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Dit is een gezamelijke nieuwsbrief van ViceVersa 
Bewonersplatform Westrand en Huis van de Westrand. 

 

                       Wij wensen u veel leesplezier! 
 

Volg ook Westrand Netwerk op facebook    
 

AGENDA  
 

Activiteiten in het Huis van de Westrand 
 

Elke dinsdag: 
Spreekuur Raad en Recht van 9.00 tot 11.30 uur 
Wijkspreekuur maatschappelijk werker, wijkagent 
woonconsulent en wijkzuster: van 10.30 tot 12.00  
Elke dinsdag en donderdag: Wijkteam ViceVersa                                                                
(WijzijnTraversegroep, AlleeWonen en gemeente),                                             
Complexbeheerder AlleeWonen is er elke werkdag. 
 

 

KWIEK BEWEEG ROUTE   
De Kwiek Beweeg Route is aangelegd in de Westrand           
 

De feestelijke opening is vrijdag 15 april om 9.00 uur             
*   start bij het Huis van de Westrand                                                      
*  tussenstop bij Sint Elisabeth                              

 

Wellicht heeft u de afgelopen tijd al iets gehoord over 
de Kwiek Beweeg Route (Kwiekroute) in Westrand.                   
Er is door velen hard gewerkt om een Kwiek Beweeg 
Route uit te werken en uit te voeren. 
Door de Kwiekroute worden beide kanten aan de 
Burgemeester Freijterslaan op een mooie en 
“beweeglijke” wijze aan elkaar verbonden. 
Ontmoeten, verbinden en samen bewegen                 
Zowel bij het Huis van de Westrand als bij het 
zorgcentrum St. Elisabeth kan men met de 
Kwiekroute beginnen, rusten of stoppen.                     
En iedereen mag altijd gebruik maken van de 
Kwiekroute in de openbare ruimte.  
Wel is de route aangelegd voor met name ouderen  
en mensen met een beperking onder begeleiding.          
Zo kunnen ze elkaar ontmoeten en hebben dan een 
mooie lichaamsbeweging. 
De route is ongeveer 2,4 km lang, maar kan ook 1 van 
de 2 helften van 1,2 kilometer lopen.  
Er zijn verschillende “kwiek” opdrachten uitgezet die 
men kan uitvoeren. Enkele oefeningen zijn:  
Knieheffen, reik hoogte test, balanceren en 
slalommen.  
 

Opening 
Op 15 april wordt de Kwiekroute officieel en feestelijk 
geopend.  
Iedereen is deze dag van harte welkom om bij het 
Huis van de Westrand de opening bij te wonen.             
Na de opening door wethouder Hugo Polderman en 
de  initiatiefnemers wordt de route voor een deel 
gelopen naar St. Elisabeth. Bij St. Elisabeth krijgen 
deelnemers aan de Kwiekroute die ochtend gratis 
koffie/thee. Ze kunnen daar dan even rusten. 
U bent voor de opening uitgenodigd en kan onder 
professionele begeleiding de Kwiekroute lopen.  
Het officiële deel van de opening start om 9:00 uur  
en zal 10:30 uur afgelopen zijn.   
 

Voor hen die zich bij de opening aanmelden wordt  
een lunch verzorgd in het Huis van de Westrand.               
Die lunch is aan het einde van de ochtend en 
aansluitend op het programma.  

WESTRAND in beweging  



 
 

 
 
 
 
 

 

 

Ben je als kind op zoek naar een plek, waar …….? 
 

- de deur altijd open staat 
- je gewoon jezelf kunt zijn 
- je altijd terecht kunt met vragen!    

 

Kom dan eens kennismaken bij Don Bosco Westrand, 
locatie “De Appel”, van Goghlaan 9a in Roosendaal.  
 

Welke kinderen kunnen komen?  
 

Alle kinderen van groep 1 t/m 6 van basisschool “De 
Appel” of voor kinderen die regelmatig het Speel- en 
Leerhuis bezoeken. 
 

Wanneer is het te doen en wat zijn de activiteiten?  
 

Elke dinsdag- en donderdagmiddag: 15.15  tot 17.30 
uur is er wat te doen. Om 15.15 uur beginnen we 
met vrijspel. Daarna hebben we een drinkmoment. 
Na het drinken  gaan we met de kinderen spelen, 
sporten, muziek maken, soms huiswerk maken en 
knutselen. Dit onder begeleiding van professionele 
pedagogisch medewerkers. Ieder kind krijgt 2 
persoonlijke doelen om tijdens de middag aan te 
werken. Deze worden aan het eind van de middag 
besproken en kinderen kunnen hierbij een beloning 
verdienen.  
Wat bieden we verder nog aan? 

