
Dorpsbulletin 

Nieuws vanuit het Bewonersplatform 

Beste dorpsgenoten, 

We zijn alweer een hele poos verder na ons laatste dorpsbulletin. Corona heeft ons langer in 

zijn greep dan iedereen had gehoopt. En daardoor zijn er opnieuw veel activiteiten geannu-

leerd. Wij balen hier ontzettend van, net zoals u allen waarschijnlijk ook doet. Maar, we gaan 

niet bij de pakken neer zitten en beginnen vol goede moed aan 2022. Met nieuwe plannen, 

nieuwe hoop én een gedeeltelijk nieuw bewonersplatform!  

We nemen vanaf de start van het nieuwe jaar afscheid van Nadya, Stijn en Jeroen. Per 1 maart 
zal Miranda haar taken als secretaris neerleggen, zij blijft wel coördinator van WP Mobiel.  
Wij danken hen allemaal voor hun inzet en zijn blij met alles wat zij voor het bewonersplat-
form hebben gedaan!  
 
Omdat er een flinke wisseling van de wacht is geweest, vindt u verderop in dit dorpsbulletin 
een overzicht van onze huidige leden en hun functie. Mocht u vragen hebben of iets derge-
lijks, schroom dan niet om contact met iemand op te nemen. Wij zijn er tenslotte voor u!  
 
Jeroen stopt per januari 2022 als voorzitter en Marylou zal het stokje van hem overnemen. Zij 
zal als gezicht van het bewonersplatform voor jullie klaar staan en hoort het graag als er inwo-
ners van Wouwse Plantage zijn, die vragen danwel opmerkingen hebben voor het bewoners-
platform. Nieuwe ideeën voor activiteiten? Een onveilige situatie? Een aanvraag voor een 
gemeentelijke voucher? Kom maar door!  
 
Wij gaan vol frisse moed het jaar 2022 in. Op naar een jaar waarin we weer samen mogen 
komen, waar we weer "gewoon" kunnen zijn zoals wij hier op De Pin zijn; gezellig mét el-
kaar.  
 
Veel leesplezier en tot gauw!  
Jeroen van Loenhout en Marylou Boveé-Frijters  

In samenspraak met kin-

deren uit het dorp en betrok-

ken ouders zijn er plannen 

voor een andere invulling 

van de grote speeltuin aan de 

Zoom. De wens hiervoor 

kwam vanuit een aantal kin-

deren. Het Bewonersplat-

form is samen met gemeente 

Roosendaal, WijZijn traverse 

en de betrokken ouders en 

kinderen mogelijkheden aan 

het onderzoeken.  

Plannen speeltuin aan de Zoom 

Bewonersplatform Wouwse Plantage 
Februari 2022 

Wintereditie 
 

Mijnbuurt.nl 

Wouwse Plantage is te-

genwoordig ook te vinden 

op 

www.wijzijnroosendaal.nl/

mijnbuurt/wouwse-

plantage 

 

Hier zijn vele voorzienin-

gen te vinden die Wouwse 

Plantage te bieden heeft. 

Nieuwsgierig of een voor-

ziening toevoegen? Neem 

eens een kijkje op deze 

vernieuwde website! 
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Nieuws van de Spil 

Phil Quik Natuurfotografie 

Expositie van natuurfoto's in Dorpshuis de Spil 
Phil Quik Natuurfotografie heeft een selectie van 11 foto's uit zijn grote 
fotocollectie tentoongesteld in de blauwe zaal van Dorpshuis de Spil.  
 
Er zijn diverse foto's van reeën, vogels en andere plaatselijke dieren te 
bewonderen die op bijzondere wijze zijn vastgelegd. In en om Wouwse Plantage 
is veel prachtige ongerepte natuur met vele soorten dieren te bewonderen. Met 
name in de Natuurpoort, maar ook in de bossen rondom het dorp zijn mooie 
taferelen te zien, als je maar goed kijkt. Een keertje vroeg op staan is dan ook de 
moeite waard om eens dieren tegen te komen die je niet dagelijks ziet, zoals de 
boommarter. 
Zodra Dorpshuis de Spil weer geopend is, is de expositie te bezoeken tot 1 mei 
2022. De openingstijden van de Spil zijn te vinden op 
www.despilwouwseplantage.nl.  
 
