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Elkaar ontmoeten in de ‘Huiskamer’ van
Wouwse Plantage

Sinds enkele maanden is in Dorpshuis
De Spil de ‘Huiskamer’ van Wouwse
Plantage open.
Deze activiteit van het Bewonersplatform
is in eerste instantie bedoeld voor de
ouderen uit het dorp, maar iedereen is
welkom. Een team van vrijwilligers staat

klaar op de donderdagochtend van 10.00
tot 12.00 uur om dorpsgenoten op een
gastvrije wijze te ontvangen.
Bewoners van de Wouwse Plantage kunnen onder het genot van een gratis kopje
koffie of thee met elkaar een praatje maken, de krant lezen, een kaartje leggen of
een spelletje spelen.

Het bestuur van het
bewonersplatform
Wouwse Plantage
wenst u prettige
feestdagen en een
voorspoedig 2016
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Wouwse
Plantage
Beste Dorpsgenoten,
Voor u ligt het tweede Dorpsbulletin
van dit jaar. In het afgelopen jaar is
een groot aantal projecten en activiteiten uitgevoerd, die ons toch al mooie
dorp nog mooier hebben gemaakt.
Het vernieuwde Dorpshuis De Spil is
in gebruik genomen, het huiskamerproject is opgestart, de minibieb is
voorzien van goed gevulde boekenkasten en er is een mooie zorgruimte
gerealiseerd.
Dorpshuis De Spil is nu in het dorp
echt een voorziening voor iedereen
geworden, zowel voor de actieve verenigingen die er ‘thuis’ zijn, als voor de
dorpsbewoners die steeds vaker even
langskomen voor een kopje koffie en
een praatje. Zo wordt het een mooie
locatie, die bijdraagt aan de leefbaarheid van ons dorp.
Ook in de rest van het dorp gebeurt
er veel. Zo zijn we met de gemeente
in gesprek over het realiseren van de
Recreatieve Poort met wandel- en
fietspaden. We werken samen met de
gemeente en de provincie, en verschillende andere partners, aan een verbetering van de vervoersvoorzieningen
voor de dorpsbewoners.
In overleg met het kerkbestuur is het
kerkplein omgetoverd tot een heus
dorpsplein, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar kleine
evenementen kunnen worden gehouden. Dit plein zal voorafgaand
aan het winterconcert op zaterdag 17
december feestelijk worden geopend.
Hiervoor is iedereen welkom.
Het belangrijkste is, dat al deze mooie
resultaten zijn behaald door de inzet
van de vele vrijwilligers uit het dorp.
Zo laten we zien dat we als dorpsbewoners zelf veel doen om de leefbaarheid van ons dorp te verbeteren.
Hiermee zijn we binnen de gemeente
een van de koplopers, en daar mogen
we met ons allen heel trots op zijn.
Ik wens iedereen alvast een fijne kerst
toe en een vitaal 2017.
Kees Nouws
voorzitter Bewonersplatform Wouwse
Plantage

Mobiliteit in Wouwse Plantage

Twee nieuwe wandelroutes
Op de website van Dorpshuis De Spil
(www. www.despilwouwseplantage.
nl) staan zes wandelroutes die zijn
te downloaden. Er zijn ook geprinte
exemplaren verkrijgbaar in het dorpshuis tegen een symbolische prijs van
€ 1,-.
Nieuw
Inmiddels zijn er twee wandelroutes
bijgemaakt: ‘Wandeling het bruggetje
van Riet’ en ‘Wandeling Rissebeek’.
Voor iedereen
Alle wandelroutes zijn in detail
beschreven en iedere wandeling is
voorzien van een kaartje waarop de
route is ingetekend. De wandelroutes
zijn bestemd voor dagjesmensen die
willen wandelen en voor de inwoners
van Wouwse Plantage. Als u wilt weten waar de naam ‘Bruggetje van Riet’
vandaan komt, moet u de negen kilometer lange wandeling eens proberen.
In de folder staat de verklaring.