Naast activiteiten met kinderen geven we ook het 
gezin ondersteuning bij vragen. Dit kan thuis 
plaatsvinden of op school.  
 

Wat zijn de kosten?                                                     
Ouders betalen per maand. De kosten zijn  4 euro per 
kind per maand. Kinderen kunnen dan elke week 
komen op dinsdag- en donderdagmiddag. 
 

Hoe aan te melden?                                     
Ouders/opvoeders kunnen zichzelf en hun kinderen 
aanmelden bij juf Ingeborg of  bij jeugdprofessional 
Betty Wijdeven. Zij geven dit door aan Don Bosco.    
De leidsters plannen dan zo snel mogelijk een 
kennismakingsgesprek, zodat ze kunnen bespreken 
wat Don Bosco Westrand te bieden heeft en wat uw 
verwachtingen zijn. 
 

:           (0165) 535326 
mailadres:   donboscoroosendaal@juzt.nl 
website:          nieuw in ontwikkeling 
  

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

INLOOPSPREEKUUR 
CONSULTATIEBUREAU 
 

Westrand kent voortaan ook een wekelijks 
inloopspreekuur van het consultatiebureau.                        

 

Dat is op donderdag van 11.00 -11.30 uur in 
basisschool de Appel, naast de peuterspeelzaal. 
Tijdens schoolvakanties zijn wij hier ook te bereiken.                    

 
 

Jenny de Rooij en Annemarie Slaats zijn de 
jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau.  
Samen met u en jeugdarts Hellin van der Heyden 
dragen ze de zorg voor de gezondheid, het opvoeden, 
de ontwikkeling en het opgroeien van uw kind(eren) 
in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
 

Voor die zorg bezoek je het consultatiebureau 
regelmatig, op afspraak. Dan kunnen eventuele groei- 
of ontwikkelingsstoornissen vroegtijdig worden 
gesignaleerd of vragen over opvoeden worden 
besproken. Als meer zorg nodig is kan het 
consultatiebureauteam je naar de juiste 
hulpverlener verwijzen. 
 

Meer info over het consultatiebureau vindt u op 
website: www.twb.nl/consultatiebureau 

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

Oudere dames sportief in 
het Huis van de Westrand  
  

Op dinsdagochtend beweegt een groep dames in de 
leeftijd van 60 tot 85 sportief in het Huis van de 
Westrand. 
 

 
 
Vindt u het leuk om ook mee te komen doen? 
 

mailto:donboscoroosendaal@juzt.nl
http://roosendaal.transitiontowns.nl/activiteiten/fiksclub
http://www.twb.nl/consultatiebureau


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De lessen zijn met gezellige muziek  en de oefeningen 
zijn bedoeld om u fit en lenig te houden.  
De lessen zijn op dinsdag van 10.15- 11.00 uur. 
Daarna drinken de dames samen een kop koffie/thee. 
 

U bent van harte welkom en mag 2 keer gratis 
meedoen om te ervaren of het iets voor u is. 
De kosten zijn 12 euro per maand.                                       
Meldt u aan in het Huis van de Westrand. 

    

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

GERIATRIE FYSIOTHERAPIE 

 
 

Geriatrie-fysiotherapeut Tanya Dictus werkt 10 jaar 
bij FysioFaster en is sinds september 2015 ook 
werkzaam op de locatie FysioFaster in de Westrand. 
 

Wat is geriatrie fysiotherapie? 
 

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden 
kunnen daardoor belemmeringen of klachten 
ervaren. Voor de behandeling daarvan komen ze 
doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor 
ouderen, de geriatrie- fysiotherapeut.  
 

De geriatrie-fysiotherapeut specialiseert zich in de 
zorg voor kwetsbare ouderen. Het gaat dan ook om 
patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie 
of een gebroken heup verschijnselen vertonen van 
ouderdom.                                                                              
Mensen die ouder en minder beweeglijk worden 
vallen vaker met soms nare gevolgen. Om het vallen 
te beperken geeft de geriatrie-fysiotherapeut 
balanstraining en adviezen over valpreventie.                   
Patiënten, die door de geriatrie-fysiotherapeut 
worden behandeld, doen vooral oefentherapie die is 
gericht op het herwinnen van en het omgaan met 
verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. 

