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Bewonersplatform in Coronatijd

In de maarteditie van het Dorpsbulletin
kondigden we nog vol enthousiasme
het nieuwe activiteitenseizoen aan:
een weekend in maart met diverse
programmaonderdelen, een uitgebreid
programma rondom het passeren van
het wielerpeleton van La Vuelta in augustus, en zo waren er meer plannen.
Covid 19 legde ook in Wouwse Plantage
veel activiteiten stil. In de zomer ging
na de eerste lockdown Dorpshuis De
Spil weer open en konden activiteiten
als de Huiskamer op donderdag en de
bieb op zaterdag worden opgestart. De
Soos en de WP-bus pasten zich aan de
veranderde omstandigheden aan. Ook
de werkgroepen Bezem door de Pin en
Speeltuintjes bleven vol enthousiasme
actief. Helaas ging De Spil op 14 oktober
opnieuw dicht en stopten opnieuw diverse activiteiten.

Oproep
De oproep tijdens de eerste golf om iets
te betekenen voor ouderen in ons dorp
leverde verrassend veel aanmeldingen
op. De animo onder ouderen om daar gebruik van te maken was een stuk kleiner,
Wouwse Plantage is een ‘familiedorp’,
met stevige sociale banden. De ouderen
sloegen zich daardoor dapper door de
eerste lockdown heen.
Reuring
Tussen de intelligente lockdowns door,
ging het leven in ons dorp verder. We
kregen op een deel van de Plantagebaan
een LEAB-laag, (laag energie asfalt beton), een duurzaam asfaltproduct met
een veel lagere energiebelasting dan
het standaard asfalt. Een primeur voor
deze regio. Wethouder Inge Raaijmakers
kwam hoogstpersoonlijk het startsein
geven. De snelheid van dit gedeelte van

de Plantagebaan ging na de werkzaamheden wel meteen van 80 km naar 60
km per uur. De Natuurpoort bleek in deze
Coronatijd een gewild vertrekpunt voor
een wandeling.
Fotowedstrijd
Eind oktober deed het Bewonersplatform
een oproep om deel te nemen aan een
fotowedstrijd. We selecteerden uit de
inzendingen drie winnaars. Kijk elders in
deze editie naar het resultaat.
Presentje
Wat de komende tijd ons gaat brengen
is afwachten. Het Bewonersplatform blijft
zich onverminderd voor u inzetten. Begin
december ontving u van ons alvast een
kleine attentie in een door drukkerij
Altorffer gesponsorde envelop. Een ‘opkikkertje’. Wij wensen u fijne feestdagen
en een prettige jaarwisseling.

Wouwse Plantage korte tijd wereldnieuws
Afgelopen zomer was Wouwse Plantage korte tijd wereldnieuws. Eerst
trok de brand van een vermoedelijk
drugslab de aandacht, de vondst van
containers in een loods die bedoeld
waren voor criminele activiteiten was
een aantal dagen trending topic.

Het Bewonersplatform Wouwse Plantage
organiseerde in juli in samenwerking met
de gemeente Roosendaal een bewonersbijeenkomst. De burgemeester, politie en
het openbaar ministerie beantwoordden
vragen van verontruste inwoners van het
dorp. De klacht dat eerdere meldingen
van verdachte activiteiten weinig oplever-

den werd nu wel serieus genomen. Blijf
melden, was het advies: via de website
van de politie of via info@roosendaal.nl,
ter attentie van de afdeling Veiligheid. De
politie beloofde in elk geval meer te surveilleren in het buitengebied en komt er
volgend jaar weer een bijeenkomst voor
dorpsgenoten.

Fotowedstrijd
De Vereniging Kleine Kernen Noord
Brabant schreef in de herfst een
fotowedstrijd uit. De opdracht was ‘de
mooiste kern van Brabant’ in beeld te
brengen. Uit de inzendingen koos de
jury foto’s van de 12 mooiste kernen
uit de provincie, die verwerkt werden
in een kalender voor 2021.
Het Bewonersplatform riep de inwoners
van Wouwse Plantage op een bijdrage te
leveren en zo te laten zien hoe mooi ons
dorp is. Uit alle inzendingen kozen we
drie kanshebbers, die sowieso van het
Bewonersplatform een prijs kregen. Deze
foto’s stuurden we in voor de wedstrijd
van de Vereniging Kleine Kernen.
De winnaars
Op de eerste plaats van onze eigen wedstrijd kwam de foto ‘weg naar de dorpskern vanuit het buitengebied’, gemaakt

door Marylou Bovée-Frijters. Zij ontving
een dinerbon van Restaurant Kwizien.
Op de tweede plaats een foto van de
kerk met de verlichte boom, gemaakt
door Ellen Breugelmans. Zij won een
dinerbon van Cafetaria Funny.

