DORPSBULLETIN

Bewonersplatform Wouwse Plantage, september 2018

Samen werken aan leefbaarheid

Beste dorpsgenoten,
Het jaar 2018 is alweer flink onderweg.
Ook in dit jaar heeft het Bewonersplatform op de verschillende sleutelprojecten
stappen gezet om de leefbaarheid van
Wouwse Plantage te vergroten.
We slagen er met zijn allen steeds beter
in om ons dorp aantrekkelijk te houden
voor jonge gezinnen. Zo is er een grote
groep ouders en grootouders aan de
slag om de speeltuintjes te onderhouden.
Hierdoor kunnen deze speelplekken voor
ons dorp behouden blijven.
Basisschool
De Heilig Hartschool is het gelukt om een
goede partner te vinden voor de buitenschoolse opvang. Dit is van groot belang
om de positie van de school voor de toekomst te versterken. Een levendige basisschool is belangrijk voor de toestroom
van jonge mensen naar ons dorp. Vanuit
het bewonersplatform ondersteunen we
de school dan ook van harte.
Natuurpoort
Een ander groot project waar grote stappen zijn gezet betreft de Natuurpoort. Na

de presentatie in maart heeft de gemeente in samenwerking met de werkgroep
Natuurpoort van het Bewonersplatform
de plannen verder definitief gemaakt. Dit
najaar zal de eerste schop in de grond
gaan. Ondertussen gaat de werkgroep
verder met het maken van afspraken met
de gemeente omtrent het beheer in de
toekomst. Hierbij wordt ervoor gezorgd
dat op het terrein naast parkeermogelijkheden en de kunstzone er voorzieningen
zullen zijn zodat het dorp hier activiteiten
kan ontplooien.
Dorpsweekend
Dit jaar houden we voor de vijfde keer
een dorpsweekend in september. Een
mooi lustrum waaraan we in dit bulletin
dan ook veel aandacht besteden.
Ontmoeten
We streven ernaar dat dorpsbewoners
elkaar op een zo laagdrempelig mogelijke manier kunnen ontmoeten in
Dorpshuis de Spil. De minibiep en het
huiskamerproject zijn hiervoor concrete
initiatieven. Door een mooie subsidie
van de gemeenteraad kunnen we hierin
dit jaar weer een stap maken. We gaan
de huiskameractiviteiten uitbreiden met

gezamenlijke maaltijden.
WP-mobiel
Ook is er een start gemaakt met WPMobiel. Er heeft zich een leuke groepje
chauffeurs gemeld voor het één op één
vervoer. Daarnaast zijn we ook gestart
met regelmatige busritten naar populaire
bestemmingen. Vooral de uitstapjes naar
tuincentrum Intratuin en het winkelcentrum in Etten-Leur konden zich verheugen op een grote belangstelling.
Doe mee
De ontmoetingen in Dorpshuis De Spil en
de activiteiten van WPMobiel zijn nadrukkelijk voor iedereen bedoeld, maar zeker
ook voor die mensen die niet zo vaak uit
huis kunnen komen. Als je er nog niet
bent geweest, kom dan gewoon een keer
kennis maken. Er is altijd een kopje koffie
of thee met een praatje.
Ik hoop iedere dorpsbewoner te kunnen
ontmoeten bij één van de activiteiten van
het lustrum of in Dorpshuis De Spil.
Kees Nouws
voorzitter Bewonersplatform Wouwse
Plantage

LUSTRUM, vijf jaar septemberactiviteiten
De activiteitencommissie van het
Bewonersplatform organiseert dit jaar
de vijfde editie van het evenementenweekend in september. Wat ooit
begon als een evenement op zaterdag,
groeide in een paar jaar uit tot een
weekendvullend evenement.
We blikken terug op de vorige edities:
2014
De activiteitencommissie kreeg een idee
voorgelegd: zullen we voor de inwoners
van Wouwse Plantage Highland Games
organiseren? Het idee werd enthousiast
ontvangen. De commissie nam contact op met McGuns uit Ossendrecht.
McGuns heeft ruime ervaring met de
organisatie van een dergelijk evenement.
teams deel. De catering gebeurde vanuit
partytenten en de bar was opgebouwd
uit strobalen.
2015
De Highland Games werden uitgebreid
met een jeugdeditie in de ochtend.
De middag was gereserveerd voor 10
teams met volwassenen. Dit keer werd
een grote feesttent met echte tafels en
stoelen gehuurd. De bar kwam van een
dorpsbewoner. Voor het eerst vond na
afloop een dorpsbarbecue plaats.

Via Adrie Koolen werd een locatie
geregeld, weide Koolen aan de Plantagebaan. Dit eerste jaar namen zes

2016
Op vrijdagavond stond een Bierfest
met bierpullen op het programma. Na
de Highland Games waaraan 10 teams
deelnamen, schoven ’s avonds 150
mensen aan voor de barbecue. Voor het
eerst vond dit jaar op zondag de Tour
de Pin(k) plaats, een mountainbike-

tocht voor dames. Ook nieuw was een
High Tea voor iedereen en een familiefietspuzzeltocht.
2017
Het evenement kreeg vaste vorm. De
organisatie zette opnieuw een spetterend
Bierfest neer en Highland Games. Dat de
dorpsbarbecue werd gewaardeerd, bleek
uit het groeiend aantal deelnemers:170
dit jaar. Een DJ zorgde voor de muziek.
Ook de Tour de Pin(k), de High Tea en
de fotopuzzelfietstocht op zondag waren
populaire onderdelen.
2018
De komende lustrumeditie op zaterdag
22 en zondag 23 september biedt opnieuw een mooi programma.
Voor de Pinse Highland Games is een
aparte website aangemaakt:
www.pinsehighlandgames.nl. Hierop
is veel informatie te vinden over dit
evenement.

