
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

   

 
Dit is een gezamelijke nieuwsbrief van ViceVersa  
Bewonersplatform Westrand en Wijkbedrijf Westrand.  
Er is informatie voor u, van u en met u over 
onderwerpen die Westrand en haar inwoners aangaan. 
 
                       Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Westrand Netwerk is ook op facebook  

 Westrand Netwerk 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Seniorenhulp 

 
 
Wij , Brigitte Vos en Saskia Pauw, willen ons graag 
aan u voorstellen. Wij zijn in 2014 gestart met ons 
bedrijf Seniorenhulp Roosendaal. 
 

Wij kunnen de volledige zorg uit handen nemen voor 
senioren die willen verhuizen. 
We regelen niet alleen de verhuizing maar ook alle 
zaken die hierbij komen kijken. 
U kunt hierbij denken aan het inpakken en verhuizen 
van de inboedel en het netjes opleveren van de oude 
woning. Maar ook de adreswijzigingen, lampen 
ophangen, schilderen of behangen en het aansluiten 
van apparatuur, kunnen wij voor u verzorgen. 
Alles om van uw nieuwe huis een thuis te maken. 
Bovendien kunt u ook een beroep op ons doen om 
uw administratie op orde te brengen, spullen 
opruimen en afvoeren, verkopen van uw auto of hulp 
bij het zoeken naar een leuke dagbesteding. 

U kunt al deze vragen bij ons neerleggen en wij gaan 
op zoek naar een passende oplossing. 
Wij bespreken graag met u welke wensen u heeft in 
een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 
 

Website   www.seniorenhulproosendaal.nl 
 e-mail:     info@seniorenhulproosendaal.nl 
GSM:         06-104 890 02 of  06-462 100 16 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Orthomedic breidt uit 
 

OrthoMedic full service gezondheidsdiensten gaat 
het bestaande pand aan de Ettingstraat uitbreiden.  
 
Het wordt een centrum waarin allerlei disciplines in 
de gezondheidzorg samen zullen komen.  
Met een zogeheten “one-stop-shop concept” hoeft 
men niet meer naar verschillende locaties om 
behandeld en ondersteund te worden aan het 
bewegingsapparaat en de psyche (geest).  
 

 
 
De bouw van het nieuwe pand zal in februari dit jaar 
starten. Verwacht wordt dat het na de zomer klaar is 
en het dan ook direct open kan voor het publiek.  
Tijdens de bouw zal de praktijk aan de Ettingstraat 
gewoon volgens gebruikelijke tijden geopend zijn.  
 

Jos Bergmans, eigenaar van OrthoMedic,  ziet veel 
voordelen in het concept.  
Doordat verschillende disciplines gecombineerd 
kunnen worden, zoals osteopathie, fysiotherapie, 
ergonomie, podologie en nog veel meer kunnen  
mensen maximaal worden behandeld. 
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Buiten medische behandelingen kan men er ook 
terecht om te sporten. Er komen afvalprogramma's, 
met daarbij de nodige mentale ondersteuning en 
beïnvloeding. Dat zal zijn in de vorm van coachen, 
maar ook door een zeer speciale behandeling. 
Het is straks mogelijk om onder hypnose een 
denkbeeldige maagband aangelegd te krijgen. Deze 
methode heeft al veel successen geboekt en blijkt 
zeer effectief. Zonder operatie kan dan hetzelfde 
resultaat worden bereikt.  
Deze nieuwe manier van werken zorgt ervoor dat 
men onder één dak actief met gezondheid bezig is 
(ook preventief) en daarbij op alle nodige vlakken 
ondersteund kan worden. Zo kunnen doelstellingen 
veel makkelijker behaald worden en zullen mensen 
écht verbetering zien. 
Jos Bergmans vertelt verder dat de plek ook bedoeld 
is om mensen samen te brengen, een sociale 
ontmoetingsplek. We denken en hopen dat er 
mensen samen gaan komen om aan hun gezondheid 
te willen werken. 
Het nieuwe pand zal zo'n tweeduizend vierkante 
meter gaan beslaan, waar zowel particulieren als 
bedrijven terecht kunnen. Er is aan iedere groep 
gedacht. Van een module waarin ouderen 
valtrainingen kunnen krijgen tot een 
trainingsmethode die geschikt is voor mensen met 
relatief weinig tijd om te sporten. 
 