Op de derde plaats een foto van Phil
Quik van de Bleekloop. Hij kreeg een
waardebon voor koffie met gebak voor 2
personen bij Bistro Douwe Schuur.

Corona… of Covid-19
Een jaar geleden nog nooit van gehoord… en nu beheerst het ons leven
We mogen maar een beperkt aantal
mensen in ons huis ontvangen, er
mag maar 1 persoon op bezoek in
het verpleeghuis/ziekenhuis. We
houden 1,5 meter afstand en kunnen
niemand vastpakken of knuffelen. De
dagbestedingen (waren) dicht, geplande afspraken werden afgezegd.
Het kan dan stil worden in huis; je mist
de sociale contacten, je praatje met
anderen, de bezoekjes, de warme omhelzing, het samenzijn. En zorg je dan
ook voor iemand, omdat je mantelzorger bent? Dan kwam/komt alle zorg wel
op jouw schouders te rusten.

Als mantelzorger moet je de draad gewoon oppakken en men gaat er zonder
meer vanuit dat jij de dagbesteding wel
opvangt, je dementerende moeder/
vader/partner de hele dag in de gaten
houdt.
Steunpunt
En waar is de aandacht dan voor de
mantelzorger? Waar kunnen zij terecht
als het te veel is/wordt?
Het Mantelzorgsteunpunt en het Bewonersplatform zijn benieuwd hoe het met
de mantelzorger in ons dorp gaat. Hoe
ervaren mantelzorgers deze tijd? Wat
zijn hun ervaringen?

Bent u mantelzorger of kent u
mantelzorgers? Wij willen graag met
u in gesprek gaan over uw belevingen. Dat kan tijdens de Huiskamer in
Dorpshuis De Spil, op donderdag 7
januari 2021. U komt toch ook?
Kitty Kiezenberg, mantelzorgconsulent,
is deze ochtend aanwezig op naar uw
verhalen te luisteren. U kunt vragen
stellen en er is informatie over Mantelzorgondersteuning.
Privégesprek
Wilt u een privé gesprek? Maak een
afspraak met het Mantelzorgsteunpunt
via 06 30 34 70 59.

Anne (30) en Micheal (30) van der Palen

‘We verwachten in maart 2021 ons eerste kindje. Dat zien we hier graag opgroeien’
Waar wonen jullie?
Paul Emsenstraat 15 (Witte Wijkje).
Sinds wanneer wonen jullie hier en waar
komen jullie oorspronkelijk vandaan?
We wonen hier sinds maart 2017. Anne
komt oorspronkelijk uit Roosendaal.
Michael is geboren in Eindhoven, maar
is op zijn 11e jaar naar Alphen aan de
Rijn verhuist vanwege het werk van zijn
vader. De eerste jaren van hun relatie
hebben ze veel op en neer gereisd tussen Roosendaal en Alphen aan de Rijn.
Maar Anne werkt in Zeeland en Michael
kon als metselaar ook in deze omgeving
aan de slag. Dus besloten ze op zoek te
gaan naar een huis in Roosendaal. Toen
er een keer file stond op de A58 en Anne
besloot binnendoor te rijden naar haar
werk, reed ze door Wouwse Plantage en
zag het bord van het Witte Wijkje. Dat
huis was precies wat ze zochten.
Wat is jullie beroep?
Anne is fysiotherapeut. Michael is metselaar.
Hoe vinden jullie het om woonachtig te
zijn in (de buurt van) Wouwse Plantage.
Wat is er fijn/zijn de voordelen.
We vinden het heerlijk! Het is hier rustig.
Omdat we door de Coronamaatregelen
zo veel thuis waren afgelopen jaar, leek
het soms wel vakantie als we met lekker
weer in de tuin zaten. Zo rustig. Er wordt
veel georganiseerd en het is vrijblijvend
of je er aan deelneemt of niet. Iedereen
praat met elkaar, het is een sociale omgeving en sinds de buurtborrel worden
we door veel buurtbewoners begroet. We

