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Nieuw leven inblazen
NIEUWS VANUIT HET PLATFORM
Beste Dorpsgenoten,
Voor u ligt het nieuwe dorpsbulletin.
Door de aanhoudende maatregelen zijn er helaas niet veel grote activiteiten geweest. Maar gelukkig lijkt er verbetering in de regelgeving te komen, met als resultaat dat er weer meer leven in
de brouwerij kan komen.
Drie leden hebben ons bewonersplatform verlaten. Ik wil Rian, Elma en Jojanneke bedanken
voor hun inzet de afgelopen jaren.
We hebben ook vijf aanwinsten. Namelijk Jeroen, Dilys, Harry, Rudy en Linda, die ons bewonersplatform komen versterken. Heel fijn dat er samengewerkt wordt om ons bewonersplatform
weer nieuw leven in te blazen.
Daarnaast wil ik onze huidige leden Stijn, Dieuwertje, Bram, Nadya en Miranda in het zonnetje
zetten, omdat zij achter de schermen veel tijd steken in ons bewonersplatform.
In dit bulletin kunt u verder lezen over Simpel en Puur, die een ijscaravan hebben sinds kort en
ook een DHL Servicepoint zijn. Vanuit KPO Heilig Hart is er nieuws over het schoolplein en de
juffendag. Maar ook valt er te lezen over onder andere de Spil, de Natuurpoort, de Rimboe, de
schietvereniging, de buurtpreventie en nog veel meer zaken, die ons dorp bezig houden.
Veel leesplezier en een fijne zomer toegewenst voor iedereen!
Jeroen van Loenhout
Voorzitter bewonersplatform Wouwse Plantage

Op 30 oktober gebeuren er vreemde zaken in Wouwse Plantage… In een huiveringwekkende wandeltocht kom jij te weten welke mysteries zich hebben neergestreken in
Wouwse Plantage!
Niet bang aangelegd? Dan is deze spooktocht iets voor jou (voor jong en oud).
Schrijf 30 oktober in de agenda! Dan zien we je dan!
Volg ook de socials

van het Bewonersplatform en KinderVakantie Werk.
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IN DIT NUMMER
Nieuws van school

NIEUWS VAN RKVV DE RIMBOE

Nieuws van de Spil

In juni 2021 bestond Rimboe 75 jaar! 75 jaar vol plezier en sportiviteit.

Dorpsbewoners in beeld

In 1946 (net na de oorlog) is het allemaal begonnen. In het dorp Wouwse
Plantage waren ze begonnen met de wederopbouw. Mensen verbleven in
het toenmalige Hotel Dekkers en voetbalden ’s avonds voor hun ontspanning tegen de mensen uit het dorp op een weiland aan de Wildertsedreef.
Het begin van R.K.V.V. Rimboe. Het gehuurde veld zat nog vol tanksporen en granaatgaten en de eerste doelpalen kwamen uit de plaatselijke houtzagerij. Omdat het veld tussen de bossen lag, werd al snel de naam Rimboe
bedacht voor de vereniging. De groene kleur verwijst dan ook naar de prachtige groene omgeving.
Voor de toekomst hoopt het nieuwe bestuur een frisse wind door de vereniging te kunnen laten
waaien. De accommodatie is nodig toe een vernieuwing. Er worden volop plannen gemaakt samen
met een architect om te kijken naar de verschillende mogelijkheden. Het moet een duurzame accommodatie zijn die breed ingezet kan worden. Ook wordt er gekeken naar verschillende samenwerkingen met (plaatselijke) initiatieven om meer verbinding en beleving te krijgen. Maar uiteraard zal het plezier hebben in het voetbal altijd voorop blijven staan. Het 75 jarig jubileum kon dit
seizoen niet groots gevierd worden. Het plan is dan ook om dit in september 2021 in te halen. 75
jaar is toch iets om trots op te zijn en zeker een reden voor een feest!