 
 

Wilt u meer informatie:  
kijk op www.orthomedic.com  of   (0165) 567525.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Jeu de boules club               
"In Den Bocht" 
Als Westrandbewoner zult u vast wel eens gezien 
hebben dat er 6 mooie jeu de boules banen liggen in 
de Gerard ter Borchstraat, in de bocht bij het 
Westrandpark. 
De banen liggen er zeker niet altijd verlaten bij.      
Iedere zondagmorgen worden er wedstrijden 
gespeeld door heel fanatieke senioren, die met zeer 
veel plezier aan het spel deelnemen. 
 

Er wordt in clubverband gespeeld en dat doen ze  
intussen al 24 jaar. De club is indertijd opgericht door 
een aantal bewoners van de Westrand, toen vooral 
uit de Gerard ter Borchstraat.   

 
 
Het bestuur van het “oude” clubje heeft in 2008 het 
stokje overgedragen aan een nieuw bestuur. 
Dat zijn nu: Piet Laanen (voorzitter), Rika Broekhof 
(penningmeester) en Wien Cremers (secretaris). 
 

In 2008 telde de club ongeveer 30 à 35 leden en nu 
zijn er nog 26. Kortom, de club wil graag nog  8  of 9 
enthousiaste en gezellige mensen erbij. 
 

“In Den Bocht” is een hechte vriendenclub. De leden 
spelen iedere zondag van 10.00 uur tot 12.00 uur of 
iets langer als een partij moet worden uitgespeeld . 
 

Er wordt om 11.00 uur voor koffie gezorgd, die om de 
beurt door een lid wordt gezet.  
Als u eens wilt komen kijken en mee wilt spelen zijn 
er nog schone mokken om koffie mee te drinken. 
Het is zoals je kunt zien een gezellige boel.  
 

 
 
Het lidmaatschap is € 1,50 per maand.                           
Van die bijdragen worden in de loop van het jaar 
verschillende activiteiten ondernomen. Denk daarbij 
aan iets lekkers bij speciale wedstrijden of een prijsje 
(mooie beker of vaantje) voor het jaarlijkse 
kampioenschap. 

http://www.orthomedic.com/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spelregels 
 
Je speelt jeu de boules of met vier personen: twee 
tegen twee of in een “triplet”: drie tegen drie.            
Het winnende team is het team dat als eerste 13 
punten heeft behaald. De punten worden gehaald 
door de jeu de boules ballen zo dicht mogelijk bij de 
but (het kleine balletje) te werpen. Voor elke bal, die 
een team dichterbij de but heeft geplaatst dan de 
tegenpartij, krijgt men een punt.  
 

Jeu de boules spelen is goed voor je spieren, de  
ballen wegen 700 á 720 gram per stuk en je moet ze 
ongeveer 10 meter kunnen gooien. Je wordt er dus 
sterk van en het is goed voor je algehele conditie. 
 

Zin om een balletje mee te gooien?  
 

Komt u een keer op een zondagochtend naar de 
banen in de Gerard ter Borchtraat? 
Het is geen vereiste om oud of gepensioneerd te zijn 
om mee te spelen. Het is een gezelschapsspel en ook 
aan te raden voor jongere mensen, zowel voor dames 
als heren als voor jongens en meisjes. 
 

Namens het bestuur van “In Den Bocht”                     
Wien Cremers secretaris. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Speelgoedmarkt 
 

 

 

Op donderdag 19 februari (voorjaarsvakantie)          
vindt er van 14.00 tot 16.00 uur een speelgoedmarkt 
plaats in het Huis van de Westrand.  
 

Kinderen mogen onder begeleiding van een 
volwassene gratis maximaal 2 stuks speelgoed 
uitzoeken. De bedoeling is dat de volwassene, 
eventueel samen met het kind, op een briefje een 
idee inlevert over/voor de wijk. Wat wilt u graag 
verbeteren aan de wijk? Wat mist u in de wijk?          
Deze briefjes worden door het Huis van de Westrand 
verzameld en bekeken wordt wat zij hierin kunnen 
betekenen. In  ruil voor een ingeleverd idee mag uw 
kind  speelgoed uitzoeken! 

Om voldoende speelgoed te kunnen uitdelen, vragen 
we mensen om speelgoed dat niet meer gebruikt 
wordt in te leveren bij het Huis van de Westrand.          
( van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur). 
 