Lagere snelheid
Na het afronden van de werkzaamheden op de Plantagebaan, is de
maximumsnelheid verlaagd van 80
naar 60 km. Even opletten dus, want
die 80 km zit er bij velen vast nog diep
ingesleten. De nieuwe snelheid geldt
in de richting Wouw tot na het bord
'einde zone 60' bij de Spuitendonksestraat en omgekeerd vanaf hier tot
aan de bebouwde kom van Wouwse
Plantage. Op de Plantagebaan mag
buiten de bebouwde kom van Wouw
tot aan de 60 km borden/einde 60
km (nu) nog wel maximaal 80 km/u
worden gereden.

hebben veel contact met mensen in onze
wijk. Michael vindt het ook erg gezellig
om spontaan eens te kijken bij de buurtbewoners die aan het bouwen zijn. Bij de
achterbuurman heeft hij gemetseld.
Zijn er ook nadelen, dingen waarvan jullie vinden dat ze anders kunnen?
Nee, we zijn sowieso geen klagers.
Eigenlijk missen we niks. Misschien een
klein winkeltje voor vergeten boodschappen, maar ja, je bent ook zo in Wouw.

Hoe ziet jullie toekomst eruit?
We verwachten in maart 2021 ons eerste
kindje. Dat zien we hier graag opgroeien.
We hebben een mooi ruim huis, een
fijne tuin. We hopen hier lang te blijven
wonen.
Willen jullie nog iets kwijt?
We hopen nog veel lol te beleven in
Wouwse Plantage.

Dorpsbewoners in beeld
Dieuwertje Kerstens, lid van het Bewonersplatform, spreekt in de wandelgangen
regelmatig 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. (Foto Rob Prop)

Afvalcontainers gaan ondergronds
Na het verwijderen van de bovengrondse plastic afvalcontainer in de
Kerkstraat, is samen met de gemeente
Roosendaal gezocht naar een locatie
om alle containers ondergronds te
plaatsen.
Een locatie voor een ondergrondse container moet aan heel wat voorwaarden
voldoen. Er zijn dan ook een zevental
locaties bekeken en er is een duidelijke
voorkeurslocatie uit gekomen.
Afweging
De afwegingen die zijn gemaakt, zijn
terug te vinden op de website van het

Bewonersplatform:
www.wouwseplantage.nu.
Zowel de glasbak, de plasticcontainer en
de kledingbak zullen ondergronds worden
geplaatst op de locatie in de groenstrook
op de hoek van de Kerkstraat en Kamperfoeliestraat 1, na het gemaal. Hier is
voldoende ruimte voor de ondergrondse
containers. Bewoners kunnen veilig gebruikmaken van de bakken en Saver kan
deze veilig leegmaken. Het bestaande
groen wordt zoveel mogelijk behouden.
De plaatsing zal in de eerste helft van
2021 plaatsvinden. Tot die tijd zal de
plasticbak worden teruggeplaatst op de
oude locatie.

Een beetje zwerfafval wordt een berg afval

Maar opruimen doet ook opruimen….
Maandelijks, meestal op de laatste
zaterdagmiddag, gehesen in oranje
hesjes en gewapend met een afvalgrijper, handschoenen en veel
vuilniszakken, gaat een ploegje van
de ‘Bezem door de Pin’ de strijd aan
met het zwerfafval in het dorp.
Zwerfafval is afval dat bewust of onbewust wordt achtergelaten op plaatsen
waar het niet hoort. Het zorgt voor
ergernis, trekt ongedierte aan, vervuilt
de bodem, veroorzaakt een plastic soep
in de oceanen en het ‘officieel’ opruimen
kost veel geld. Iedereen kan meehelpen
om zwerfafval tegen te gaan: inwoners,
scholen, bedrijven en verenigingen. Dat
kan natuurlijk door geen afval achter te
laten en als het er toch ligt door het op
te ruimen.
Het bedrijfsleven en statiegeld op
blik en petflessen
Sinds 1991 bestaat de ‘Stichting Nederland Schoon’, een club vanuit het
bedrijfsleven opgericht. Al bijna 20 jaar
verzet deze stichting zich tegen de invoering van statiegeld op blik en petflessen. Het zou te veel geld kosten en niet
lonend zijn. Zodoende verdwijnen er
in ons mooie Nederland meer dan 900
miljoen plastic flesjes en 1800 miljoen
blikjes per jaar bij het afval maar vooral
op straat en in het landschap.
‘Allemaal de schuld van de burger’ is
dan de mantra.
In Noorwegen, naast diverse andere
Europese landen, is al jaren een statiegeldsysteem ingevoerd. Zodoende kon
de CEO van het Noorse recyclingbedrijf
Infinitum in 2018 op het internationale
‘statiegeldcongres’ in Genk (B) aanto-