Een weekend vol activiteiten en muziek
Voor het eerste lustrum zijn opnieuw de activiteiten uitgebreid. Dit jaar is er veel live muziek aan het programma toegevoegd. Op
zaterdag speelt de bekende band Baomus. Op zondag geven Soli deo Gloria en La Lisière een concert, ondersteund door andere
orkesten. Dit jubileumjaar kunnen zich teams voor de Highland Games inschrijven die bestaan uit dorpsbewoners en uit oud-dorpsbewoners. De inschrijving voor de dorpsbarbecue staat open voor iedereen.

Programma Dorpsweekend Wouwse Plantage
Weide Koolen, gelegen naast Plantagebaan 226, is twee dagen lang de plek waar alle activiteiten gaan plaatsvinden. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen of om actief deel te nemen. De toegang tot het terrein is gratis, voor sommige
programmaonderdelen betaalt u vooraf een bijdrage.
Zaterdag 22 september
12.00 - 12.30 uur 		
12.30 - 13.00 uur
13.00 - 18.00 uur 		
18.00 - 20.00 uur		
20.00 - ........ uur 		

Warming up, iedereen mag meedoen.
Try out: uitleg over de verschillende games en spelregels.
Highland Games (deelname gratis) OUD DORPSGENOTEN schrijf u in!
Dorpsbarbecue, € 13,- p.p. voor volwassenen en € 6,50 voor kinderen tot 12 jaar.
Feestavond met live muziek van Baomus.

Zondag 23 september
9.30 - 12.00 uur 		
			
12.00 - 13.00 uur 		
			
13.00 - 18.00 uur		
14.00 - 18.00 uur		
			

Tour de Pin(k). Alleen voor dames! Inschrijfgeld € 5,- per deelnemer.
Aanmelden via mtbdekoepel@gmail.com.
High Tea voor alle dorpsgenoten in de feesttent. Hiervoor vooraf inschrijven,
kosten € 7,50 per persoon.
Foto puzzelfietstocht. Geen inschrijving nodig.
Jubileumconcert 90 jarige harmonie Soli Deo Gloria met damesensemble La Lisière.
Gratis entree.

Deelnemers aan de dorpsbarbecue en de High Tea kunnen zich opgeven en betalen in Dorpshuis De Spil, Plantagebaan 223,
bij Kapsalon Rian, Kerkstraat 30, of via www.pinsehighlandgames.nl. Inschrijven voor de Highland Games kan via
www.pinsehighlandgames.nl.

90 jaar Soli Deo Gloria
Zondag 23 september geeft de harmonie
acte de presence in de tent van de Highland Games. Ook de Nispense harmonie
St Caecilia en het damesensemble La
Lisière verlenen hieraan hun medewerking.
Soli Deo Gloria is als fanfare opgericht in
1928 en bestaat dus nu 90 jaar.
In 1979 werd de fanfare een muziek-,
drumband- en majorettenvereniging. In
1983 werd de drumband en majorettenafdeling opgeheven. Een aantal leden
hiervan is klarinet gaan spelen, waardoor
een harmonie gevormd kon worden.
Het repertoire bestaat tegenwoordig zowel uit concertstukken voor harmonie als
muziek van het lichtere genre.
Het 90-jarig jubileumjaar wordt afgesloten met een concert op 15 december
in Dorpshuis De Spil. Hiervoor zijn ook
de oudleden uitgenodigd om hun partij
mee te blazen. Vele van hen hebben hier
gehoor aan gegeven en het belooft een
geweldige happening te worden.

Buitenschoolse opvang in basisschool Heilig Hart
Vanaf het nieuwe schooljaar, 20
augustus, start een groene, buitenschoolse opvang. De BSO-groep is
gevestigd in het schoolgebouw van
basisschool Heilig Hart te Wouwse
Plantage.
Op d'n Buiten is een kleinschalige BSO
voor de leeftijdscategorie van 4-12 jaar.
De opvang streeft naar een huiselijke
sfeer en een goede band met ouders en
kind.
De buitenschoolse opvang is vrije tijd.
Dat betekent dat kinderen bij Op d’n
Buiten deze tijd zelf mogen invullen.
“Maar tegelijk proberen wij de kinderen
wel te stimuleren en uit te dagen om iets
nieuws of iets anders te ondernemen.“
Op d'n Buiten is geopend van 7.30 uur
tot 8.30 uur en van 14.30 uur tot 17.30
uur. De opvang kan per blok worden

afgenomen. Voorschoolse en naschoolse
opvang is mogelijk met verlenging van
een half uur vooraf of achteraf.

Heeft u interesse of vragen, dan kunt
u terecht bij Kirsten Koolen. Tel: 0165563058 of mail: info@opdnbuiten.nl.

Werkgroep maakte speeltuintjes zomerklaar
De speeltuintjes van Wouwse Plantage
zijn vóór de zomer tip top in orde gemaakt. Zo werd door de gemeente onder
meer rond het speeltuintje aan het Rozenhof een nieuw hekwerk geplaatst en

werden de oude struiken verwijderd. De
werkgroep Speeltuintjes kwam daarna in
actie. Een flinke groep vrijwilligers heeft
onkruid gewied, de zandbak schoongemaakt, mos tussen de voegen van de

tegels verwijderd, de speeltoestellen
schoongemaakt en de jeu de boules
baan opgeknapt. Al met al een zeer geslaagde make-over van deze speeltuin.

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: 0165579555 (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 Christel de Graaf, 0900-8844 of www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten.
•
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.
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