Nieuws van RKVV Rimboe
Het nieuwe ziekenhuis
Simpel & Puur
Nieuws van de Natuurpoort
Schietvereniging 50 jaar
Nog meer ijs
Mantelzorg
Buurtpreventie
Nieuws van de redactie

NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL
Juffendag –Buitenspeeldag
Groene schoolplein
In 2019 heeft basisschool Heilig Hart een
subsidie toegekend gekregen vanuit Het
Prins Bernard Cultuurfonds. Dit bedrag
komt uit de door de Provincie NoordBrabant ingestelde Buurtfonds Schoolpleinen van de Toekomst. Deze subsidie
heeft de school gedeeltelijk al kunnen
gebruiken bij het realiseren van het
groene schoolplein. Er zijn al houten
speeltoestellen, een grasveldje achter de
school, een kleine zaaibak en natuurlijk
het blote voetenpad.
Afgelopen weken is het kleuterplein aangepakt. Voor het uitgraven van de zandbak, het klimtoestel en de wipkippen,
kreeg de school hulp van familie Vlasblom van camping Zoomland. Het kleuterplein is voorzien van een nieuw speeltoestel en een nieuwe zandbak.

NIEUWS VAN DE SPIL
Na vele maanden van rust merken
we dat de afgelopen weken de
meeste gebruikers van ons weer
(langzaam) de draad oppakken. Namens de Spil kunnen we enkel maar
melden WELKOM TERUG!. In de
tussentijd hebben wij in ieder geval
niet stilgezeten; de toiletgroepen zijn
gemoderniseerd en in het kader van
duurzaamheid en comfort zijn de
koelingen in de foyer vervangen en
zijn we overgeschakeld op slimme
thermostaten voor de C.V. Ook de
audio-installatie in de grote zaal is
inmiddels vervangen en in de grote
zaal zijn we nog niet klaar!

Verder zijn we erg blij met Judoschool Ikigai die voor de jeugd Judo
lessen gaat
verzorgen op
de woensdagmiddag
tussen 14:15
en 15:15.
Heeft u kinderen in de
leeftijd van 4-10 jaar? Kom eens
kijken of neem een gratis proefles!

Op 14 juli vieren de juffen en meneer
Leon hun verjaardagen in de vorm van
een juffen- en meesterdag. Dit jaar
wordt deze mede georganiseerd met
hulp vanuit het bewonersplatform en de
dames van hartenkracht. De intentie was
vorig jaar om een buitenspeeldag in het
dorp te organiseren. Tot nu toe lieten de
maatregelen dat niet toe. Maar samen
met de organisatie van school hebben
we daarom een combinatie kunnen maken binnen de toegestane regels. Een
tipje van de sluier... een thema van deze
dag is ‘vloer is lava'.
Kinderen die in Wouwse Plantage wonen, maar niet op de school zitten, krijgen ‘s middags de kans om hun voetjes
van de vloer te halen!

TIJD HEEFT NIET STILGESTAAN
Het is donderdagochtend 11.30 en ik bel aan bij Piet en An Maas. Ik wil Piet
vragen voor een interview en terwijl ik daar voor de deur sta bedenk ik dat ze
wellicht niet meer weten wie ik ben. An doet de deur open en ik begin mijn
introductie: “Hoi, mijn naam is Dieuwertje Kerstens…” Voor ik verder kan
praten zegt ze: “Ja dat weet ik wel.”
Ze nodigt me uit even binnen te komen en eenmaal aan de keukentafel lijkt de
tijd even stil te staan. Maar we beseffen dat de tijd juist snel voorbij gaat. De
laatste keer dat ik hier was, was ik 11 jaar schat ik en waren we met klasgenootjes op het kinderfeest van Rick, hun zoon.
We praten over mijn vader, die als jonge schilder ooit zijn kwasten en verf bij
Jan Bals in de winkel ging kopen. Jan Bals had een winkeltje aan Plantagebaan 216 en verkocht daar huishoud-, klus- en tuinartikelen. Piet werkte daar.
Inmiddels gaat mijn vader bijna met pensioen.
Als ik daarna terug naar huis fiets bedenk ik dat ik tussen die twee momenten,
van dat kinderfeestje en nu, allerlei fases heb doorleefd, allerlei rollen heb vervuld. Fases met verdriet en pijn, fases van blijdschap en geluk, fases van zelfverzekerdheid, fases van onzekerheid. Rollen als vriendin, klasgenoot, collega,
nichtje, dochter, echtgenote en de laatste 6 jaar ook als moeder. En die fases
en rollen hebben ervoor gezorgd dat ik me heb kunnen ontwikkelen tot wat ik
nu doe, wat ik nu ben.
Maar de mooiste conclusie van deze ontmoeting vond ik door de reactie van
An toen zij de deur open deed: in de essentie ben ik na al die jaren nog steeds
Dieuwertje gebleven.
Liefs van Dieuwertje
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HET NIEUWE ZIEKENHUIS
Zoals we inmiddels allemaal weten wordt er
een nieuw ziekenhuis gebouwd aan de Bulkenaar, tussen Wouwse Plantage en Roosendaal.
Bravis ziekenhuis verhuist naar De Bulkenaar om de zorg voor de regio beter bij
elkaar te brengen. Op één plek, in een modern gebouw dat klaar is voor de zorg van de
toekomst. En waar bovendien andere zorgverleners zullen aansluiten, zodat je op één
locatie vrijwel alles zult vinden voor je gezondheid.
GEBIEDSVISIE
Foto: Rob Prop