nen dat er jaarlijks tientallen miljoenen
euro winst gemaakt wordt door louter
het inzamelen van blik: 93 Procent van
alle in dat land verkochte blikjes wordt
naar inzamelpunten gebracht. Daardoor werden de inzamelkosten van de
Noorse gemeenten drastisch teruggedrongen, nam de vervuiling van de
natuur af evenals de CO2-uitstoot door
het recyclingproces.
Plogging
In Zweden doen ze het anders, daar
doen ze aan ‘plogging’. De trend en de
naam plogging vinden beiden daar hun
oorsprong. Het is een samentrekking
van de woorden ‘plocka’ (plukken) en
‘jogging’, dus ‘afval oprapen tijdens het
hardlopen’.
Hiermee is ook meteen duidelijk wat de
sport precies inhoudt. Het enige wat je

nodig hebt is een paar hardloopschoenen, een vuilniszak en handschoenen.
Heeft het zin om er als individu iets
aan te doen?
Jawel, we kunnen er allemaal ons
steentje aan bijdragen. Als de overheid
niets doet moeten we het zelf doen! En
dat kunnen we omdat mensen na-apers
zijn. Daarom is voorbeeldgedrag zo
cruciaal. Uit psychologisch onderzoek
is al herhaaldelijk gebleken dat mensen
je positieve intentie (in dit geval zorgen
voor een schoon dorp) navolgen. Al
kijken sommige voorbijgangers weg of
fietsen ze met een glazige blik voorbij, ze hebben je weldegelijk gezien!
Daarnaast krijg je vaak genoeg ook een
‘duimpje’ en word je actie door de meesten zeker gewaardeerd.

Iedere maand trekken de leden van de werkgroep Bezem door de Pin door Wouwse
Plantage. Het doel: Het schoonhouden van ons fraaie dorp. (Foto: Rob Prop)

Klachtennummers
•
Geluidsoverlast van vliegbasis Woensdrecht: centrale nummer 0800-0226033.
•
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 Bas Nielen en Mark Noordink, 0900-8844 of www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten.
•
Buurtpreventie Wouwse Plantage: buurtpreventiewp@gmail.com / download de BuitenBeter app.
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.
Druk: Altorffer Roosendaal, oplage: 700 stuks.

Door het Bewonersplatform in 2020
gesteunde initiatieven
Door middel van een jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Roosendaal is
het Bewonersplatform Wouwse Plantage in de gelegenheid om initiatieven
die bijdragen aan de leefbaarheid in
Wouwse Plantage te ondersteunen.
In 2020 heeft het Bewonersplatform
Wouwse Plantage de volgende projecten ondersteunt:
Verlichting Gertrudiskerk
Op initiatief van het Bewonersplatform
Wouwse Plantage is vanaf 2009 de
Gertrudiskerk in Wouwse Plantage het
gehele jaar door iedere avond aangelicht
door middel van schijnwerpers. Daarnaast is tijdens de feestdagen de oude
eikenboom op het Gertrudiskerk verlicht.
De kosten hiervan worden gedragen
door het Bewonersplatform Wouwse
Plantage.
Natuurpoort Wouwse Plantage
In september 2019 is de Natuurpoort
Wouwse Plantage officieel geopend.
Het Bewonersplatform Wouwse Plantage vindt het belangrijk dat het activiteitenveld op de Natuurpoort Wouwse
Plantage veelvuldig wordt gebruikt door
organisaties uit Wouwse Plantage. Om
dit gebruik te stimuleren heeft het Bewonersplatform Wouwse Plantage voor
2020 het gebruik van activiteitenveld
door organisaties uit Wouwse Plantage
afgekocht, zodat zij hier gratis gebruik
van konden maken.
BC Hoevekestijn
Op 18 januari 2020 hield Bouwclub Hoevekestijn haar open dag. Tijdens deze
open dag bood zij iedereen de mogelijkheid om deel te nemen aan de workshop
‘hoe bouw ik een wagen’. Een groot
aantal kinderen nam deel aan deze workshop en leerde zo wat er allemaal komt
kijken bij het bouwen van een wagen.
Door middel van de financiële bijdrage
van het Bewonersplatform Wouwse Plantage was het mogelijk om deze activiteit
gratis aan te bieden en onder meer kinderen enthousiast te maken om ook zelf
aan de slag te gaan met het maken van
een eigen creatie waarmee zijn konden
deelnemen aan de carnavalsoptocht in
Mastepinnelaand.
De Pin Pongers
Door tafeltennisvereniging De Pin Pongers is in 2020 een financiële bijdrage
gevraagd aan het Bewonersplatform