Kindervakantiewerk
Voor volgend jaar heeft KinderVakantieWerk Wouwse Plantage weer
een aantal nieuwe en oud-vertrouwde
activiteiten op het programma staan.
Pingo
Op zaterdag 7 januari 2017 verzorgt
KVW Wouwse Plantage voor jong en
oud een Pinse Bingo (Pingo dus). De
Pingo start om 14.00 uur en zal plaatsvinden in de kleine zaal van Dorpshuis
De Spil.
Spooktocht
Na een succesvolle eerste editie organiseren KVW Wouwse Plantage en
het Oranjecomité Wouwse Plantage
in het voorjaar van 2017 opnieuw een
griezelige spooktocht door de bossen
van Wouwse Plantage. Meer informatie hierover volgt op korte termijn.
KinderVakantieWerk 2017
Al vakantieplannen voor volgend jaar?
Maar weet je nog niet precies wanneer
je wil gaan? Houd dan maandag 14
t/m vrijdag 18 augustus 2017 vrij voor
KinderVakantieWerk Wouwse Plantage! Het belooft weer een fantastischeweek te worden!

Aanvulling op bestaand vervoer en
meer samen doen
Voor de leefbaarheid van Wouwse
Plantage is een goede verbinding met
omliggende dorpen en steden belangrijk. Ook als je geen auto (meer) kunt
rijden, moet je vanuit het dorp voorzieningen zoals winkels, station, huisarts
en apotheek goed kunnen bereiken.
Uit de ‘vitaliteitsessies’ die vorig jaar zijn
gehouden, bleek dit een punt van zorg
voor de Wouwse Plantage. Daarom is
het Bewonersplatform in samenwerking
met de gemeente Roosendaal, de Provincie, adviesbureau ZET en vrijwilligersorganisatie SAHR een werkgroep gestart
om dit punt op te pakken.
Met elkaar
Tijdens dorpsvergaderingen op 5 juli en
18 oktober heeft de werkgroep Mobiliteit
aan de inwoners van het dorp gevraagd
om ideeën en meningen in te brengen.
De bijeenkomsten werden zeer goed
bezocht en waren voor de werkgroep
zeer informatief.
Aan de slag
Zoals het er nu naar uitziet, zal de werkgroep met drie onderwerpen verder aan
de slag gaan en deze op haalbaarheid
onderzoeken. Het is de bedoeling om in
het voorjaar van 2017 daadwerkelijk met
diensten te kunnen starten.
Wat is beschikbaar?
Allereerst is het van belang dat er een
goed overzicht komt van welke manieren van reizen en vervoer er in het dorp
beschikbaar zijn. Dit is blijkbaar niet altijd
even duidelijk. Dit kan worden opgelost
door een duidelijke folder te laten maken
en binnen het dorp een aantal mensen
op te leiden tot mobiliteitsconsulent.
Zij kunnen andere bewoners wegwijs
maken.
Vervoer op afroep
Daarnaast worden de mogelijkheden

Het is de bedoeling om in het voorjaar
van 2017 met de daadwerkelijke diensten
te kunnen starten.

Vrijwilligers die graag mobiliteitsconsulent of chauffeur willen zijn,
kunnen zich aanmelden via
info@wouwseplantage.nu

onderzocht om een ‘vervoersdienst op
afroep’ op te zetten. Dit betekent dat
iedereen in het dorp die ergens naar
toe wil, dit kan regelen via een centraal
telefoonnummer. Je wordt dan op de
afgesproken tijd en plaats door een
mede-inwoner van Wouwse Plantage
opgehaald of teruggebracht. De kosten
hiervan zijn vooraf bekend en worden zo
laag mogelijk gehouden.
Samen op pad
Een ander plan is om via de inzet van
een busje gezamenlijke uitjes te organiseren. Hierbij valt te denken aan samen
boodschappen doen, naar de markt
of een uitje naar een tuincentrum. De
bedoeling hiervan is om gezellige uitjes
voor kleine groepjes op te zetten.

Prikpost in Dorpshuis De Spil
Sinds oktober is in Dorpshuis De Spil een prikpost geopend. Iedere maandagochtend is van 8.30 tot 9.00 uur een medewerker van de trombosedienst van het
Bravis ziekenhuis aanwezig om bloed te prikken. U vindt de prikpost in de ruimte
links van de ingang. Iedereen met een formulier van de huisarts, SHL of van het
ziekenhuis kan hier terecht.