Tip: op zaterdagochtend van 10:00 tot 12:00 kan een bezoek gecombineerd wor-
den met de wekelijkse opening van de bibliotheek. Bij interesse zijn de foto’s ook 
te koop.  

Sporten in de Spil 
 
Iedere dinsdagavond van 19.30-20.30 speelden de damesgymclub een 
fanatiek potje volleybal, onder begeleiding van sportcoach Hans.  
Eind 2021 hebben de dames besloten om ermee te stoppen. Het uurtje 
sporten mag nu door worden gegeven aan een jongere generatie. 
Lijkt het jou leuk om een uurtje te sporten met dorpsbewoners? Of 
ben jij bewegingsagoog en lijkt het je leuk deze sportclub te coa-
chen?  
Stuur een bericht naar info@despilwouwseplantage.nl of samenop-
maat@gmail.com. 
Hoe het sport uur wordt ingevuld staat helemaal open. Nieuwe ronde,  
nieuwe kansen!  

Pinny Fair  

Pinny Fair is een Engelse fair met marktkraampjes waar 
producten uit de streek, thee, honing, aardbeien, rabar-
ber, informatie over workshops, planten en ambachte-
lijk gemaakte artikelen te zien en te koop zullen zijn. 
 
Vele vrijwilligers zijn nu al hard bezig met de organisa-
tie van de Pinny Fair op zondag 12 juni 2022. Locatie 
activiteitenveld Natuurpoort. Inmiddels hebben al veel 
plaatselijke ondernemers uit Wouwse Plantage laten 
weten dat ze van de partij zijn. We verwachten zo'n 30 
deelnemers met een kraam.  
 
Het belooft een feestelijke dag te worden. Een band 
zorgt voor passende muziek, voor de kinderen is er een 
heuse verhalenverteller. Toegang voor bezoekers is 
gratis. 
 
Noteer de datum alvast in je agenda! Heb je interesse 
om deel te nemen aan de Pinny Fair? Kijk dan op de 
website www.pinnyfair.nl of stuur ons een mail. 

Obstakelparcours en rolstoelvriendelijk 

wandelpad 

Voor hardlopers en wandelaars die meer uitdaging zoeken in de be-

staande wandelpaden, heeft Stichting Natuurpoort Wouwse Plantage 

een obstakelparcours gemaakt, in samenwerking met sportloket Roo-

sendaal en studenten van Fontys Hogeschool. Het is een wandel-

/hardlooproute van zo’n 4 kilometer met verschillende natuurlijke 

obstakels, zoals boomstronken, touwen en palen. Dit pad heet het 

‘Obstakel kabouter Felix-pad’. Iedereen kan zelfstandig het obstakel-

parcours lopen, er staan bordjes op de route en bij de obstakels. De 

route start bij de Natuurpoort parkeerplaats. 

 

Voor diegene waar de bestaande paden al te-

veel obstakels en uitdagingen kent, komt er 

ook een nieuw wandelpad. Dat pad is geschikt 

voor mensen die slecht ter been zijn, in een 

rolstoel zitten of mensen met een kinderwagen. 

De opening van de paden is op 27 maart, tij-

dens de kick-off van de Roosendaal Fitweek. 

Met onder andere een actieve skippybalrace!  

Nieuws van de Natuurpoort 
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Dorpsbewoners in beeld 

Het is 23.00 als ik thuis op de klok kijk. Linda en ik zijn net terug 

van een interview met Jan en Jo van Tilburg. Ruim 2 uur heeft dit 

echtpaar verteld over hoe zij het vinden om in Wouwse Plantage 

te wonen en wat zij er allemaal hebben mee gemaakt. Wat wil je 

ook als je al 83 jaar oud bent!  

Vooral Jan, als geboren en getogen ‘Pindorper’, kan vele interes-

sante verhalen vertellen over Wouwse Plantage. Daarom in deze 

editie een interview met Jan en Jo van Tilburg (83).  

Waar wonen jullie? 

Sinds 2000 wonen wij aan Plantagebaan 215.  

Sinds wanneer wonen jullie hier en waar komen jullie oorspronkelijk van-

daan? 