DORPSBEWONERS IN BEELD
Rudy (38), Judith (35) en Fleur (2) Nuijten

“We voelen hier echte vrijheid.”
Waar wonen jullie?
Hoeksebaan 2

Sinds wanneer wonen jullie hier en waar komen jullie oorspronkelijk
vandaan?
We wonen hier sinds januari 2017. Daarvoor woonden we in Halsteren.
Rudy is opgegroeid in Lepelstraat, woonde daar buitenaf. Judith komt uit
Bergen op Zoom, woonde daar in het centrum.
Wat is jullie beroep?
Rudy is hoofduitvoerder in civiele betonbouw bij Structon. Judith is toezichthoudend dierenarts.
Hoe vinden jullie het om woonachtig te zijn in (de buurt van) Wouwse
Plantage. Wat is er fijn/zijn de voordelen?
Het is heerlijk! Dat we de ruimte hebben vinden we fijn. Wouwse Plantage is een klein dorp, maar wel een gemeenschap. Rudy wilde graag buitenaf wonen, omdat hij dat zo gewend was. We vinden de groene omgeving erg mooi. Nu hebben we het druk met verbouwen van het huis.
Maar in de toekomst, als hij wat meer vrije tijd heeft , wil hij graag door
de bossen mountainbiken. De rust is echt fijn. Het voelt hier als echte
vrijheid, als we zo uitkijken op de omgeving om ons heen.
Zijn er ook nadelen, dingen waarvan jullie vinden dat ze anders kunnen?
Nee, het enige nadeel misschien is dat we wat verder weg zitten van alles,
omdat we hier achteraf wonen. Maar dat is tegenwoordig niet erg. De
supermarkten en andere winkelketens bezorgen aan huis. En ja, we zullen Fleur vaak met de auto ergens heen moeten brengen, maar dat nemen we absoluut voor lief.
Hoe ziet jullie toekomst eruit?
We hopen hier nog lang te blijven wonen. Ons tweede kindje is op komst.
Dat we hier gelukkig zijn met z’n viertjes!
Willen jullie nog iets kwijt?
Wat misschien wel leuk is om te weten is dat Rudy in zijn vrije tijd graag
motor rijdt, liefst op een circuit. Daar is nu niet veel tijd voor, omdat hij
de verbouwing veelal zelf doet, maar hopelijk in de toekomst weer. En
Judith wil in de toekomst nog graag een paard aan huis. We hebben nu
schapen, kippen en katten.