Gezinsleden en mantelzorgers 

De geriatrie-fysiotherapeut adviseert en begeleidt 

ook gezinsleden en/of mantelzorgers. Informatie gaat 

dan onder andere over het ziektebeeld,                              

de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse 

handelingen en eventuele hulpmiddelen.                       

U kunt ook zonder verwijzing van een arts bij de 

geriatrie-fysiotherapeut terecht.                              

Geriatrie-fysiotherapeut Tanya Dictus werkt op 

maandag en donderdag.                                                                                  

:               (0165)-555443 of 0164-612274 

mailadres:  tdictus@fysiofaster.nl                         
adres:        Sint Lucasplein 2b, 4703 HZ Roosendaal 

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

   BENEFIETCONCERT 
 

Op de zorgboulevard werkt  Martijn Terheijden. 
Martijn is 24 jaren oud en woont in Roosendaal.  
 

 
 

Binnenkort gaat Martijn op tour met “Rolling on 
Wheels”. Op zondag 26 juni start een route van het 
drie landenpunt in Vaals (Limburg) en die eindigt op 
zaterdag 2 juli in Maasdijk (Zuid-Holland).                           
Martijn heeft een ernstige erfelijke spierziekte.                   
Hij wil samen met 15 andere jongeren (die ook 
gebonden zijn aan een elektrische rolstoel) de tour in 
een estafette gaan rijden.  
 

Met deze actie willen ze geld ophalen voor Stichting 
On Wheels, die met de opbrengst campers opknapt. 
Die stichting verhuurt voor mensen met een 
spierziekte aangepaste campers, rolstoelbussen, een 
zijspanmotor en twee aangepaste chalets zonder enig 
subsidie van de overheid.  
 

Kellebeek College houdt een BENEFIETCONCERT  om 
dit initiatief te ondersteunen.  
Op donderdag 16 juni van 16.30 -20.00 uur zal in de 
Pier (theaterzaal van het Kellebeek College) een 
concert plaatsvinden met verschillende optredens.             
De opbrengst van het concert gaat uiteraard naar het 
goede doel. U bent van harte welkom! 
Voor kaartjes (10 Euro per stuk) of meer informatie  
kunt u terecht bij Diana Vogelzang.   
  

:         (0165) 590800 
mailadres:  d.vogelzang@rocwb.nl  
website:      http://www.kellebeek.nl/zorgboulevard 

:                 ZorgboulevardRoosendaal 

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

KOKEN MET STERREN 
 

Op woensdag 13 april (vanaf 18.00 uur)  kookt Peter 
Kesseler (Culinair Entertainer) samen met studenten 
van het Kellebeek College een 3 gangendiner. 
Inwoners worden van harte uitgenodigd om tegen 
betaling deel te nemen aan het diner. De opbrengst 
van dit benefietdiner is voor de Vincentiusvereniging.  

mailto:tdictus@fysiofaster.nl
website:%20%20%20%20%20%20http://www.kellebeek.nl/zorgboulevard


 
 

 

Kaarten (60 Euro per persoon) voor het 3 gangendiner 
inclusief wijnarrangement zijn te reserveren via: 
kczorgboulevardroosendaal@myworkz.nl 

Meer info: d.vogelzang@rocwb.nl  
 

INFO: De Vincentiusvereniging Roosendaal is een 
vrijwilligersorganisatie en wil met behulp van 
armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening                         
(en vanuit het gedachtegoed van Vincentius)                                   
een structurele bijdrage wil leveren aan goed leven voor 
zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. 

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

MUSICAL DE APPEL 
 

Ook dit schooljaar gaat Basisschool de Appel hun 
eindmusical uitvoeren in theaterzaal de Pier van het 
Kellebeek College. Zij worden daarbij begeleid door 
studenten van het Kellebeek College, SDW en S&L. 
Inwoners uit Westrand worden uitgenodigd om de 
voorstelling op dinsdagmiddag 19 juli gratis bij te 
wonen. Nadere informatie volgt en kan worden 
gegeven door Diana Vogelzang. 
 

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

Traverse wordt Roosendaal 
Het maatschappelijk werk en buurtopbouwwerk in 
Roosendaal zijn al jaren ondergebracht bij Traverse. 
Traverse werkt niet alleen in Roosendaal maar ook in 
andere gemeenten. Eind 2015 is door een fusie met 
samenwerkingspartners in Bergen op Zoom gekozen 
voor een nieuwe naam: WijZijn Traverse Groep.  
 