Jo is geboren en getogen in Rucphen. Jan is geboren in Wouwse 

Plantage aan de Hoeksebaan 2 en later met zijn familie verhuisd 

naar Heistraat 6. Ze hebben elkaar leren kennen bij de Erato in 

Roosendaal. Op zondagavond was daar altijd een dansavond. En 

de volgende dag met een kater gewoon weer aan het werk! 

Jan reed in de eerste jaren van zijn verkering met Jo, op de fiets 

naar Rucphen. Later kon dat met de brommer en weer wat jaren 

later met de auto. Jan vertelt dat er vele veranderingen zijn ge-

weest die hij heeft meegemaakt. Dat er een tijd was dat er in 

Wouwse Plantage maar 4 gezinnen waren met een auto. De rest 

deed alles te voet, want niet iedereen kon fietsen. Veel kinderen 

woonde achteraf op een boerderij. Zij moesten ’s morgens eerst te 

voet naar de kerk, daar twee missen bijwonen en vervolgens om 

9.00 op school zijn. Er waren in die tijd gezinnen met wel 13 of 

14 kinderen. En al die kinderen paste allemaal in de Heilig Hart-

school.  

Jan en Jo trouwde in 1966, kregen een zoon Marco en een doch-

ter Hélène en hebben inmiddels drie kleindochters. Allemaal wo-

nen zij in Wouwse Plantage. Marco heeft de boerderij met melk-

vee aan de Heistraat overgenomen van zijn vader en moeder. Jan 

verbouwde er destijds ook maïs en bieten.  

Hoe vinden jullie het om woonachtig te zijn in Wouwse Plantage? Wat zijn 

de voordelen? 

“Grandioos!” zegt Jan zonder na te denken en met volle overtui-

ging. “Je hebt hier alles! Onze auto staat recht voor de deur. Die 

starten we en rijden om boodschappen. Het is lekker rustig, je 

bent zo in het bos, waar je prachtige boswandelingen kunt maken. 

Jo en ik lopen iedere dag 6 tot 8 kilometer met ons hondje. Dan 

komen we mensen tegen, soms zelfs uit de buurt van Rotterdam. 

Die komen speciaal naar Wouwse Plantage om hier te wandelen.” 

Ook Jo benoemd dat ze de rust in het dorp zo fijn vindt.  

Zijn er ook nadelen? Dingen die anders kunnen? 

Jan kan geen nadelen benoemen. Alleen Jo zegt dat ze soms wat 

leven in de brouwerij missen, dat er weinig horeca in het dorp is. 

Een gezellig café, dat zou nog een mooie toevoeging zijn.  

Hoe ziet jullie toekomst eruit? 

“Ik ben van plan om net als mijn vader 96 te worden en hier, net 

als hem, weg te gaan tussen 6 planken.” aldus Jan. 

“Wij wensen ons nog een lang en gezond leven op Pindorp.” zegt 

Jo. Ze vertelt dat toen ze 65 werden, ze een brief thuis kregen met 

de uitnodiging om in een ‘bejaardentehuis’ te gaan wonen. “Nu 

zeggen ze: ‘blijf zo lang mogelijk thuis’. Dat is in die jaren toch 

flink verandert zie je wel.” 

Jan en Jo zijn nog erg vitaal. Naar de stamtafel en huiskamer wil-

len ze nog niet. “Daar zijn we nog te jong voor.” vindt Jan. Hun 

geheim om zo vitaal te blijven, ontdekken we tijdens dit interview: 

Naast hun dagelijkse wandeling, wandelde Jan vaak met wandel-

clubs uit Bergen op Zoom en Essen. Zo gingen ze wel eens met 

de trein van Essen naar Antwerpen en liepen vanuit Antwerpen 

terug naar Essen. Ook fietste Jan vorig jaar nog met zoon Marco 

naar Scherpenheuvel, naar Maastricht en weer naar huis. Jan en Jo 

fietsen samen ook nog regelmatig en de fietsroutes voor komend 

jaar worden alvast besproken.  

Wat zijn jullie hobby’s? 

Het moge duidelijk zijn dat een hobby van Jan en Jo ‘bewegen’ is. 