De gemeente wil het gebied rondom het ziekenhuis gaan ombouwen tot een landschapspark, waarnaast zorg ook ruimte is voor recreatie. De visie die hierbij hoort hebben zij
omschreven als: Waar ontspanning, natuur
en zorg elkaar ontmoeten en versterken.
De gebiedsontwikkeling van De Bulkenaar is
een gezamenlijk initiatief van de Gemeente
Roosendaal en Bravis ziekenhuis. Zij zeggen
hierover: We willen een aantrekkelijke en
goed bereikbare groene buffer realiseren
tussen het woongebied en het ziekenhuis.
Gezondheid, natuur en recreatie komen hier
op een unieke manier samen. In de vormgeving van dit gebied houden we zoveel mogelijk rekening met de bestaande natuur en het
landschapsbeeld. Naast het ziekenhuis komt
er ook ruimte voor andere typen zorg, aanvullend op het bestaande aanbod in de stad
en regio. Het landschapspark zal uitnodigen
om te bewegen, te ontspannen, te fietsen en
te wandelen. Natuurlijk zorgen we voor een
goede, zelfs betere, bereikbaarheid. Zo zien
we mogelijkheden om de wijk Tolberg aan te
sluiten op de snelweg.
Over die aansluiting van de wijk Tolberg op
de snelweg is nogal wat commotie ontstaan.
Een gedeelte van de wijk Tolberg ziet die
ontsluiting niet zitten en er zijn dan ook diverse actiegroepen opgericht om deze ontsluiting tegen te houden. Dit in tegenstelling
tot de bewoners van de Wouwse Hil, voor wie
die ontsluiting een enorme opluchting zou
kunnen betekenen wat betreft de verkeersdrukte en de druk op het gevaarlijke kruispunt Plantagebaan/Westelaarsestraat zou
kunnen verlichten.
Er zijn tal van mogelijkheden voor inwoners
om mee te denken en ideeën aan te dragen
voor de ontwikkeling van het gebied Bulkenaar. U kunt hierover alles lezen op de
website: de bulkenaar.nl Het is echt de moeite waard eens een kijkje te nemen op deze
site!

SIMPEL & PUUR
Aan de Plantagebaan 101 is sinds 1 oktober 2020 Simpel en puur gevestigd.
Op zaterdag 29 mei vond daar de feestelijke opening plaats van een echte ijscaravan. Cliënten van SDW (mensen met
een beperking of ontwikkelingsachterstand) die in het werkatelier bij Simpel
& Puur werken, hebben de afgelopen tijd
samen met eigenaar Kristel Bastiaanse
en vrijwilliger Karin een oude caravan
opgeknapt en verbouwd. Ilse, één van de
medewerkers van het werkatelier die de
ijscaravan heeft verbouwd, vertelt “We
hebben overal aan meegeholpen: we
hebben de kleuren mogen bepalen, zelf
mogen verven, zelf de vloer mogen leggen, alles zelf mogen uitzoeken. Het is
echt ons project en eigenlijk ook een
stukje mijn eigen caravan geworden. Zo
tof!”
De caravan is daarmee omgetoverd tot
een ijscaravan die sinds zaterdag 29 mei
van maandag tot en met zaterdag vanaf
12.00 tot 17.00 uur de deuren opent om
u te laten genieten van het heerlijke ijs
van de Gerda hoeve in Schijf. Medewerkers van de dagbesteding bemannen de
ijscaravan!

Workshops:
Simpel en Puur verzorgt ook workshops
waaraan iedereen die
eens iets leuks wil maken kan deelnemen. Dit
kan individueel, maar
ook in groepsverband.
Je kunt er tevens terecht voor een leuk en
origineel cadeautje. In
het werkatelier worden
ook samen met de
clienten van SDW opdrachten op maat uitgevoerd. Kijk eens op de
website voor meer informatie:
www.simpelenpuur.nl

Eerste ijsje:
“De oude caravan is geschonken door eigenaar Christ van Meer van camping ’t Schouwke in de Wouwse Plantage”, vertelt Kristel
(eigenaresse Simpel en Puur). “Hij vond het
zo’n leuk project voor de dagbesteding bij
Simpel & Puur dat hij de caravan gratis heeft
gegeven”.
Christ mocht
bij de opening dan ook het lint doorknippen
en het eerste ijsje in ontvangst nemen. Hierna
was het de beurt aan het zoontje JOP van
Kristel en Jeroen, en hij werd daarna gretig
gevolgd door de vele bezoekers die zaterdag
een kijkje kwamen nemen bij de ijscaravan.
Het mooie weer nodigde meteen al de nodige
fietsers uit om zich te goed te doen aan een
heerlijk ijsje.