 Het speelgoed dient schoon en compleet 
aangeleverd te worden. Een mooie gelegenheid om 
na alle feestdagen het speelgoed van uw kind eens 
goed uit te zoeken, op te ruimen en hier andere 
kinderen weer blij mee te maken! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bekkenfysiotherapie 

 
 
FysioFaster Westrand Bekkenfysiotherapie is een 

fysiotherapiepraktijk in de Westrand. Daar wordt ook 

bekkenfysiotherapie gegeven.  
 

Wat is bekkenfysiotherapie 

De spieren van lage rug, buik en bekken spelen een 

belangrijke rol bij houding en bewegen. Daarnaast 

hebben deze spieren een belangrijke taak bij plassen, 

vrijen en ontlasten. Als deze spieren niet goed  

functioneren kunnen er klachten ontstaan in het 

gebied van bekken, buik en bekkenbodem.                    

Deze klachten kunnen voorkomen bij vrouwen, 

mannen en kinderen. U kunt hierbij denken aan: 

- ongewild verlies van urine en/of ontlasting 

- veelvuldig aandrang om te plassen en/of te 

ontlasten 

- moeizaam kwijt kunnen van urine en/of 

ontlasting 

- verzakking van blaas, baarmoeder of darmen 

- pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of 

geslachtsdelen 

- begeleiding voor en na operaties in buik en 

bekkengebied 

- seksuele problematiek, gerelateerd aan 

functiestoornissen van de bekkenbodem 

- bekkenpijn en lage rugklachten in de periode 

rond de zwangerschap en bevalling 

- bekkenpijn en lage rugklachten door andere 

oorzaken dan zwangerschap en bevalling 

Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten zijn 

gespecialiseerd in het onderzoeken en het 

behandelen van deze klachten. 



 
 

Vergoeding 

U kunt zonder verwijzing van een arts bij de 

bekkenfysiotherapeut terecht. 

Voor de behandeling van “ongewild urineverlies” 

worden de eerste 9 behandelingen vergoed uit de 

basisverzekering. De behandeling van andere 

klachten worden vergoed vanuit uw aanvullende 

verzekering. Behandelingen van kinderen tot 18 jaar 

worden betaald uit de basisverzekering. 
 

Voor vragen kunt U terecht bij:    

Sissy Hooijmaijers  

(Geregistreerd /Master of Science bekkenfysiotherapeut)  

Adres: St. Lucasplein 2b   :   555443            

e-mail: shooijmaijers@fysiofaster.nl 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Wijkzusters in Westrand            
 

                    
 

Ingrid de Boe                          Judith Reuvers  
         GSM:   06 - 12979481           GSM:  06 -83977108  
 
Hebt u vragen over mogelijkheden van thuiszorg of 
denkt u daarvoor in aanmerking te komen? 
 

Lukt het bijvoorbeeld niet meer zo goed om voor u 
zelf te zorgen of maakt u zich zorgen over iemand 
anders?  
De wijkzusters komen graag bij u langs om daarover 
met u te praten.  
Ook zonder afspraak bent u van harte welkom op het 
spreekuur op dinsdag van 10.30-12.00 uur in het  
Huis van de Westrand op het Sint Lucasplein.  
 

U herkent de wijkzuster aan de badge met het 
keurmerk van de Kruisvereniging.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

KADOSJOP  
 

Bent u al eens in het nieuwe Kellebeekcollege 
geweest? Kent u de Zorgboulevard in het gebouw? 
 

Dan is u vast een leuk cadeauwinkeltje opgevallen:  
De Kadosjop.  
Loop eens binnen om een kijkje te nemen en je gaat 
zeker met een uniek cadeautje naar huis (voor jezelf 
of voor een ander). 

 

 
Kunstzinnige cadeaus met zorg gemaakt 

 

De Kadosjop is een atelier en winkel in één.               
Cliënten van S&L Zorg komen er dagelijks voor 
dagbesteding. En ze hebben allemaal hun eigen 
talent en maken echte kunstwerken.  
 
Zo werkt Jeanneke het liefst met textiel en maakt  ze 
kleden, tuttelpopjes en pannenlappen. Thierry 
schildert graag en maakt mooie werken op doek. 
Magda maakt mooie schalen van papiermaché.           
Wim schildert, tekent en helpt graag mee, door 
bijvoorbeeld even de afwas te doen. En Ellen, die 
maakt schilderijen voor verkoop en kunstuitleen.  
Sanne en Jacqueline staan graag bij de kassa en 
stoppen alle aankopen netjes in een tasje.  
Wilt u meer weten over de Kadosjop, dan vertelt 
Femke je graag meer en leidt je rond door de ruimte. 
 