Het maatschappelijk werk en buurtopbouwwerk in 
Roosendaal heten voortaan WijZijn Roosendaal. 
Rob Lips (buurtopbouwwerk) en Mirjam Mulders 
(maatschappelijk werk) blijven de contactpersonen.  
Het wijkspreekuur voor maatschappelijk werk, iedere 
dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur in het Huis van de 
Westrand, blijft ongewijzigd. 
Voor aanmeldingen en algemene vragen is 
onderstaand telefoonnummer hetzelfde gebleven.    
:               0164-237056 
website:      http://www.wijzijnroosendaal.nl 

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

Administratie op orde ?! 
 

Vindt u het ook zo moeilijk om uw administratie bij te 
houden?  

 helpt! 

 

 
 

Iedere maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur                     
is er een administratiemiddag in Gezondheids-
centrum De Riete,  Gezellelaan 18f in Roosendaal. 
Een deskundige medewerker en ervaren vrijwilligers 
begeleiden u bij het op orde brengen en houden van 
uw administratie. Bijvoorbeeld: welke brieven moet 
ik bewaren, welke brieven kan ik weggooien, hoe kan 
ik mijn administratie het beste indelen, hoe krijg ik 
een overzicht over mijn financiën?  
De middag is helemaal gratis!  Meer weten?  
:  0164-237056. 

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

Groot onderhoud flats 
huisnummers 85 -111 

                                    
 

Tijdens de werkzaamheden aan de flats in de              
Jan Vermeerlaan is asbesthoudende kit rond de 
kozijnen aangetroffen. Die kit wordt op vakkundige 
wijze door een erkend bedrijf verwijderd.  
 

Daardoor is de uitvoering van het groot onderhoud 
vertraagd. Een gewijzigd plan van aanpak is opgesteld 
en in februari met bewoners besproken.  
 

Begin maart is gestart met de uitvoering en inmiddels 
zijn 8 woningen aan de voorzijde voorzien van 
nieuwe kozijnen en dubbele beglazing.                             
De tegels in de portieken en de portiekpuien aan de 
voorzijde zijn ook al vernieuwd. Daarnaast is een 
nieuwe intercominstallatie aangebracht met een 
videofoon zodat bewoners vanuit de woning kunnen 
zien wie er beneden aanbelt.                                              
Net na de zomervakantie zullen alle werkzaamheden 
klaar zijn. 

mailto:kczorgboulevardroosendaal@myworkz.nl
mailto:d.vogelzang@rocwb.nl
http://www.wijzijnroosendaal.nl/


 
 

BEZIG IN DE BUURTTUIN 

 
 

Vindt u het leuk om een tuintje te hebben waarin u 
bloemetjes kunt planten, groenten kan verbouwen of 
fruit kan telen, laat het dan weten. 
Er zijn mogelijkheden op verschillende plaatsen in de 
wijk. Zo zijn er nog buurttuintjes beschikbaar in 
bijvoorbeeld de Gerard ter Borchstraat en rond het 
Huis van de Westrand. Loop gerust eens binnen bij 
het Huis van de Westrand en de beheerder vertelt u 
over de mogelijkheden. 

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

COMPLEXBEHEERDER  

 
 

Ik ben Marcel van der Mast en ben vanaf 8 maart 
complexbeheerder bij AlleeWonen in Westrand.                  
 

Ik ben vaak in de wijk en uw buurt aanwezig.  
 

Graag hoor ik van u als u iets wilt vertellen over uw 
woning of woonomgeving.  
 

Spreek mij gerust aan als het gaat over leuke ideeën 
voor de buurt, het vinden van informatie, kleine of 
grote ergernissen en overlast. 
 

Samen kunnen we kijken hoe zaken het beste kunnen 
worden aangepakt en in hoeverre wij als AlleeWonen 
hierin kunnen informeren, verwijzen en/of faciliteren. 
Een veilige en schone wijk met betrokken bewoners 
vind ik belangrijk voor een mooie  leefomgeving. 
 

In Westrand werk ik samen met Simone Visser.  
Ik zal me vooral richten op de portiekwoningen aan 
de  Jan Vermeerlaan, de Petrus Dondersstraat,                
de Gerard ter Borchstraat en het blokje aan de 
Burgemeester Freijterslaan 190 tot en 236.    
 