Wat Jan ooit ook goed kon was paardrijden. Toen hun boerderij 

aan de Heistraat weder opgebouwd was na de oorlog, hadden ze 

diverse paarden en muilezels op hun boerderij. Zo ook een witte 

muilezel. De oren van dit beestje werden iets korte gemaakt, zodat 

hij wat meer op een paard leek. Deze werd tijdens de intocht van 

Sinterklaas ingezet als paard van de Goed Heiligman. Jan reed dan 

op het paard naar ‘de Wouwse Hil’, begeleidde het paard tijdens 

zijn intocht van ’t Hoekske naar de Spil. En als de intocht op Pin-

dorp afgelopen was, reed Jan zo snel als hij kon te paard naar Nis-

pen om aldaar bij de intocht te helpen.  

Willen jullie nog iets kwijt? 

Als ik het verhaal bij Jan ga halen, als hij het heeft nagekeken, 

vertelt hij dat zijn grootste hobby al 74 jaar ‘duivenmelken’ is. Dat 

hij hier in het bos van Wouwse Plantage paden en bunkers weet te 

liggen die niemand anders kent. We zouden weer tot 23.00 kun-

nen kletsen. Zo komen we er tijdens dit interview eigenlijk ook 

achter dat Jan gewoon een hele goede verteller is… 

Foto: Rob Prop 



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 2021 heeft het Bewo-
nersplatform Wouwse Plantage de volgende projecten onder-
steunt: 
 
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 schijnwer-
pers. Daarnaast is tijdens de feestdagen de oude eikenboom op 
het Gertrudiskerk verlicht. De kosten hiervan worden gedragen 
door het Bewonersplatform Wouwse Plantage. 
 
Stretchtent Natuurpoort Wouwse Plantage 
Door Stichting Natuurpoort Wouwse Plantage is in 2021 een 
financiële bijdrage gevraagd aan het Bewonersplatform Wouwse 
Plantage voor het aanschaffen van een stretchtent. Door middel 
van deze stretchtent is het mogelijk om ook activiteiten te laten 
doorgaan bij regen of felle zonneschijn. Deze stretchtent is te-
gen een vergoeding beschikbaar voor activiteiten die plaatsvin-
den op het activiteitenterrein van Natuurpoort Wouwse Planta-
ge. 
 
Rommelroute Wouwse Plantage 
Op 25 september 2021 vond de eerste editie plaats van de rom-
melroute in Wouwse Plantage, waaraan circa 50 huishoudens 
deelnamen door hun rommel vanaf zijn/haar garage/oprit aan 
te bieden. De hardcopy routekaarten zijn bekostigd vanuit het 
Bewonersplatform Wouwse Plantage.  
 
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 
en werd een muziekbingo gespeeld. Deze activiteit is mede mo-
gelijk gemaakt door een financiële bijdrage vanuit het Bewo-
nersplatform Wouwse Plantage.  

Stichting Kindercarnaval Wouwse 
Plantage 
Op 30 oktober 2021 organiseerde 
Stichting Kindercarnaval Wouwse 
Plantage een knutselmiddag voor 
kinderen uit Wouwse Plantage. Deze 
middag konden kinderen een lampi-
on maken voor de lampionnenop-
tocht op 11 november 2021. Een 
mooie traditie welke in stand gehou-
den moet worden. Door middel van 
de financiële bijdrage vanuit het Be-
wonersplatform Wouwse Plantage 
was het mogelijk om deze activiteit 
gratis aan te bieden.  
 
Obstakelparcours Natuurpoort Wouwse Plantage 
Op initiatief van de Stichting Natuurpoort Wouwse Plantage zal in 
het voorjaar van 2022 een obstakelparcours worden gerealiseerd 
rondom het terrein van de Natuurpoort Wouwse Plantage. Voor de 
realisatie van het obstakelparcours zijn diverse materialen beno-
digd. Mede door middel van een financiële bijdrage vanuit het Be-
wonersplatform Wouwse Plantage is het mogelijk om deze materia-
len aan te schaffen.  

Vouchers 2021 

Aanvragen vouchers 2022 
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  verwijzen wij u naar onze 
website; www.wouwseplantage.nu. Voucheraanvragen 
kunnen worden ingediend via 
bewonersplatform@wouwseplantage.nu.  