Op de locatie in het Kellebeekcollege hebben cliënten 
en medewerkers van de Kadosjop alle ruimte om 
creatief bezig te zijn. Samenwerkingspartners en 
leerlingen lopen geregeld even binnen om naar de 
producten te kijken of om een praatje te maken met 
de cliënten.   
Ook werken er elke dag 2 stagiaires bij de Kadosjop, 
die de cliënten ondersteunen en de winkel mee 
beheren. 
Naast het kopen van producten is er ook de 
mogelijkheid om kunstvoorwerpen te lenen.                 
Voor €25,- per jaar kan een mooi schilderij van Ellen, 
Wim of Thierry bij u thuis aan de muur hangen!   

mailto:shooijmaijers@fysiofaster.nl


 
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

BEWONERSPLATFORM 

 

Op dit moment functioneert er een interim-bestuur 
voor drie maanden, want het “oude” bestuur is in 
december 2014 met haar werkzaamheden gestopt.    
Het tijdelijke bestuur zal onderzoeken of een 
bewonersplatform in Westrand bestaansrecht heeft. 
 

Langs deze weg worden dan ook wijkbewoners        
(die interesse hebben om de schouders onder het 
bewonersplatform te zetten) opgeroepen zich te 
melden via bewonersplatformwestrand@gmail.com 

De komende activiteiten zijn:  
 

Vergaderingen bewonersplatform 
 

12 februari, 19.30 uur Huis van de Westrand 
Thema: Toekomst Rembrandtgalerij 

12 maart, 19.30 uur Huis van de Westrand 
Thema: Verkeersafwikkeling algemeen en van 

doorgaand vrachtverkeer 
 

De andere vergaderingen in 2015 zijn op: 
9 april, 14 mei, 11 juni, 10 september, 8 
oktober, 12 november en 10 december 
 

Mocht u tijdens de vergaderingen van het 
bewonersplatform iets in willen inbrengen dan 
wordt u verzocht dit uiterlijk 14 dagen voor 
aanvang vergadering vooraf schriftelijk te melden 
via: bewonersplatformwestrand@gmail.com 
Op deze manier kunnen we eventueel  
(deel)verantwoordelijken of beleidsmakers voor de 
wijk uitnodigen of hen tussentijds om advies 
vragen.Dit voorkomt lange discussies, die toch niks 
op leveren. 
 

Bijeenkomsten wijktafel 
 

3 februari,  aanschuiven bij Vica Versa in het Huis van   
de Westrand tussen 10.00 en 12.00 uur 

3 maart, 19.30 uur Veestallen  
Thema Buurtpreventie. Ieder die zich betrokken voelt 
bij dit onderwerp is hier meer dan van harte welkom.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CREA in de Wijk, omdat 
Kellebeekcollege in 
Westrand samenwerkt  
 

Crea in de Wijk is een project. Het is bedoeld om 
inwoners uit Westrand, zorgbehoevenden én 
leerlingen van Kellebeekcollege gezamenlijk op te 
laten trekken en op een creatieve manier samen te 
werken aan knelpunten op vooral het zorggebied. 
 

Het Huis van de Westrand (als centraal punt in de 
wijk) kan hierbij een rol van betekenis spelen. 
Daarnaast kunnen de samenwerkingspartners SDW 
en S&L hun cliënten betrekken bij ontwikkelingen.  
Deze verbinding en samenwerking kan een positieve 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk.  
Door het organiseren van themabijeenkomsten en  
activiteiten kunnen studenten de door hen geleerde 
vaardigheden in de praktijk brengen en delen met de 
diverse doelgroepen in de wijk. 
 

Ideeën voor gewenste activiteiten zijn van harte 
welkom. 
 

Diana Vogelzang is projectleider bij het  
Kellebeekcollege  voor het project Crea in de Wijk.   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

HUIS VAN DE WESTRAND 
  
Wijkbedrijf Westrand heet nu Huis van de Westrand  

Als bestuur en vrijwilligers van  

willen we graag  dat het gebouw aan het Sint 
Lucasplein een huis is voor alle mensen in Westrand.           
Niet alleen als gebouw, maar zeer zeker vanuit 
sociaal gezichtspunt. 
 

