners van het dorp.
Deeldoelstelling: in samenwerking met 
Stichting De Spil het ontwikkelen van 
algemene voorzieningen voor Wouwse 
Plantage. 
Portefeuillehouders:  Kees Nouws en
Irene Westgeest

Sleutelproject 3: Onderhoud grijs en 
groen
Verbeteren van de leefbaarheid van het 
dorp door het onderhoud van de open-
bare ruimte te verhogen van het ge-
meentelijk niveau-C naar niveau-B. Dat 
gebeurt door eigen inbreng van het dorp 
en vanuit alternatieve bronnen.  
Verbeteren van de woonomgeving. 
Realiseren van wandelfaciliteiten met on-
der meer beschreven routes en fysieke 
paden. 
Portefeuillehouders: Louis Krook, Rian 
Quik en Stijn van Looveren.

Sleutelproject 4: Verkeer en Veiligheid
Terugdringen van verkeersoverlast, het 
afstemmen van verkeermaatregelen en 
het verbeteren van het veiligheidsgevoel 
van de inwoners van het dorp.
Portefeuillehouders: Louis Krook en Rian 
Quik.

Sleutelproject 5: Landgoed / 
Recreatieve poort / Brabantse Wal / 
Landschappen van Allure
Stimuleren van de realisatie van een 
recreatieve poort die de leefbaarheid van 
het dorp ten goede komt.
Portefeuillehouders: Louis Krook, Wim 
van Limpt, Stijn van Looveren en Rian 
Quik.

Sleutelproject 6: Voldoende huisves-
ting, passend bij behoeften dorp
Het Bewonersplatform streeft naar het 
verhogen van de leefbaarheid van het 
dorp, door het stimuleren van de bouw 
van passende woningen, om zo het dorp 
aantrekkelijk te houden voor jonge men-
sen en jonge gezinnen.
Portefeuillehouders: Wim van Limpt en 
Kees Nouws.

Sleutelproject 7: Cultuur en Recreatie-
programma
Het stimuleren van de bewoners van 
Wouwse Plantage tot deelname aan 
culturele en sportieve en recreatieve 
activiteiten. Activiteitencommissie.

Werken aan zeven sleutelprojecten



Dorpsdag van zaterdag 25 maart
De Dorpsdag ligt alweer een paar 
maanden achter ons. We blikken terug 
aan de hand van de diverse foto’s die 
op deze dag zijn gemaakt.

Op het programma van deze editie ston-
den diverse activiteiten.
Zo’n 25 mensen, zowel jong als niet 
meer zo jong, kozen tijdens de workshop 
tekenen voor ofwel een vogel of voor een 
bloem. Deze kon men met pastel levens-

echt in kleur weergeven. Direct erna zijn 
alle werken ingelijst en geëxposeerd in 
de kleine zaal van De Spil. 
Kinderen konden hun creativiteit kwijt 
tijdens het maken van een snoephuisje.

Spelactiviteiten
De Dorpsdag bood verder diverse spe-
lactiviteiten, zoals darten voor jongeren, 
een rikconcours en het koejontoernooi. 
Nieuw op het programma was schie-
ten met een luchtgeweer. Een echte 
voltreffer,zo bleek.

Boerenmaaltijd
’s Avonds werd in Dorpshuis De Spil een 
boerenmaaltijd geserveerd en konden 
teams en individuele deelnemers tijdens 
een dorpsquiz hun kennis toetsen over 
Wouwse Plantage, de actualiteiten in de 
wereld en muziek. 
De belangstelling voor de diverse activi-
teiten was groot. Het Bewonersplatform 
kwam dan ook tot de conclusie, dat het 
een goed idee was om de Dorpsdag eer-
der in het jaar te houden. Volgend jaar 
dus weer in maart.

Foto’s: Kees Nouws

Street Art voor  
kinderen van 8 tot 88

Op zaterdag 29 juli vindt een heuse 
Street Art happening plaats op ons 
nieuw ingerichte Gertrudisplein. De 
hele dag wordt er met het thema 
‘Onder de grond’ als uitgangspunt op 
het plein getekend. Meedoen is gratis, 
voor materiaal wordt gezorgd.
We beginnen om 10.00 uur. De activi-
teit is bedoeld voor iedereen tussen de  
8 en 88 jaar (en ouder). 
Informatie: Marleen Vinke tel. 0165-
379414, mvinke@home.nl .

Nieuwe leden welkom 
bij Buurtpreventie

Buurtpreventie verwelkomt graag 
nieuwe leden. Als buurtpreventist 
loopt u één keer in de drie weken 
samen met een andere buurtpreven-
tist door het dorp. 