Wouwse Plantage voor het opzetten
van een nieuwe tafeltennisactiviteit voor
vijftigplussers.
Door middel van deze activiteit wil
tafeltennisvereniging De Pin Pongers
vijftigplussers enerzijds stimuleren om
te (blijven) bewegen en anderzijds om
te voorkomen dat vijftigplussers in een
sociale isolement dreigen te raken. Als
gevolg van Covid-19 is de aftrap van
deze nieuwe activiteit tot nadere orde
uitgesteld.
KinderVakantieWerk Wouwse
Plantage
In dit bijzondere jaar is het Stichting
KinderVakantieWerk Wouwse Plantage
gelukt om de KVW-week in aangepaste
vorm door te laten gaan. Door middel
van de financiële bijdrage vanuit het
Bewonersplatform was het voor Stichting
KinderVakantieWerk Wouwse Plantage
mogelijk om de eigen bijdrage voor de
deelnemers aan de KVW-week eenmalig
te verlagen, zodat alle kinderen toch nog
een leuke activiteit hadden in zomervakantie nu vakanties en evenementen niet
door konden gaan.
KBO - ‘Een tegen eenzaamheid’
In het kader van de week van eenzaamheid heeft de KBO Wouwse Plantage
een speciale activiteit georganiseerd.
Tijdens deze activiteit kregen de belangstellende een lunch aangeboden,
werd een quiz gespeeld en kwam er een
tonprater langs. Deze activiteit is mede
mogelijk gemaakt door een financiële
bijdrage vanuit het Bewonersplatform
Wouwse Plantage.

Buurtpreventie Wouwse Plantage
Vanaf februari 2013 beschikt Wouwse
Plantage over een buurtpreventieteam.
Het doel van dit team is enerzijds het
signaleren van verdachte situaties en
anderzijds het aanspreken van mensen
op hun gedrag.
Om ook in de winterperiode zichtbaar
haar taak te vervullen in het dorp en
het buitengebied, zou het buurtpreventieteam graag veilige weerbestendige
reflecterende jas aanschaffen voor haar
vrijwilligers. Doordat de kosten hiervan
niet volledig kunnen worden gedekt met
de jaarlijkse bijdrage van de gemeente
Roosendaal, heeft het buurtpreventieteam Wouwse Plantage aangeklopt bij
het Bewonersplatform Wouwse Plantage.
Het Bewonersplatform Wouwse Plantage
heeft positief gereageerd op dit verzoek, waardoor aankomende winter alle
vrijwilligers van het buurtpreventieteam
Wouwse Plantage kunnen beschikken
over veilige weersbestendige buurtpreventie jassen.
Aanvragen vouchers 2021
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande voorbeelden een goed idee om
de leefbaarheid van Wouwse Plantage
ter bevorderen en kunt u daarvoor wel
een steuntje in de rug gebruiken, dien
dan een voucheraanvraag in bij het
Bewonersplatform Wouwse Plantage.
Voor meer informatie en de voorwaarden
waaraan uw voucheraanvraag dient te
voldoen verwijzen wij u naar onze website; www.wouwseplantage.nu. Voucheraanvragen kunnen worden ingediend via
bewonersplatform@wouwseplantage.nu.

Nieuws over basisschool
Het is altijd fijn om leuk nieuws te
vermelden, met name over onze basisschool Heilig Hart.
Zoals u misschien al is opgevallen, is in
de herfstvakantie en de weken erna hard
gewerkt aan het onderhoud van het dak
van de school. Op die manier kan het dak
weer jaren mee!
BSO
Nadat de buiten schoolse opvang (BSO)
Op d’n Buiten er voor de zomervakantie
mee stopte, is er gezocht naar een oplossing voor kinderen in Wouwse Plantage.
Deze is gevonden in SportBSO in de
Roos. Deze SportBSO is gevestigd in
Roosendaal, maar de kinderen worden
door een medewerker van de SportBSO
door middel van een busje of auto opgehaald. Er wordt al aardig gebruik gemaakt
van deze mogelijkheid. De kinderen
welke er nu gebruik van maken zijn er
erg enthousiast over. Voor meer informatie zie www.sportbsoinderoos.nl of info@
sportbsoinderoos.nl of bel 06-5468 0943.
Peuteropvang
Het aantal peuters bij Peutergroep Heilig
Hart groeit. Sinds 1 november is er een
vast pedagogisch medewerker bij. Laura
Deelen en Lesley Jobse begeleiden
kinderen van 2 t/m 4 jaar. Deze leeftijd is hét moment om je kind te helpen
basisvaardigheden te ontwikkelen. Op de
peuteropvang krijgt je kind de kans om
op onderzoek uit te gaan, ervaringen op
te doen en grenzen op te zoeken. Kom
eens een kijkje nemen.
Voor meer informatie kun je contact
opnemen via serviceteam@kober.nl, 076
504 5605 of via bewonersplatform@
wouwseplantage.nu.