Daarom deze andere naam, die beter weergeeft wat 
we willen, namelijk de mogelijkheid bieden om elkaar 
te ontmoeten, vraag en aanbod bij elkaar brengen als 
het gaat om bijvoorbeeld kleine klussen en 
boodschappen doen, samenbrengen van 
professionals en vrijwilligers en gewoon een gezellige 
huiskamer zijn voor wijkbewoners. 
 

We zijn nog bezig het Huis van de Westrand een 
frisse en gezellige uitstraling te geven, zowel binnen 
als buiten. Marion Vriens, een kunstenares uit de 
wijk, heeft samen met enkele vrijwilligers een 
ontwerp gemaakt voor de container.                               

mailto:bewonersplatformwestrand@gmail.com
mailto:bewonersplatformwestrand@gmail.com


 
 

De container heeft een nieuw jasje, staat naast de 
ingang en wordt gebruikt voor onderhoudsmaterialen 
van de buurttuin. Alle materialen zijn beschikbaar 
gesteld door AlleeWonen.  
 

 
 
Contacten met bewoners 
 
Om een echt Huis van de Westrand te zijn voor de 
bewoners moeten we wel weten wat ze willen om 
zicht thuis te voelen. Daarom zijn we gestart met 
huisbezoeken. De afgelopen tijd zijn mensen bezocht 
op het Jordaensplein. Daarnaast wordt eens per 
maand een straat of buurt uitgenodigd om in het Huis 
van de Westrand in gesprek te gaan. We zijn erachter 
gekomen dat dit een goede manier is. We krijgen veel 
informatie en de mensen geven aan wat zij graag 
anders zien en welke bijdrage zij daar zelf aan willen 
leveren.  
 

Natuurlijk kunt u ook zelf naar het Huis van de 
Westrand komen met uw vragen en ideeën. Vraag 
dan naar Hans van den Engel, Rob Lips of Cees van 
der Pligt 
 

Het wijkgebouw bestaat 40 jaar in 2015 
 

Het wijkgebouw (nu het Huis van de Westrand) 
bestaat 40 jaar in 2015.                                                          
Dat is een lange tijd en dat willen we niet zomaar 
voorbij laten gaan. Wat we allemaal gaan doen wordt 
nog bekend gemaakt. Het wordt een feest voor 
iedereen in de wijk. Een groepje mensen is nu al druk 
bezig met de organisatie.  
 

De dag van het feest staat vast:  zaterdag 18 april 
 

Zet de datum alvast in uw agenda! 
 

Ook staat een van de activiteiten al vast: we willen 
die dag beginnen met een wijkbrunch.  
Dat zal ongetwijfeld een gezellig en gezond begin 
worden van een hele dag met activiteiten.  

Professional en vrijwilliger samen 
 

Vanuit verschillende instanties worden vrijwilligers 
ingezet in de wijk. We zijn gestart met een 
bijeenkomst in het Huis van de Westrand waar 
professionals elkaar ontmoeten en elkaar vertellen 
over hun activiteiten en de inzet van vrijwilligers. 
Hiermee wordt de samenwerking vergroot. Deze 
bijeenkomst is één keer per maand. 
 

ZZP’ers 
 

Een Zelfstandige Zonder Personeel. Daar heeft u vast 
wel van gehoord. In Westrand zijn er meer dan 120. 
We willen graag met hen een contactmoment maken 
in het Huis van de Westrand.  In sommige steden zijn 
er onderling afspraken gemaakt over inzet van 
ZZP’ers uit de eigen wijk bij werkzaamheden in en 
om het huis. We willen dit ook in Westrand bereiken 
en daarmee de vaak jonge ondernemers op weg 
helpen. 
 

Re-integratie 
 

Het is belangrijk dat alle mensen kansen krijgen.             
Ook als zij door wat voor redenen dan ook een tijdje 
buiten het normale arbeidsproces zijn komen te 
staan.  
Met verschillende begeleidende instanties zijn er 
afspraken gemaakt dat het Huis van de Westrand 
plaats biedt voor re-integratie. Het team van het 
Huis van de Westrand biedt begeleiding en hulp bij 
dit proces.  Hierbij staat voorop om mensen in hun 
kracht te zetten en te laten werken aan voldoende 
vertrouwen om stappen te maken. 
 