Daarnaast ben ik complexbeheerder in de 
seniorencomplexen van het Kees van Dongenplein, 
het St. Lucasplein en de Rembrandtgalerij. 
 

De overige complexen en de omliggende straten 
vallen onder het beheer van Simone Visser.  
 

Ik werk vanuit het Huis van de Westrand aan het Sint 
Lucasplein 3. Loop gerust even binnen als u mij wilt 
spreken. U kunt mij ook telefonisch bereiken op het 
algemene nummer van AlleeWonen.  
 

:  088-2552000 
 

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

   FIKSCLUB  

 

 
 

Fiksclub Huis van Westrand zoekt “handige handjes”. 
 

Met spoed worden er vrijwilligers gevraagd die met 
“handige handjes” de fiksclub Huis van de Westrand 
(hierna fiksclub) komen versterken.  Het gaat vooral 
om vrijwilligers voor het repareren van elektronische 
huishoudelijke apparaten, zoals onder andere 
koffiezetmachines, stofzuigers en strijkijzers.                                                                                          
 

De fiksclub is elke laatste zaterdag van de maand van 
14.00 tot 16.30 uur.  
 

Op de eerste fiksclub in januari waren er bijna tien 
“klanten” en op de laatste zaterdag van maart was de 
belangstelling al gegroeid tot vijftien.                                               
De fiksclub krijgt nu nog assistentie van de 
vrijwilligers van de fiksclub Keijenburg, maar wil op 
termijn met een eigen team gaan draaien.  
De fiksclub werkt samen met de vrijwilligers van 
Transition Town Roosendaal (TTR), die de Fiksclub in 
Keijenburg runt.  
 

Bewoners en belangstellenden die de fiksclub 
bezoeken komen niet alleen met hun huishoudelijke 
elektronische apparaten die stuk zijn, maar ook met 
radio's, computers, printers en zelfs oude poppen, 
waarvan de armen en benen los zijn gegaan.              
Ook als u een mankement aan uw fiets heeft, kunt u 
terecht bij de fiksclub in het Huis van de Westrand.    



 
 

Bewoners die beschikken over een gereedschapskist 
met het goede gereedschap en die handig zijn in het 
repareren van kapotte apparaten worden vriendelijk 
uitgenodigd als vrijwilliger actief te worden.  
Het kost u slechts een zaterdagmiddag in de maand 
van 14.00 tot 16.30 uur.  
 

De “klanten” betalen een vrijwillige bijdrage voor de 
reparatie. Dit gaat in een pot voor de onkosten van 
de fiksclub, zoals folders en eventueel gereedschap 
waar behoefte aan is.                                                                              
Het zou jammer zijn als de fiksclub al na 2 succesvolle 
zaterdagen zou moeten stoppen bij gebrek aan 
vrijwilligers.                                                                    
Wilt u ons helpen als vrijwilliger bij de fiksclub? 
Neem dan contact op met Paul Schepers,                    
voorzitter van het Huis van de Westrand.  
 

:               06-13574335                                                     

mailadres:  paulschprs@gmail.com                      
adres:        Sint Lucasplein 2b, 4703 HZ Roosendaal 

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

   WESTAURANT 
  

 

 
 

Al eens gehoord van het Westaurant?? 
 

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om buiten de 
deur te eten. Simpelweg omdat het te duur is.           
Daar wil het Westaurant verandering in brengen.          
In het Huis van de Westrand is een plek met de 
uitstraling van een restaurant. Daar kunt u binnen 
lopen om wat te eten of te drinken en anderen te 
ontmoeten. Een praatje maken, een krantje lezen of 
gewoon even tot rust komen. Het kan allemaal: 
Ontmoeten, verbinden en samen doen. 
 

Vernieuwde ruimte 
Vrijwilligers en de  beheerders van het Huis van de 
Westrand hebben de handen flink uit de mouwen 
gestoken om een gezellige ruimte in te richten tot  
buurtrestaurant “Westaurant”.                                  

Maar ook de keuken is verbouwd.  
Door een schenking van de Rabobank mochten we 
maar liefst € 7000,= ontvangen. Met dit geld is er 
een compleet nieuwe keuken gebouwd die aan alle 
moderne eisen voldoet. Vanuit deze vernieuwde 
keuken kunnen wij onze bezoekers nog beter van 
dienst zijn.  
 