Per 09-01-2022 vervalt buslijn 104 in de daluren. Dit houdt in dat de bewoners van de Wouwse 
Plantage tussen 9 en 15 uur geen gebruik meer kunnen maken van het openbaar vervoer. Gelukkig 
hebben we WP-Mobiel. Wilt u na 09-01-2022 gebruik maken van het individueel vervoer, bel naar 
SAHR 0165-533111 of naar de coördinator WPMobiel 06-18556267 voor al uw andere vragen. 
 
Er is een petitie gestart om de bus weer terug op de weg te krijgen! Hoe meer mensen dit 
tekenen, hoe groter de kans dat wij weer met de bus naar school/werk/stage kunnen!!  
Bus 104 weer op de weg - Petities.nl  https://bus104.petities.nl/bus104.petities.nl  

Vrouwenvereniging Wouwse Plantage is een levendige club van en voor vrouwen van alle leeftijden. 
In de maanden september t/m maart organiseren wij elke maand een activiteit. Dit is een gevarieerd 
programma, zoals een filmavond of gezellig sjoelen. In de maand mei start de fietsclub weer! Elke 14 
dagen op dinsdagmiddag rijden we een mooie route. 
We zijn een laagdrempelige vereniging waar gezelligheid hoog in het vaandel staat!! Nieuwe leden zijn 
van harte welkom. Ben je nieuwsgierig naar onze club en wil je eens komen kijken? Mail ons:  
Vrouwenverenigingwouwseplantage@gmail.com   
Aukje, Lilia en Helma 

Vrouwenvereniging Wouwse Plantage 

Foto: familie van Overveld 

Nieuws van WPmobiel 
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Alweer vier jaar geleden ben ik voor mijn studie verhuisd van 
Wouwse Plantage naar Eindhoven. In die jaren speelde mijn door-
deweekse leven zich af in de stad en kwam ik in de weekenden naar 
huis. Nu mijn studies bijna ten einde komen, en ik zal verhuizen 
naar het dorp náást de Parel van het Zuiden (lees: Wouw), is er voor 
mij een tijd aangebroken waarin ik kan terugkijken op het leven in 
de stad. 
  
Zo op het eerste gezicht levert wonen in een grote stad veel voorde-
len op. Zo kan ik om 21.00 uur 's avonds nog even wandelend om 
een toetje bij de AH en kan ik na een feestje gewoon zelf naar huis 
fietsen. Ik kan in de wintermaanden een lange avondwandeling ma-
ken met overal straatverlichting en zonder hulp van zaklampen en 
fluorescerende hesjes. De bus vertrekt er ieder kwartier en ik ben 
met tien minuutjes fietsen op de universiteit. 

  
Waar ik mij echter nooit bewust van was, is een speci-
fiek gevoel wat hoort bij Wouwse Plantage. Dat werd 
me eens te meer duidelijk afgelopen voorjaar. Terwijl 
ik met mijn wielrenfiets een rondje rondom Eindho-
ven aan het doen was, rook het opeens zo… naar 
thuis? Ik keek om me heen en besefte dat het kwam 
door de melkveehouderijen waar ik langs reed. In het 
fijne avondzonnetje, tussen alle weilanden, rook het 
naar de boerderij van mijn tante Ineke. Opeens zag ik 
een patroon. Ging ik een rondje hardlopen, dan liep ik 
liever tussen de weilanden door richting Nuenen, dan 
door de stad. Wanneer ik voorbij een boerderijwinkel 
kwam, nam ik me steevast voor mijn groenten daar 
voortaan te halen in plaats van bij de supermarkt. Zag 
ik een hondenuitlaatveldje van 3 bij 3 meter, dan kon 
ik alleen maar denken: wat sneu dat ze hier niet eens 
een degelijk weitje hebben, zoals bij ons thuis achter. 
  
Het wandelpark is niet hetzelfde als een rondje over 
de Pinse zandvlakte. Je kan ook veel mooier fietsen, 
aan de Kalmthoutse Heide en Zeeland. Als je wil 
wordt je brood thuisgebracht en eigenlijk is de Jumbo 
in Wouw ook helemaal niet zo ver. En cliché maar 
waar: mijn mensen, mijn familie, mijn vrienden, die 
wonen ook niet in Eindhoven. 
  
Op het eerste gezicht heeft de stad inderdaad veel 
voordelen. Maar als je dan nog eens goed kijkt, zie je 
het opeens heel anders. 
 