Westaurant, 
             een restaurant in het Huis van de Westrand 
 

Gezellig samen lunchen voor weinig geld.                
Dat is het uitgangspunt. Tijdens het eten kunnen 
wijkbewoners  en professionals elkaar beter leren 
kennen. De maaltijden worden geserveerd door 
leerlingen van De Kameleon.  Met veel plezier en 
inzet maken  zij onder begeleiding de lunch klaar.  
We zijn heel blij met hun inzet. De leerlingen zijn blij 
met de stage die ze bij het restaurant kunnen lopen.  
 
Binnenkort starten we met een ontbijt voor € 1,50. 
Dat wordt nog nader bekend gemaakt via het 
publicatiebord in het Huis van de Westrand en op 
Facebook. 
 

Vanaf 1 februari 2015 is het Huis van de Westrand 
ook op vrijdagmiddag geopend. 



 
 

 
Activiteiten in het Huis van de Westrand 
 
Elke dag van de week zijn er activiteiten , zoals: 

 Kaarten 

 Bingo 

 Ouderengym 

 Schaken 

 Kidsclub (Speel-Leerhuis) 

 Schilderclub 

 Koffieochtend 

 Koersbal 

 Franse les 
 

Verder kunt u bij diverse professionals terecht voor 
verschillende vragen: 

 Raad en Recht:  
iedere dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur 

 Wijkspreekuur van maatschappelijk werker, 
woonconsulent, wijkzuster en wijkagent: 
iedere dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur 

 Wijkteam ViceVersa                                              
(Traverse, AlleeWonen en gemeente),                                             
iedere dinsdag en donderdag.  
De complexbeheerder van AlleeWonen  is 

 dagelijks aanwezig. 
 

Vrijwilliger in het Huis van de Westrand, iets voor u?  
 

Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar. Gelukkig is er in 
het “Huis van de Westrand” een enthousiaste groep 
die er volledig voor gaat. We zouden dit team graag 
versterken met vrijwilligers voor bijvoorbeeld:  
onderhoud van de computers en het  verhelpen van 
problemen, helpen bij de bar, wijkbewoners helpen 
bij het doen van boodschappen of het uitvoeren van 
eenvoudige klussen, helpen bij de administratie of 
mensen ontvangen in het Huis van de Westrand als      
gastvrouw of gastheer. 
 

We zijn ook bezig met de opstart van een FIKSKLUB. 
Een keer per maand helpen vrijwilligers bij het 
repareren van huishoudelijk materiaal en computers. 
Hiermee krijgen deze materialen vaak een tweede 
leven en dat is weer goed voor het milieu. In 
samenwerking met Keijenburg  waar de Fiksclub al 
draait gaan we ook in de Westrand starten met de 
Fiksclub. We zoeken hiervoor ook nog vrijwilligers! 
Als u interesse heeft kunt u het beste een keer 
langskomen.  Dan kunt u meer informatie krijgen, de 
sfeer proeven, bijvoorbeeld een keertje meelopen of 
zich ter plaatse aanmelden. 

Bestuur, personeel en vrijwilligers 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Vervoer gewenst ? 

 

 
Stichting Elisabeth en het Huis van de Westrand 
werken nauw samen aan een Wijkbus in Westrand. 
 
De Wijkbus is bestemd om vooral ouderen, senioren 
en kwetsbare mensen van dienst te zijn. Zo kunnen 
ze (blijven) deelnemen aan dagelijkse sociale 
ontmoetingen en het sociaal maatschappelijk leven. 
 
Later hoort u meer over de verdere uitwerking van 
het plan, zoals bereikbaarheid, rijtijden en kosten.  
 
Een aantal vrijwillige chauffeurs zijn er al. Maar het 
mogen er meer zijn. Dus meldt u aan als u als 
vrijwilliger op de bus wilt worden ingezet. Dat kan bij 
Hans van den Engel in het Huis van de Westrand. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Westrand nog mooier ? 

 
 

De wijk Westrand zit in de lift en dat is fijn. 
In Stadsoevers zijn ontwikkelingen in de planning en  
een aantal daarvan al duidelijk zichtbaar uitgevoerd.  
De nieuwe haven, het Kadeplein, het nieuwe 
Kellebeek College en dat ziet er prachtig uit. 
Die ontwikkelingen zullen in de toekomst zorgen voor 
een grote aantrekkingskracht, meer werkgelegenheid 
en dat is ook uitstekend. 
En u, als inwoner van wijk Westrand, mag en kan 
daar ook persoonlijk van genieten. Zeker als u zich 
wilt laten oppoetsen, uitdossen en een mooie nieuwe 
look wilt laten aanmeten. 
Ons professioneel studententeam nodigt u van harte 
uit in onze salon waar u ,voor een zeer aantrekkelijk 
tarief, een nieuwe look kunt laten aanmeten.              
En dat is zeker mooi! Tot ziens bij: Find your looks!                      