De IJscaravan

Geen onbekenden
De eigenaresse van Simpel en
Puur, Kristel Bastiaanse, is getrouwd met Jeroen de Nijs. Jeroen is geen onbekende voor de
meeste bewoners van Wouwse
Plantage. Hij is geboren en opgegroeid in de Wouwse Plantage.
Toen hij met zijn Roosendaalse
liefde wilde gaan samenwonen
was voor hen beiden duidelijk
dat zij graag in een dorp wilden
wonen. Dat huis werd gevonden
in Heerle en hier zijn ze 7 jaar
aan het verbouwen gegaan om er
hun droompaleis van te maken.
De verbouwing was nog maar net
klaar toen het huis aan de Plantagebaan te koop kwam. Hierin

zag Kristel de kans schoon om
haar droom, een creatief atelier
combineren met begeleiden van
cliënten van het SDW, te realiseren. Met hun inmiddels geboren
zoontje Jop zijn zij dus in oktober 2019 (terug)verhuisd naar
Wouwse Plantage, waar het verbouwen opnieuw begon. Inmiddels is het gezin verder uitgebreid met een dochtertje Kaat.
DHL servicepunt:
Simpel en Puur is sinds 1 maart
2021 ook een officieel DHL service punt geworden. We kunnen
hierdoor nu voortaan dus ook in

Wouwse Plantage terecht voor
het afhalen en verzenden van
pakketten. De openingstijden
zijn maandag tot en met vrijdag
van 10.00 tot 17.30 uur, en op
zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.
Op maandag, dinsdag en donderdag
wordt het
DHL
punt
bemand
door
mensen
van de
dagbesteding!!

NIEUWS VAN DE NATUURPOORT
Pinny Fair
Met pijn in het hart heeft het bestuur van de Natuurpoort besloten de Pinny Fair, vanwege de toen geldende Covid
maatregelen, te verzetten naar volgend jaar en wel naar 12 juni 2022. Een plaatsje op de fair reserveren kan al. Voor
meer informatie:
http://www.pinnyfair.nl/
Stretchtent
Stichting Natuurpoort heeft binnenkort een prachtige stretchtent in het bezit, dankzij geld
beschikbaar gesteld door de Rabobank en een voucher toegekend door het Bewonersplatform. Dank daarvoor! De tent stellen we beschikbaar tegen een vergoeding voor activiteiten die daarvan gebruik kunnen maken op het activiteitenterrein van de Natuurpoort. Voor
meer informatie over het gebruik van de tent, mail ons:
mail@natuurpoortwouwseplantage.nl
Komende activiteiten:
 7, 8 & 9 juli - Avond-3-daagse Wouwse Plantage
 14 juli – Buitenspeeldag i.s.m. Bewonersplatform en basisschool Heilig Hart
 28 augustus – Wandeling landgoed Wouwse Plantage
 18 september – Dansen in de natuur i.s.m. Roosendaal Danst!
 30 oktober – Spooktocht georganiseerd door Bewonersplatform i.s.m. Kindervakantiewerk en Rimboe
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SCHIETVERENIGING ‘EDEL TIJDVERDRIJF’ BESTAAT 50 JAAR!

Foto: Rob Prop

“Op een zondagmorgen kwamen er in voormalig café Zomerlust wat mannen binnen,
met de vraag of er in Wouwse Plantage interesse was om een schietvereniging te beginnen.”