  Karlijn van Rijen 
 
 

Brabants VerkeersveiligheidsLabel  
Met trots kunnen we melden dat onze school het BVL-label voor dit 
schooljaar mag behouden. We voldoen aan alle eisen waarbij we hebben 
aangetoond dat we het verkeersonderwijs op onze school voldoende stimu-
leren en aan de hoge kwaliteitseisen voldoen. Op deze manier helpen we 
voorkomen dat leerlingen betrokken raken bij verkeersongevallen en leren 
ze om veilig aan het verkeer deel te nemen. Ook dit schooljaar zullen we het 
verkeersonderwijs daarop inrichten.          

 
De wijkagent op bezoek 
In november was de wijkagent bij ons op school. De leerlingen mochten allerlei vragen stellen en dat 
waren er heel veel!  We hebben geleerd wat de wijkagent allemaal doet en we hebben een paar voorbeel-
den gekregen van wat hij zoal meemaakt in zijn werk.  

Pindorpse column 

 

Ondergrondse containers in Wouwse Plantage 
Samen met de gemeente Roosendaal heeft het bewonersplatform vorig jaar een geschikte loca-
tie gevonden voor het plaatsen van ondergrondse containers. Plaatsing op de oude locatie was 
niet mogelijk, er zat hier te veel onder de grond. Het bewonersplatform kwam met 7 alternatie-
ve locaties die we samen hebben beoordeeld op geschiktheid. De ondergrondse containers zijn 
bij de Kamperfoeliestraat geplaatst. De nieuwe ondergrondse containers zijn sinds vorig jaar 
zomer in gebruik, de bovengrondse containers zijn weggehaald. De ondergrondse containers 
hebben een grotere capaciteit. De PBD (plastic, blik en drankenkartons)-, glas- en textielcontai-
ners zijn te openen met de Saver-pas. De glasbak is zonder Saver-pas te gebruiken. 

Nieuws vanuit de basisschool 

 

 



In de afgelopen twee jaar zijn er een hoop wisselingen geweest in 

het bestuur van het Bewonersplatform. Ons plan was in januari 

2022 een dorpsvergadering te organiseren, zodat u het huidige be-

stuur in levende lijven kon ontmoeten. Helaas moeten we deze ont-

moeting uitstellen, naar een moment met soepelere maatregelen.  

Daarom nemen we u nu graag mee in een kort voorstelrondje van 

het huidige bestuur:  

Voorstellen bestuursleden 
van het Bewonersplaform 

 

Marylou Bovee-Frijters 

Voorzitter sinds 01-01-2022 

Miranda Oomen 

Secretaris tot 1-3-2022.  

Blijft actief voor WP-mobiel. 

Bram Verhoeven 

Secretaris vanaf 1-3-2022. 

Teun Matthijssen 

Penningmeester 

Rudy Nuijten 

Bestuurslid. Houdt zich  

momenteel bezig met plannen voor de 

speeltuin aan de Zoom.  

 

Harry Rubbens 

Bestuurslid. Harry heeft veel 

contact in het buitengebied. 

Jaap Lageweg 

Bestuurslid. Jaap ontwerpt en 
onderhoudt de website van het 
Bewonersplatform. 
www.wouwseplantage.nu 

Dieuwertje Kromdijk-

Kerstens  

Bestuurslid. Werkgroep speel-

tuintjes, redactie dorpsbulletin, 

beheerder Facebookpagina.  

Jeroen de Nijs 

Bestuurslid. Betrokken bij ontwikkelingen 

rondom nieuwe Bravis Ziekenhuis. 

 Hand en spandiensten 

Lijkt het jou leuk om het Bewonersplatform 

ergens in te ondersteunen? Maar houd je niet 

zo van vergaderen? Dan kunnen we je hulp 

ook goed gebruiken! Meer info? Mail naar 

bewonersplatform@wouwseplantage.nu. 

Met dit vernieuwde bestuur koersen we in 

2022 graag volle kracht vooruit! 

http://www.bewonersplantage.nu
mailto:bewonersplatform@wouwseplantage.nu


Autobedrijf  Van Huffel  

Oliebollenkraam op Pindorp!    