Schoonheid- en kapsalon,                                                                                          
Adres: Oostelijke Havendijk 1    (0165) 590841 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



 
 

 

Welkom in   

 
St. Elisabeth aan de Wouwseweg in Roosendaal bruist 
van de activiteiten, waarbij senioren uit Westrand en 
omstreken van harte welkom zijn. Zo kunt u van 
harte deelnemen aan onze activiteiten of 
verenigingen. 
Ook nodigen wij u graag uit om bij ons te komen 
eten. Elke dag bent u tussen 12.30 en 13.30 uur van 
harte welkom in ons restaurant ’t Trefpunt voor een 
lekkere maaltijd, dagvers gekookt in de eigen keuken.            
U heeft altijd keuze uit twee gerechten, zodat er voor 
ieder wat wils is.  
Buiten deze tijden kunt u altijd terecht voor een 
kopje koffie, een gebakje of zo maar een hapje en 
een drankje. Bij mooi weer kunt u bovendien heerlijk 
genieten op het terras in onze binnentuin. 
 
Leden van KBO en ANBO ontvangen 10% korting op 
onze activiteiten. 
 
Op de hoogte blijven? 

Met de website van St. Elisabeth blijft u op de hoogte 
van het activiteitenprogramma: 
www.elisabethroosendaal.nl/agenda.                           
En als u zich abonneert op de digitale nieuwsflits van 
St. Elisabeth wordt u automatisch op de hoogte 
gehouden van activiteiten en nieuwtjes. Ga hiervoor 
naar www.elisabethroosendaal.nl en klik op 
‘aanmelden nieuwsflits’ [rechts onderaan]. 
 
 Adres: Wouwseweg 21 

:       (0165) 592 400  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Kind en Armoede 
 
Wist u dat er in Roosendaal een fonds is vanuit de 
gemeente, waar goede doelenorganisaties en 
bewoners een beroep op kunnen doen als die iets 
willen betekenen voor kinderen in armoede? 
 
Dit is het fonds 'Kind en Armoede' dat Traverse 
namens de gemeente beheert. Het fonds is bedoeld 
om bewonersinitiatieven te ondersteunen die 
mogelijkheden bieden aan kinderen in armoede.       
Het kan gaan om jeugdactiviteiten, maar bijvoorbeeld 
ook om een beurs voor speelgoed, of voor 
kinderkleding of voor kinderboeken, iets met 
maaltijden enzovoorts.  
 

Het doen van een aanvraag is simpel. Er zijn maar een 
paar spelregels waar een initiatief aan moet voldoen. 
De belangrijkste daarvan is dat het zich op meerdere 
kinderen moet richten. Voor individuele hulp zijn er 
andere regelingen.  
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Rob Lips 
(r.lips@traversegroep.nl  of GSM: 06 39267947) 
 

 
 

Als u al genoeg weet om een aanvraag te doen kunt u 
het verzoek mailen naar f.dekkers@traversegroep.nl.  

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Heeft u vragen, wensen, ideeën  
Schroom niet en neem gerust contact met ons op 

    

 
ViceVersa  
werkt vanuit het Huis van de Westrand en is op dinsdag 
en donderdag bereikbaar  :  (0165)-530548.                             
Je kunt dan ook gewoon binnenlopen zonder afspraak.                             
mailadres:  info.viceversa@xs4all.nl 
 
Bewonersplatform Westrand  
Is te bereiken per GSM:  06-51444148  en  
mailadres: bewonersplatformwestrand@gmail.com           
  
 Huis van de Westrand  
Sint Lucasplein 3 
:                (0165)-537296  
mailadres:   info@wijkbedrijfwestrand.nl  
website:        www.wijkbedrijfwestrand.nl 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
like Westrand Netwerk  op facebook  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Samen  staan we open voor uw ideeën en voorstellen 
over Westrand!  

 

ontmoeten, verbinden, samenwerken 

 
 

 

http://www.elisabethroosendaal.nl/agenda
http://www.elisabethroosendaal.nl/
mailto:r.lips@traversegroep.nl
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