Sinds juni 1971 heeft Wouwse Plantage een vereniging waar de sport ‘luchtgeweer schieten’
wordt beoefend. Inmiddels al 50 jaar dus. En de
vereniging leeft nog steeds. Tijdens een interview
op woensdagavond, de vaste clubavond in dorpshuis ‘de Spil’, neemt Piet Maas, secretaris van de
club, ons mee in de geschiedenis van deze vereniging.
Vanuit Café Zomerlust (Plantagebaan 216), verkaste de vereniging voor enkele jaren naar de kantine van Jan Boden, de
feestzaal die vroeger was bij Camping Wouwse Plantage, aan
de Plantagebaan. Daar kon de sport worden uitgevoerd, volgens de officiële regels: schieten vanaf 10 meter, i.p.v. op 7
meter. Zo konden ze zich ook officieel aansluiten bij de landelijke vereniging en zogenaamde ‘kring- en koningschieten’
houden, tussen andere verenigingen.
In september 1980, met het openen van dorpshuis de Spil,
verhuisde de vereniging hiernaartoe. De club bestaat vandaag
de dag uit zo’n 20 tal leden. Hoofdzakelijk mannen, maar ook
een aantal vrouwen. Wel zijn ze op zoek naar wat jongere
leden, om de
club toekomstperspectief te
bieden. Maar
het uitoefenen
van de sport
vraagt wel op
wat specificaties, die je aantrekkelijk moet
vinden. Zo is
het belangrijk
dat het stil is,

om je te kunnen concentreren tijdens het schieten. Je voert
het in je eentje uit, dus je staat 45 minuten alleen te schieten.
En je houdt al die minuten zo’n geweer in je hand. Dat voel je
de volgende dag wel in je arm. Tenslotte krijg je nooit echt
applaus. Toch voert Piet de sport al 50 jaar uit. De magie van
de sport vindt hij toch de competitie, het proberen te raken
van de roos en dat je het echt voor jezelf doet, vanuit opperste
concentratie.
“Er is zelfs een man, die een aantal jaren geleden naar Helmond is verhuisd. Hij ging toen in die buurt naar een schietvereniging, maar had het toch niet naar zijn zin en komt nu
regelmatig vanuit Helmond, naar Wouwse Plantage om hier
te schieten. Dus we doen toch iets goed.”
Momenteel worden er 4 schietbanen gebruikt i.v.m. 1,5 meter
afstand houden. Maar normaal gesproken kunnen er 7 mensen tegelijk schieten. Iedere schutter krijgt 40 kaartjes, die op
een standaard worden gezet en middels een geautomatiseerde
baan naar de achterkant van de baan worden geplaatst. De
schutter probeert een zo hoog mogelijk aantal te schieten.
Wie na 40 kaartjes het hoogste aantal heeft geschoten is de
winnaar. Er zijn toernooien op regionaalniveau, landelijk niveau,
Europees niveau en dan
de Olympische Spelen.
Nieuwe leden kunnen
gebruik maken van geweren die de vereniging
heeft. Ze kunnen training
krijgen van de ervaren
schutters van de vereniging. Als lid betaal je
contributie aan de ETV

NOG MEER IJS...
Wouwse Plantage is vanaf eind juli
nog een ijssalon rijker! Laura
Schregardus opent aan Plantagebaan 216, voormalig pannenkoekenrestaurant, haar salon ’Tijd voor
ijs’, met een klein terras.
Je kunt er van donderdag t/m zondag van 11.00-19.00 een ijsje halen en hebt de keuze uit 12 verschillende soorten ijs!
Ook kun je er terecht om er een
kopje koffie, bakje thee, glaasje
wijn, een lekker koud biertje en
diverse frisdrankjes te drinken.
Laura krijgt hulp van haar 15 jarige dochter Jessie.

BIJEENKOMST VOOR MANTELZORGERS IN WOUWSE PLANTAGE
Wanneer ben je nu eigenlijk mantelzorger?
Veel mantelzorgers zien zichzelf niet als

Maandag 16 augustus 13:30 – 15:00 uur of
Donderdag 19 augustus 13:30 – 15:00 uur
Dorpshuis de Spil Plantagebaan 223 4725
AC Wouwse Plantage

mantelzorger; je zorgt immers voor je
dementerende echtgenoot, zieke ouder(s) of
voor je gehandicapte kind. De zorg voor hen
is het heel natuurlijk, dat dóe je gewoon. En
dát is nu precies mantelzorg!

In verband met de beschikbare ruimte
graag aanmelden tot uiterlijk 9 augustus via
bijgaande link / QR-code of telefonisch
0165 – 750050 (inwonersondersteuning
Roosendaal)
https://forms.office.com/r/WaD8FRe5Zy

In samenwerking met de huiskamer /
bewonersplatform nodigen wij u uit om
samen te komen onder het genot van een
hapje en drankje. We willen de
mantelzorgers uit de Wouwse Plantage
onderling verbinden en van u weten wat ú
nodig heeft / uw wensen zijn. Doel is om
een gepast programma aan te gaan bieden.