Speeltuintjes onderhouden 
Ieder voor- en najaar steekt de werkgroep speeltuintjes de han-

den uit de mouwen om de drie speeltuintjes in Wouwse Plantage 

te onderhouden. In het voorjaar bestaan de werkzaamheden uit 

onkruid verwijderen en de toestellen schoon poetsen. In het 

najaar ruimen we het blad op. Na afloop drinken we altijd nog 

iets samen, bekostigd door het platform.  

Zo is de afspraak met de gemeente dat alle speeltuintjes in het 

dorp behouden blijven. Zij doen al het andere onderhoud.  

Het kan eigenlijk niemand ontgaan zijn. In de maand december was Wouwse 

Plantage een faciliteit rijker! Ieder weekend stond de Zoomlandse Gebaks-

kraam van de familie Vlasblom voor de kerk van ons dorp. Jeffrey had deze 

wens naar het bewonersplatform uitgesproken. We hebben hem verbonden 

met de persoon van Gemeente Roosendaal die over vergunningen gaat. En 

zo kon iedereen in december genieten van oliebollen, appelbeignets en ande-

re lekkernijen.  

Lijkt het je leuk om mee te helpen? Op onderstaande data 
ben je welkom.  
Of mee te doen met de werkgroep? Mail naar 
bewonersplatform@wouwseplantage.nl  
 

Speeltuin Vlierbesstraat: 26 maart 14.30 

Speeltuin Jasmijnstraat: 9 april 14.30 

Speeltuin aan de Zoom: 14 mei 14.30 

Iedereen heeft het ondertussen wel gezien, sinds 1 januari 2021 

zit het garagebedrijf Van Huffel in het dorp, op Plantagebaan 

170. Een bedrijf wat overigens al 22 jaar bestaat.  

Tijdens het interview is het een drukke, maar gezellige bedoeling 

in het bedrijf. De telefoon blijft overgaan en de mensen lopen in 

en uit om hun auto op te halen. Frans van Huffel is de eigenaar 

van het bedrijf.  

Samen met zijn vrouw Miranda (53) woont Frans (59) in het 

witte huis naast de garage. Van oorsprong werkte Frans in een 

casino in Bergen op Zoom en in dit casino leerde hij ook zijn 

huidige vrouw kennen. Vanaf 1999 wilde hij toch wat anders 

gaan doen. Hij was geen onbekende in de autowereld, dus startte 

hij een eigen garage naast het huis. Dit bleek erg goed te lopen 

en hij ging op zoek naar een groter pand. Dit vond hij in 2007 in 

Halsteren. In 2020 reed hij per toeval door het dorpje Wouwse 

Plantage en zag dat het garagepand aan de Plantagebaan leeg 

stond! Dit leek hem wel wat en zo verhuisde hij in januari 2021 

zijn bedrijf, die hij samen met zijn zoon Michael runt. Overwel-

digend was het enthousiasme van de buurtbewoners, vertelt 

Frans. Mensen vonden het zo leuk dat hij er kwam met zijn be-

drijf, hij kreeg cakes en flessen wijn als welkomstcadeau. Echt 

een warm welkom.  

 

Frans en zijn vrouw Miranda vangen pleegkinderen op die niet 

meer thuis kunnen wonen. Op dit moment wonen er pleegkin-

deren in de leeftijd van 4 en 12 jaar. Deze kinderen gaan in het 

dorp naar school. 

Het gezin vindt het leuk om uitstapjes te maken, zoals wandelen 

in het bos en uit eten gaan. Er zou van Frans wel wat meer leven-

digheid mogen zijn in het dorp, maar helaas is dit door corona de 

laatste jaren niet doorgegaan.  

Gezelligheid, daar houdt Frans wel van. Hij zwaait naar iedereen 

die binnenkomt, vertelt graag en vol enthousiasme over zijn gezin 

en (pleeg)kinderen en is erg betrokken bij andere mensen.  

Hij zou graag zien dat er een kleine supermarkt op het dorp zou 

komen. Niet eens voor hemzelf, maar voor de oudere mensen om 

wat boodschapjes te halen. Een kopje koffie hoeven ze daar niet 

te halen, daarvoor is iedereen van harte welkom bij hem in de 

garage!  

mailto:bewonersplatform@wouwseplantage.nl


Bent u al bekend 
met de  
BuitenBeter-app ??  
Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of 

stoeptegel? Geef de klacht of melding door aan de gemeente via 

de BuitenBeter-app! Ook als het gaat om rondslingerend afval, 

vernielingen, ongedierte, overlast of criminaliteit (drugshandel, 

drugsafval of andere verdachte omstandigheden). Ernstige proble-

men worden snel opgelost. Minder dringende zaken worden inge-

pland. 