‘Eén van de mooiste dorpspleinen van Brabant’

Ontmoetingsplek voor alle inwoners van Wouwse Plantage

Het opnieuw ingerichte voorplein is een plek geworden waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten, een praatje kunnen maken of waar kleine evenementen kunnen worden
georganiseerd.
In de vorige editie van het Dorpsbulletin heeft u kunnen lezen dat het
Bewonersplatform in het voorjaar is
gestart met het project ‘Wouwse
Plantage fleurt op!’. Met behulp van
een aantal subsidies is de buitenruimte vóór de kerk inmiddels omgevormd
tot een dorpsplein voor iedereen.
Het opnieuw ingerichte voorplein is een
plek geworden waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten, een praatje kunnen
maken of waar kleine evenementen kunnen worden georganiseerd.
Vrijwilligers
De aftrap van dit project vond plaats op
zaterdag 28 oktober met het verwijderen van de beplanting. Op zaterdag 14
november is gestart met de inrichting van
het nieuwe plein. Met behulp van een
fanatieke groep vrijwilligers, is in een
relatief kort tijdsbestek het kerkplein
omgevormd tot ‘een van de mooiste
dorpspleinen van Brabant’.
Vele steentjes
Naast de vrijwilligers hebben ook lokale
ondernemers hun steentje bijgedragen
aan de realisatie van het Dorpsplein: A.S.
Garden Care, PL Tuindesign, BPG J&W
Bouwpartners en Van Loon Grondwerken. Verder ontving het Bewonersplatform van diverse organisaties (financiële)
ondersteuning: de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Roosendaal, Rabobank Zuidwest-Brabant en ‘Kern met Pit’.
Opening
Zo’n mooi dorpsplein verdient een

officiële opening. Dat gebeurt op zaterdag 17 december om 19.00 uur, onder
het genot van een hapje en een drankje.
Eerder deze maand zijn de lichtjes in de
beuk op het plein ontstoken, zodat de
boom weer mooi is verlicht tijdens de
feestdagen.
Winterconcert
Na de officiële opening vindt in de SintGertrudiskerk vanaf 19.30 uur het Winterconcert plaats. Het Bewonersplatform
nodigt u uit om op zaterdag 17 december
met elkaar een toost uit te brengen op
het nieuwe dorpsplein.
Kern met Pit
Met het project ‘Wouwse Plantage fleurt
op!’ neemt het Bewonersplatform deel
aan de wedstrijd ‘Kern met Pit, editie
2016. Hierdoor maken wij kans op de
trofee van de provincie Noord-Brabant en
een mooi geldbedrag. Uw stem bepaalt
mede welke project deze provinciale
trofee wint! Graag nodigen wij u dus uit
om op ons project te stemmen. Stemmen
kan via: www.kernmetpit.nl

Bedankt!
Het Bewonersplatform Wouwse
Plantage wil graag iedereen die
een bijdrage heeft geleverd aan de
realisatie van het Dorpsplein hartelijk bedanken. Zonder u was het niet
mogelijk geweest om het kerkplein om
te vormen tot een prachtig Dorpsplein.
Ons dorp beschikt wederom over een
mooie aanwinst.

Derde weekend in september werd
geslaagd dorpsfeest voor iedereen

Activiteiten 2016

Zaterdag 17 december
•
Koejonnen en rikken in De Spil
•
Officiële opening van het Dorpsplein voor de kerk om 19.00 uur.
•
Winterconcert door La Lisière en
Harmonie Soli Deo Gloria, aanvang 19.30 uur.
•
Glühwein in Dorpshuis de Spil,
aanvang 21.00 uur.
Meer informatie vindt u op de website
en de Facebookpagina van het Bewonersplatform.

Cultuur & Recreatie 2017

De activiteitencommissie van het
Bewonersplatform heeft voor 2017
weer een cultuur- en recreatieprogramma in voorbereiding waaraan
alle dorpsbewoners kunnen deelnemen.

MTB De Koepel toonde zich tijdens de Pinse Highland Games van 2016 de sterkste
en liet Pins Verzet en de familie Mangelaars achter zich.
De activiteitencommissie van het
Bewonersplatform kijkt terug op een
actief en geslaagd 2016. Hoogtepunt
waren opnieuw de Highland Games.

hamerwerpen en gewichten tillen. MTB
De Koepel toonde zich de sterkste en
liet Pins Verzet en de familie Mangelaars
achter zich.