Welkom in het Westaurant 
Ons Westaurant is de plek waar u altijd van harte 
welkom bent om even bij te komen. Gewoon zomaar 
of na de boodschappen. Maar ook als u er even uit 
wilt of dat kopje koffie met de buurvrouw een samen 
ergens anders wilt drinken. Een praatje wilt maken 
met andere buurtgenoten. AIs het centrum te ver of 
te duur is, in het Huis van de Westrand is er volop 
gelegenheid een kop koffie of thee te halen met iets 
lekkers erbij. Wat het dan kost? € 1,50.                               
Heel erg de moeite waard om het te proberen.  
 

Het maakt niet uit of u alleen komt of met meerdere 
personen, u bent van harte welkom.  
Zoekt u een ruimte voor een activiteit, een 
vergadering of om samen een verjaardag te vieren, 
dan kan het Westaurant  ook iets voor u betekenen. 
Zeker als er ook nog de mogelijkheid bestaat om 
tegen een redelijke prijs te genieten van een lunch 
met verse producten.     
 

Wat bieden wij in het Westaurant 
Een lekker ontbijtje met de keuze uit jus, koffie of 
thee, een broodje met ham of kaas en natuurlijk een 
gekookt eitje. Wij bieden het u voor €1,50 .  
 

Een heerlijke lunch met vers brood, vers beleg en 
een kopje soep behoort ook tot de mogelijkheden.       
U kunt al een lunch bestellen vanaf € 3,50.  
 

Naast een complete lunch is het ook mogelijk om 
diverse broodjes te bestellen. Elke dag is er weer een 
broodje van de dag!! Mocht u speciale wensen 
hebben, laat het dan weten zodat wij daar rekening 
mee kunnen houden. Wij doen het graag. 
Nieuwsgierig naar ons aanbod, kom dan gerust onze 
menukaart bekijken. Voor groepen graag reserveren.  
 

Kwiekroute 
 

Op 15 april wordt het officiële startsein gegeven voor 
de  Kwiekroute. Een wandel/bewegingsroute door de 
wijk met als startpunt het Huis van de Westrand.            
Op de voorpagina vindt u de nodige informatie over 
deze nieuwe activiteit in de wijk.                                                     
Hoe leuk kan het zijn om de Kwiekroute te 
combineren met een bezoekje aan het Westaurant?                                                   
Niet alleen tijdens de opening, maar vooral daarna. 
Voor u aan de route begint kunt u eerst wat energie 
op doen of na afloop komt u genieten van een lunch 
of een broodje om de energie weer aan te vullen.  
 

mailto:paulschprs@gmail.com


 
 

 
Toekomst 
Het Westaurant wil uiteraard groeien en graag van 
haar bezoekers weten welke wensen er zijn.  
Eén van de ideeën waar we aan werken is het 
serveren van een warme maaltijd.                                       
Voor het zover is, willen we graag weten hoe u daar 
als bewoner over denkt.                                                                  
Kom eens langs, stuur een berichtje of bel.  
Wij willen weten of u gebruik zou willen maken van 
het Westaurant. En welk tijdstip u het meest schikt.  
Tussen de middag of in de avond?  
Informeer ons, we zijn benieuwd naar uw reactie.     
U  mag er vanuit gaan dat we tegen een zeer redelijke 
prijs een complete warme maaltijd gaan verzorgen.               
 

Samenwerken 
Westaurant  werkt nauw samen met De Kameleon, 
een school voor speciaal onderwijs.  
Leerlingen lopen op dinsdag stage bij het Westaurant 
als gastheer of gastvrouw. Zo leren ze of het werken 
in de horeca ook iets voor hen kan zijn. De ervaring 
leert dat zij met veel enthousiasme de gasten 
ontvangen, die nu al gebruik maken van de 
mogelijkheden van het Westaurant.  
 

Bent u nieuwsgierig, kom dan eens kijken en proeven. 
Maak vooral uw wensen kenbaar:   
:                (0165)-537296  
mailadres:   info@wijkbedrijfwestrand.nl  
website:        www.wijkbedrijfwestrand.nl 

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

    SOCIAL CLUB 

 

Ontmoet elkaar in het Huis van de Westrand ! 
 