U kunt problemen bij u in de buurt melden, zoals: 

Kapot wegdek of losliggende stoeptegel 

Kapot verkeerslicht of straatverlichting 

Rondslingerend afval en illegale stort 

Kapot verkeersbord of -paaltje 

Verstopt riool in de grond van de gemeente 

Ongedierte 

Overlast 

Achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander open-

baar groen 

Overhangende of losse takken en uitstekende wortels 

Kijk op www.buitenbeter.nl 

Klachtennummers: 

• Geluidsoverlast vliegbasis Woensdrecht:  

0800-0226033 

 

• Klachten 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 het 

buitengebied (gedumpt afval, stroperij, etc.):  

0900-8844 of  

www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten. 

 

• Buurtpreventie Wouwse Plantage: 

buurtpreventiewp@gmail.com  

Bewonersplatform secretariaat: 

bewonersplatform@wouwseplantage.nu 

www. wouwseplantage.nu 

Facebook: Bewonersplatform Wouwse Plantage 

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

Agenda 

11 februari t/m 1 maart: diverse carnavalsactiviteiten (zie boekje) 

26 maart 14.30: schoonmaken speeltuin Vlierbesstraat  

27 maart: opening obstakelparcour en rolstoel/kinderwagenroute 

9 april 14.30: schoonmaken speeltuin Jasmijnstraat  

14 mei 14.30: schoonmaken speeltuin aan de Zoom 

12 juni: Pinny Fair  

29 juni, 30 juni, 1 juli: Avond3Daagse  

7, 8 en 9 augustus: kermis in WP 

9 augustus: Hel van de Pin  

21 augustus: Vuelta etappe rijdt door het dorp 

24 september: Rommelroute Wouwse Plantage 

27 oktober: Knapzakkentocht kinderen 

Het Hondenspeelbos komt er! 
 

Sinds enkele jaren promoot de gemeente Roosendaal de op-

richting van hondenspeelplaatsen (HSP). Dit gaf ons in 2018 

het idee om een hondenspeelplaats in Wouwse Plantage te 

beginnen. Een handtekeningenactie maakte duidelijk dat er 

verrassend veel belangstelling was voor een HSP. Maar een 

geschikte plek vinden bleek toch om diverse redenen erg las-

tig te zijn. 

Inmiddels zijn wij enorm verheugd om te kunnen berichten 

dat jonkheer Eric Speeckaert de Pinse hondenliefhebbers een 

prachtige plek heeft gegund: het bos op de hoek van de Plan-

tagebaan en de Wildersedreef, links naast voetbalclub De 

Rimboe. Het perceel is een hectare groot en perfect geschikt 

om honden samen te laten spelen, rennen en ravotten. 

Wij hopen eind voorjaar 2022 Hondenspeelbos Wouwse 

Plantage te kunnen openen. Er moet nog wel het nodige ge-

beuren. Mocht u een donatie willen geven of u willen opge-

ven als vrijwilliger voor het bouwen en onderhoud van het 

Hondenspeelbos, neem dan gerust contact op of wordt lid 

van onze Facebook groep HSP Hondenspeelbos Wouwse 

Plantage. 

Adriënne de Mooy en Yvonne Waterman 

Bewonersplatform Wouwse Plantage 

Oproep  

Heb je een leuk item, foto of idee om te plaatsen in 

het bulletin? Wil je een column schrijven?  

Of een leuke anekdote van vroeger, oude foto’s of 

verhalen over Pindorp die u graag wil delen met 

onze dorpsbewoners? Geef het door via het mail-

adres van het Bewonersplatform en we komen 

graag langs om uw verhaal te horen en vast te leg-

gen.  

 Het bulletin komt twee keer per jaar uit, de vol-

gende zal in de zomer op de mat vallen.  

Uitgelicht:  

Zolang het dorpsbulletin bestaat, wordt dat binnen de bebouwde kom 

bezorgd door José Devillers. José heeft besloten te stoppen met de be-

zorging. Bedankt voor je inzet! 