BUURTPREVENTIE: EEN NIEUWE
INBRAAKGOLF VOORKOMEN?
Met het einde van de COVID-19 beperkingen lijkt
ook een einde te komen aan het thuiswerken. Helaas
vind ook het inbrekersgilde dat ze dus weer op pad
kunnen. Zeker in combinatie met de aankomende
vakantieperiode vrezen we dat ook onze dorpsbewoners hiervan de gevolgen zullen merken. Belangrijk is
dus om ons hier zo goed mogelijk tegen te wapenen.
Als buurtpreventie blijven we in ieder geval “onze
rondes” lopen en fietsen maar ook u kunt zelf hieraan
een bijdrage leveren, zoals:

Klachtennummers:


Geluidsoverlast vliegbasis Woensdrecht: 08000226033



Voor klachten voor 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. Of gebruik de
BuitenBeter-app.



Verdachte situaties en misstanden in hjet
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:
Secretariaat:
bewonersplatform@wouwseplantage.nu,
website: www.wouwseplantage.nu

Colofon: Deze dorpskrant is een uitgave van
Bewonersplatform Wouwse Plantage.
Redactie en opmaak:
Dilys Magielse en Dieuwertje Kromdijk.
Druk: Altorffer Roosendaal, oplage 700 stuks

· Zorg voor goede sloten

· Wordt lid van WhatsApp Alert en zorg samen met
uw buurtbewoners voor een snelle signalering. Inbrekers worden niet graag in de gaten gehouden en
komen vaak na een verkennende ronde niet meer
terug · Heeft u beveiligingscamera’s, meld deze aan
bij www.politie.nl/cib. Deze registratie wordt dan
opgenomen in een databank en zo helpt u de politie
om sneller misdrijven op te lossen. Uiteraard kijkt de
politie niet live mee, maar weet wel waar eventueel
camerabeelden te verkrijgen zijn.

· Plaats ladders, trappen, opstapjes etc. binnen of
achter een slot. Inbrekers maken hier graag gebruik
van.

Voor WhatsApp Alert en het Oogje in het zeil kunt u
contact opnemen met ons via buurtpreventiewp@gmail.com.

· U kunt uw vakantie aanmelden bij ons en dan houden wij een extra “oogje in het zeil”

Namens buurtpreventie wensen wij u een zonnige,
veilige en onbezorgde vakantie (en thuiskomst) toe.

Oud & Nieuw
Zoals u misschien heeft gezien heeft het dorpsbulletin een ander uiterlijk en een andere invulling
dan de vorige edities.
Wij, Dilys Magielse en Dieuwertje Kromdijk - Kerstens hebben het stokje, van het maken van het
krantje, overgenomen van Elma Gortworst, die de vorige edities iedere keer tot in de perfectie in
elkaar zette. Elma gaat nu lekker van haar pensioen genieten. Bedankt Elma!
Oproep
We willen het bulletin wat nieuw leven inblazen, door er vaste items in te plaatsen, waardoor alle
leefbare items in het dorp aan bod kunnen komen. Zo geven we ruimte aan de Spil, de school,
de buurtpreventie, de diverse verenigingen, noem maar op, om met een artikel in het krantje
onder de aandacht te komen.
Daarom aan jullie deze oproep: heb je een leuk item of foto voor in het dorpsbulletin? Neem
contact op via onderstaand mailadres! Het bulletin komt twee keer per jaar uit. De volgende
editie zal voor Kerstmis op de deurmat vallen.
Uit de oude doos…
In het komende nieuwsbulletins willen we graag een vast item “uit de ouwe
doos” gaan toevoegen. In dit item willen we leuke anekdotes van vroeger
en oude foto’s van Wouwse Plantage gaan opnemen. Dus heeft u een leuk
verhaal van vroeger, wat onze dorpsbewoners echt moeten horen? Mail
ons: dorpsbulletin@gmail.com. Wij komen graag langs om u verhaal vast te
leggen!