De spelen maakten deel uit van een
weekend waarin voor iedereen wat te
beleven viel: een Bierfest, de Pinse Highland Games, een Tour de Pin-k en een
familiefietstocht. Alle activiteiten vonden
plaats of startten op weide Koolen aan de
Plantagebaan.

Dorpsfeest
De aansluitende barbecue werd dezelfde
avond door 160 dorpsgenoten bezocht,
terwijl de volgende dag 100 dames zich
meldden voor de Tour de Pin-k en de
hightea. 50 Deelnemers waagden zich
aan de familiefietstocht en met maar liefst
100 deelnemers aan het ‘bierfest’ blijkt
dat dit weekend een echt dorpsfeest was
voor veel inwoners van Wouwse Plantage.

Pinse Highland Games
Het Bewonersplatform organiseerde de
Highland Games voor de derde keer.
Geholpen door prachtig weer waagden
4 jeugdteams en 11 volwassenenteams
zich aan onderdelen als touwtrekken,

Volgend jaar weer, en dan op 22, 23 en
24 september.

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 @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.

De Dorpsdag van 2016 in september
had een vol programma. De Dorpsdag
voor 2017 is daarom naar het vroege
voorjaar verschoven. Hieronder vindt u
alvast de data en de onderwerpen. De
exacte activiteiten en aanvangstijden
worden later bekendgemaakt.
Zaterdag 25 maart
Op het programma van de Dorpsdag
staan allerlei culturele activiteiten in
Dorpshuis De Spil. Workshops, verenigingsactiviteiten, de dorpsmaaltijd en
dorpsquiz. Verenigingen die iets willen
organiseren kunnen zich aanmelden
bij het Bewonersplatform.
Zondag 9 april
Paaseieren zoeken in het Derde
Wereldbos.
Vrijdag 22 t/m zondag 24 september
Recreatieweekend, met op vrijdag
activiteiten en feest voor de jeugd, op
zaterdag de Pinse Highlandgames en
dorpsbarbecue en op zondag de Pin-k
ATB-tocht voor vrouwen, een High Tea
en gezellige en sportieve activiteiten
voor dorpsbewoners van alle leeftijden.
Zaterdag 4 november
Natuurwerkdag. Diverse activiteiten
door de Jeugdnatuurgroep en Stichting Wouw voor de Derde Wereld, in
samenwerking met Brabants Landschap.
Zaterdag 16 december
Winterconcert in de Gertrudiskerk.

2016 TOPJAAR voor Dorpshuis De Spil
Het jaar 2016 gaat voor Dorpshuis de Spil de geschiedenisboeken in als een bijzonder jaar.
In het vorige dorpsbulletin van juni 2016 was te zien dat de verbouwing van de Foyer en de Zorgruimte
bijna was gerealiseerd. Een half jaar later kijken wij met vreugde en trots terug op de gebeurtenissen
vanaf deze zomer.

Plantagebaan 223 | 4725 AC Wouwse Plantage

Allereerst was daar een mooi openingsfestijn, waarbij de oudste en jongste inwoner van ons dorp,
geflankeerd door wethouder Saskia Schenk, de opening voor hun rekening namen. Vanaf dat moment
begon het te bruisen en wisten steeds meer mensen De Spil te vinden. Kees Nouws, voorzitter van het
Bewonersplatform, maakt daar op de voorpagina van dit bulletin al melding van.
De Spil nieuwe stijl
Dit hebben we met elkaar weten te realiseren: de zorgruimte is in gebruik genomen, het huiskamerproject
ging van start, de bibliotheek op zaterdagmorgen wordt steeds beter bezocht, er is ruimte voor sport, spel,
kunst en creativiteit. En last but not least is De Spil inmiddels ook het home geworden van RTC Zomerlust,
die in oktober ook de start en finish van hun ATB-toertocht vanuit het dorpshuis organiseerde.
Oudejaarsborrel
Evenals in voorgaande jaren biedt het bestuur van Stichting De Spil Wouwse Plantage op zaterdag 31
december vanaf 15.00 uur tot 17.30 uur weer een 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 zullen bezoeken.