Bewonersplatform zoekt nieuwe bestuursleden
Wilt u actief meepraten over beslissingen in uw dorp? Overweeg dan om bestuurslid te worden van het Bewonersplatform Wouwse Plantage. Het platform bestaat uit
een groep vrijwilligers die zich inzetten voor de leefbaarheid in Wouwse Plantage.
Het behartigen van het algemeen belang van de inwoners staat hierbij voorop.
Het platform werkt samen met de gemeente, de politie, en andere sociale partners
en is gesprekspartner van de gemeente. De bestuursleden houden zich met specifieke onderwerpen bezig die het dorp aangaan. Het is van belang dat het bewonersplatform goede contacten onderhoudt met de inwoners van Wouwse Plantage.
Daarom worden bewoners van Wouwse Plantage uitdrukkelijk uitgenodigd om deel
te nemen in de verschillende werkgroepen. Op deze manier kunnen de inwoners
van Wouwse Plantage een bijdrage leveren bij de ontwikkelingen die voor het dorp
van belang zijn.
Meer weten? Kijk op de website www.wouwseplantage.nu, de Facebookpagina
Bewonersplatform Wouwse Plantage of neem contact op via bewonersplatform@
wouwseplantage.nu.

Bosrijk
Vanochtend had ik zo spontaan ineens
wat tijd voor mezelf. Aan het huishouden
had ik gisteren al gewerkt en de afgelopen weken had ik me behoorlijk ingespannen, dus het was tijd voor mij!
Ik besloot een boswandeling te gaan
maken, die ik startte vanaf de natuurpoort met het prachtige leemputtenpad.
Het eerste gedeelte van mijn wandeling
had ik nog van alles ‘aan mijn hoofd’. Ik
haalde regelmatig mijn telefoon uit mijn
zak om iets te noteren of te regelen. Maar
ergens besloot ik mijn telefoon te laten
voor wat hij was.
Ik stond stil in een laan vol eikenbomen
en nam de prachtige kleuren, van de
inmiddels op de grond gevallen bladeren,
in me op. Brons, goud, bruin, geel, rood.
Even diep inademen.
Zo zette ik mijn wandeling voort en hoe
vaker ik bewust de omgeving in mij
opnam, hoe meer mijn rug ontspande en
hoe stiller het in mijn hoofd werd.
Ik ben geboren en getogen in Wouwse
Plantage en ik kwam als kind zeker wel
eens in het bos, maar sinds de Coronacrisis ben ik nog nooit zo veel in dit bos
geweest.
En steeds weer, als ik er doorheen
wandel snap ik niet waarom ik er niet wat
vaker heen ga.
Over Wouwse Plantage krijg ik regelmatig geluiden te horen dat het klein is, dat
je er niks hebt, dat er niet veel te beleven
is. En waar daar natuurlijk waarheid in
zit, als je het vergelijkt met een groter
dorp of stad, blijkt nu in deze crisistijd
dat Wouwse Plantage iets heel groots en
kostbaars bezit. Namelijk ruimte, natuur
en rust.
Tijdens mijn wandeling ben ik niemand
tegen gekomen, op een paar fazanten
na. En dat blijkt, zeker nu, iets om zeer te
waarderen.
Dus om iets mee te geven: Voel je je in
deze crisis (of op andere momenten) wat
gespannen, trek een jas en wandelschoenen aan en in een paar stappen kun je
je laten betoveren door rust, ruimte en
natuur. ‘Mindfuller’ kan het niet worden.
Als je in Wouwse Plantage woont, is er
misschien weinig, maar je bent wel (bos)
rijk!
Liefs van Dieuwertje