Het preventieteam loopt vaste veilig-
heids-routes. Buurtpreventie kan ook 
nieuwe leden gebruiken die één keer 
in de drie á vier weken samen met een 
andere buurtpreventist de vaste 
fietsroute willen fietsen in het buiten-
gebied. 
U kunt zich aanmelden via 
buurtpreventiewp@gmail.com, 
senarda@home.nl of telefonisch bij 
Phil Quik via 06 10346917.

Facebook
Het Buurtpreventieteam is te volgen 
via Facebook.com/buurtpreventie-
wouwseplantage. Klik op ‘Vind ik leuk’ 
en u blijft op de hoogte.



Welke vriendengroep, familie of welk 
gelegenheidsteam mag zich dit jaar 
‘de sterkste’ van Wouwse Plantage 
noemen. Op zaterdag 23 september 
kunnen de krachten worden gemeten 
tijdens de vierde editie van de Pinse 
Highland Games.

Ook het programma blijkt ijzersterk en 
is nauwelijks gewijzigd: jeugdgames 
van 11.00 tot 13.00 uur en games voor 
volwassenen van 13.30 tot 17.30 uur. 
Teams voor de games kunnen zich 
aanmelden bij Rian Quik (kapsalonrian@
home.nl of 06 222 167 93).

Barbecue en Back to the 80’s party
Om 18.00 uur gaat de dorpsbarbecue 
aan en vanaf 20.00 uur kan iedereen 
deelnemen aan een spetterende ‘Back to 
the 80’s party’. Muziek en gezelligheid tot 
in de kleine uurtjes.

Dorpshuis De Spil neemt vier nieuwe, 
lokaal gebrouwen bieren op in het 
assortiment. Tijdens de braderie van 
6 augustus kan iedereen het bier 
tegen een gereduceerde prijs komen 
proeven. Theo, Marleen en Senne zijn 
aanwezig om u alles te vertellen over 
hun producten. 

In 2013 richtten Marleen en Theo van 
Eekelen uit Wouwse Plantage brouwerij 
HillDevils op. De twee bierliefhebbers 
kwamen na het volgen van een bier-
brouwcursus op het idee een eigen bier 
te brouwen in de stijl van het Schotse 
Brewdog. Tot hun verrassing vielen twee 

van hun brouwsels direct in de prijzen.
Senne, Theo en Marleen runnen nu 
naast hun gewone werk een klein fami-
liebedrijf. 
“We brouwen ons bier zelf bij dorpsbrou-
werij De Pimpelmeesch in Chaam (NL). 
Ook al zijn we huurbrouwers, het hele 
brouwproces tot aan in de fles houden 
we in eigen hand.” HillDevils brouwt nu 
zo’n 500 liter bier per maand.
In de afgelopen twee jaar investeerde het 
bedrijf in naamsbekendheid door naar 
bierfestivals te gaan. Ook wist het twee 
keer een bronzen medaille te behalen 
tijdens het 1st Dutch Beer Challenge.
Vorig jaar is HillDevils gestart met het 
ontwikkelen van nieuwe bieren die alleen 
op flessen worden afgevuld.

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@wouwseplan-
tage.nu, www. wouwseplantage.nu. Like ons op Facebook: Bewonersplatform Wouwse Plantage.

Cultuur & Recreatie 2017
 
De activiteitencommissie heeft 
onderstaande activiteiten op het 
programma staan.

Zaterdag 29 juli
Street Art happening, Gertrudisplein, 
aanvang 10.00 uur. Informatie: 
Marleen Vinke tel. 0165-379414, 
mvinke@home.nl .

Vrijdag 22  september
Pins Bierfest. Vanaf 20.00 uur in de 
feesttent op het festivalterrein (weide 
Koolen). Met jolig vermaak als radje-
draaien, beer pong en bierpulschuiven. 

Zaterdag 23 september
Highland Games, dorpsbarbecue en 
Back to the 80’s party. Zie elders op 
deze pagina.

Zondag 24 september  
Pin-k ATB-tocht voor vrouwen, start 
tussen 9.30 en 10.30, inschrijven bij 
mtbdekoepel@gmail.com.
High Tea in feesttent weide Koolen, 
aanvang 12.00 uur.  

Voor deelname aan de Highland 
Games, Tour de Pin-K, High Tea  en 
dorpsbarbecue kan men vooraf in-
schrijven en betalen bij kapsalon Rian, 
Kerkstraat 30.
 
Familiefietstocht voor dorpsbewoners 
van alle leeftijden, aanvang 13.30 uur, 
vertrek vanaf weide Koolen.

Zaterdag 4 november
Natuurwerkdag. Diverse activiteiten 
door de Jeugdnatuurgroep en 
Stichting Wouw voor de Derde Wereld, 
in samenwerking met Brabants Land-
schap.

Bier uit de Wouwse Plantage

Highland Games en Back to the 80’s party


