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Dorpsbulletin
Beste dorpsgenoten,
Daar zijn we weer! Een kakelvers, nieuw dorpsbulletin! Boordevol activiteiten die deze
zomer zullen plaats vinden. We hebben er met zijn allen lang op moeten wachten, maar
dan heb je ook wat. Samen hebben we de avond3daagse al achter de rug, fijn dat jullie
weer met zovelen mee liepen! En ook de Pinny fair was een daverend succes. Nu we zo
langzaamaan allemaal weer richting de vakantiemodus gaan, komen we steeds dichter in
de buurt van de fietshoogtepunten van De Pin. De Hel van de Pin zal er weer zoals vanouds zijn, wat zijn we daar blij mee! Ouderwets smoor happen in de kolenbaan of wordt
het een grote modderpoel? Wie zal het zeggen! Dit jaar zal er een extra feestelijk tintje
zijn, namelijk de viering van 44 jaar Carnaval in Mastepinnelaand! Dat is een mijlpaal die
de stichting Kindercarnaval De Mastepinne niet voorbij wilden laten gaan. Laten we daar
met zijn allen op proosten, op de zaterdagavond voor de Hel van de Pin! En dan daarna..
La Vuelta! Daar heeft fietsminnend Brabant lang, heel lang, op gewacht. Twee avonden feest, zijn jouw kaartjes al besteld? Een zeskamp voor het dorp, heb je je al opgegeven? En als klap op de vuurpijl, de doorkomst op zondag! Het wordt een prachtig weekend, voor
jong en oud! Zie ik jullie daar?
Rest mij te zeggen dat ik u allen een hele fijne zomer toewens. Wellicht ergens in het buitenland, lekker thuis, hoe dan ook.. Maak er een
feestje van!
Marylou, voorzitter bewonersplatform

Vuelta door Pindorp
Met een feestelijk weekend in Spaanse sferen vieren we op 19, 20
en 21 augustus de doorkomst van de derde etappe van La Vuelta
door ons mooie dorp.
Wouwse Plantage is doorkomstgemeente én het enige dorp waar het
peloton dwars doorheen koerst. Wielerplatform Roosendaal, Bewonersplatform Wouwse Plantage, KVW-Wouwse Plantage en Dorpshuis De
Spil, wielerclubs RTC Zomerlust, MTB de Koepel en Pins Verzet, het
comité Hel van de Pin en tafeltennisvereniging De Pin Pongers presenteren met trots een bomvol programma.
Samen laten we zien waar een klein dorp groot in kan zijn!
De festiviteiten starten al op vrijdagavond met een Ibiza-avond. Op
zaterdag zijn de Spaanse Spelen met diverse sport- en spelactiviteiten
voor jong en oud. Wie zich heeft aangemeld kan rond etenstijd aanschuiven voor Spaanse paella. Na deze dorpsmaaltijd start om 19 uur
Heel Holland zingt Spaans, met verschillende optredens.

Toertochten voor dames, heren en kinderen
Op zondagochtend wordt de Pink Ladies Tour verreden
en is er ook voor de mannen een toertocht over een
gedeelte van de etappe. Wielerplatform Roosendaal
organiseert tegelijkertijd voor kinderen de Dikke Banden Race.
Wielercafé met live verslag
Om 12.00 uur start zondag het Wielercafé vanaf het
parkeerterrein bij Natuurpoort, pal langs het parcours.
Diverse oud-profwielrenners schuiven aan terwijl de
koers op grote schermen live te volgen is met commentaar. Rond 16.00 uur wordt de doorkomst van La Vuelta
in Wouwse Plantage verwacht en daarna zorgen diverse
artiesten ervoor dat het nog lang onrustig blijft op de
Boulevard.

Op pad deze zomer? 6 tips van Buurtpreventie
Ga je deze zomer een dagje weg of op vakantie? Het buurtpreventieteam deelt
graag deze tips van de politie met jullie.
1. Doe je deuren goed op slot, je ramen dicht en een lichtje aan.
2. Doe alsof je thuis bent. Laat koffiekopjes staan, zorg voor een bewoonde indruk
door automatische verlichting.
3. Denk ook aan het tuinhek en de schuur!
4. Vraag aan vertrouwde buren om op je huis te letten, de post weg te halen.
5. Doe mee aan de Whatsapp-alert groep. Samen houden we de buurt veilig.
De leden van het buurtpreventie-team houden graag een oogje in het zeil. Stuur een
mailtje naar buurtpreventiewp@gmail.com met je adres, wanneer je op vakantie
bent en het telefoonnummer dat we kunnen bellen als er iets mis is. Dan letten we
tijdens onze wandel- en fietsroutes extra op je huis.

Avond3daagse
Afgelopen 29, 30 juni en 1 juli is alweer de tweede editie van de Avond3daagse geweest! Het was
weer een groot succes met zo’n 150 deelnemers.
Heerlijk wandelen door ons vertrouwde dorp en
omgeving.
Doet u volgend jaar ook (weer) mee? Houdt dan
de Facebookpagina Avond3DaagseWouwsePlantage in de gaten of mail naar avond3daagsewouwseplantage@outlook.com

De Pin Live!
Dur val wa te 44, daarom op zaterdag 6 augustus
de allereerste editie van het gloednieuwe evenement De Pin Live!
Van 19.00-1.00 uur wordt het een groot feest op
het feestplein in Wouwse Plangate. Zowel DJ
Bodde zal er zijn, maar ook de Brabantse feestband De Fik Erin. Toegang is gratis, komt allen!

Hel van de Pin
Op dinsdag 9 augustus 2022 wordt alweer de 67e
Hel van de Pin georganiseerd, een van de mooiste
koersen van West-Brabant en wijde omstreken. Wil
je de sensatie voelen van op volle snelheid door de
roemruchte Kolenbaan te razen, om kort daarna de
"Boulevard van Wouwse Plantage" op te draaien en
te worden toegejuicht door het vele enthousiaste
publiek, doe mee! Of kom kijken en genieten van
dit mooie sportfeest, met volop entertainment, live
muziek en een top DJ tot in de kleine uurtjes.

Vrijwilligers gezocht voor de voorbereidingen van de musical. Op 17 december gaat Harmonie Soli Deo Gloria, samen
met kinderen van de basisschool, een musical opvoeren.
Contact via Bram Verhoeven verhoevenbram@live.nl

De peutergroep van basisschool
Heilig Hart heeft een nieuwe inrichting! Daar wordt een peuter (en
zijn/haar ouders) toch blij van!

Agenda
5, 12, 19, 26 juli, 2 augustus: trainingsrondjes
Hel van de Pin (19 uur verzamelen bij de kerk)
6 augustus De Pin Live!
7, 8 en 9 augustus: kermis in WP
9 augustus: Hel van de Pin
20 augustus Vuelta feest

21 augustus: Vuelta etappe rijdt door het dorp
24 september: Rommelroute Wouwse Plantage
27 oktober: Knapzakkentocht kinderen
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