Het bestuur van Stichting De Spil Wouwse Plantage
wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2017

Dorpshuis De Spil, Plantagebaan 223, 4725 AC Wouwse Plantage
telefoon:
0165-379 293
e-mail: 		
info@despilwouwseplantage.nl | website: www.despilwouwseplantage.nl

WhatsApp Alert werkt
goed voor dorp
Buurtpreventie heeft in mei een
‘WhatsApp Alert voor Wouwse
Plantage’ ingesteld. WhatsApp is
een netwerk van mensen die met
elkaar alert zijn op wat er in de
omgeving gebeurt.
Het alarmeringssysteem wordt gebruikt in de hele gemeente Roosendaal en werkt via de mobiele telefoon.
Betrapt
De app werkt erg goed, constateert
Phil Quik, coördinator Buurtpreventie
Wouwse Plantage. “We hebben al
diverse Alertacties gehad. In het dorp
zelf, maar ook bij buurtschap de Vleet.
Uit de meldingen zijn succesvolle
acties voortgekomen. De politie kreeg
informatie die hen dichter bij daders
bracht, onder meer over auto’s die gesignaleerd zijn bij zeker één inbraak.”

Groeiend aanbod in bibliotheek
Begin dit jaar is in de kleine zaal van
Dorpshuis De Spil een bibliotheek
ingericht. De bieb is elke zaterdag
geopend van 10.00 tot 12.00 uur. “Als
het openingsbord buiten vóór de Spil
staat is de bibliotheek geopend”, zegt
coördinator Marleen Vinke .
In de bibliotheek staan nieuwe boekenkasten. De voorraad is onlangs
uitgebreid met spannende, interessante,
boeiende en in ieder geval lezenswaardige boeken. Marleen: “Kom eens een
kijkje nemen”.
“In de Spil kiezen we voor een persoon-

lijke benadering”, gaat Marleen verder.
“Dus de geleende boeken worden
genoteerd en de teruggebrachte boeken
worden alfabetisch en naar genre op hun
plaats gezet. Hierdoor kan men beter
zoeken naar het gewenste boek. Ook
kan ik helpen zoeken naar een geschikt
boek.”
“Natuurlijk hebben we niet alles. Maar
we gaan ook samenwerken met de grote
bibliotheek, waardoor er in de toekomst
meer mogelijk is. Het is in ieder geval
ook erg gezellig om elkaar hier te ontmoeten met een kopje koffie, thee en een
praatje als men dat wil.”

Meedoen
Deelnemen aan het Alert kan nog
steeds. Stuur een e-mail naar
buurtpreventiewp@gmail.com en geef
uw mobiele telefoonnummer en adres
door.

Nieuwe leden welkom
bij Buurtpreventie
In de afgelopen maanden is een
aantal leden met het werk voor
Buurtpreventie gestopt. Het team is
dus naarstig op zoek naar nieuwe
leden.

Behalve voor het ruilen van boeken is er ook gelegenheid voor het maken van een
praatje en een kop koffie.

Wisselende exposities in Kleine Zaal

Toon uw creativiteit in De Spil

Als buurtpreventist loopt u één keer in
de drie weken samen met een andere
buurtpreventist door het dorp. Het
preventieteam loopt vaste veiligheidsroutes. 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 buitengebied.
U kunt zich aanmelden via
buurtpreventiewp@gmail.com,
senarda@home.nl of telefonisch bij
Phil Quik via 06 10346917.

Tijdens de creatieve instuif van
september vond onder meer de workshop ‘Vogels tekenen’ plaats. Zo’n 15
deelnemers wekten vogels op papier
tot leven.

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

Wisselende exposities
In de ruimte is een ophangsysteem aanwezig, waaraan wisselend schilderijen,
foto’s of andere kunstwerken kunnen
worden opgehangen.

Havik, goudfazant, putter, ijsvogeltje en
blauwe reiger, ze stonden er allemaal op.
Iedereen was enthousiast over het resultaat en over zijn of haar eigen kunnen.
De ingelijste werkstukken hingen in de
maand oktober in de kleine zaal van
Dorpshuis De Spil. Inmiddels zijn ze door
de makers mee naar huis genomen.

De bedoeling is dat iedereen uit Wouwse
Plantage en omgeving die het leuk vindt
om zijn of haar creativiteit te laten zien,
zich meldt bij Marleen Vinke. Dus wat
u ook maakt, neem gerust contact met
haar op. Op deze manier is er in de
kleine zaal steeds een andere expositie
te zien.
Mail of bel Marleen Vinke, mvinke@
home.nl, 0165-379 414.