Iedere week is er op vrijdagmiddag een social club in 
het Huis van de Westrand.                                                
U bent dan van harte welkom tussen 13 en 15 uur 
om andere buurtbewoners te ontmoeten. Het is dan 
gezellig aan de koffietafel, waar de koffie en thee aan 
wordt geboden door het Huis van de Westrand. 
Naast een gezellig praatje worden er ook spelletjes 
gespeeld. De laatste weken is Rummikub erg in trek, 
maar u mag ook uw eigen favoriete spel meenemen. 
Meestal is ook sociaal werker Rob Lips aanwezig. Bij 
hem kunt u met vragen terecht over welzijn. 
Komt u ook een keer langs? U hoeft zich niet van 
tevoren aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen. 
Als u liever eens van tevoren kennismaakt met 
mensen die bij de social club betrokken zijn dan kunt 
u contact opnemen met Linda de Vink of Rob Lips.  
:              06-39267947 
mailadres: gldevink@planet.nl  Linda de Vink of     

rob.lips@wijzijntraversegroep.nl Rob Lips 

Nieuws van  
 

Ook St Elisabeth is KWIEK en volop in beweging. 
 

Voldoening 
 

Voldoening is misschien wel het mooiste wat 
bewegen oplevert, naast het feit dat bewegen u 
gezond houdt. Het lekkere gevoel na een wandeling 
in de buitenlucht. Het nagenieten na het leveren van 
een sportieve en ontspannende prestatie. Doe vooral 
dingen waar u energie van krijgt en die u leuk vindt 
om te doen of die u een beetje uitdagen wellicht? 
 

Beweging houdt u gezond ! 
De voordelen van bewegen zijn talrijk:                                 
Bewegen zorgt voor meer energie en 
uithoudingsvermogen, de kans op hart- en 
vaatziekten en ouderdomsdiabetes vermindert en 
bewegen vertraagt de processen van het ouder 
worden.  
Bewegen draagt ook bij aan uw mentale fitheid:             
uw geheugen. 
Bewegen houdt u fit en vitaal.                                              
Het houdt de spieren sterk en soepel en draagt bij 
aan het behoud van een goede coördinatie en balans. 
Wist u trouwens dat een goed uithoudingsvermogen 
tevens een positieve invloed heeft op het herstel van 
het lichaam na een ziekbed of operatie?  
 

Kwiekroute 
 St Elisabeth is opgenomen in de Kwiekroute, zoals op 
het voorblad is vermeld.  
St Elisabeth nodigt u van harte uit binnen te lopen en 
te informeren naar de mogelijkheden om deel te 
nemen aan de beweegactiviteiten in St. Elisabeth.           
St Elisabeth stimuleert iedereen om te bewegen.      
Niet alleen haar eigen bewoners, maar ook inwoners 
van Roosendaal zijn van harte welkom om aan te 
sluiten bij een van de vele beweeg-/sportactiviteiten. 
Probeer het gewoon een keer. De eerste keer is 
gratis, evenals een lekker kopje koffie of thee. 

 

Vrijwilligers gezocht 
Onze bewoners nemen graag deel aan de 
verschillende beweegactiviteiten. De hulp van 
vrijwilligers is daarbij onmisbaar. Wij zoeken daarom 
vrijwilligers die een of meer keren per week met 
(groepjes van) bewoners willen wandelen.  
U vindt meer informatie op onze website; 
http://www.elisabethroosendaal.nl/vacatures   

 

:         (0165) 592400 

mailadres:  info@stelisabeth.nl  
website:      http://www.elisabethroosendaal.nl 

St. Elisabeth  |  Wouwseweg 21  |  4703 BL  

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

http://www.wijkbedrijfwestrand.nl/
mailto:gldevink@planet.nl
mailto:rob.lips@wijzijntraversegroep.nl
http://www.elisabethroosendaal.nl/vacatures
website:%20%20%20%20%20%20http://www.elisabethroosendaal.nl


 
 

 

BUURTGESPREKKEN    

 

 

In Westrand horen we graag van u hoe het met u 
gaat als wijkbewoner.  
 

Met professionals en vrijwilligers zijn we daarom 
gestart met het project  buurtgesprekken. 
 

Een buurtgesprek is een gesprek bij u thuis, waarin u 
uw verhaal kunt vertellen. We horen het natuurlijk 
graag als het goed met u gaat, maar ook hulpvragen 
op het gebied van zorg of welzijn kunt u in zo’n 
gesprek stellen: als u financiële problemen heeft 
bijvoorbeeld, of als u graag meer mensen wilt leren 
kennen. We werken samen met hulpverleners uit de 
wijk, en bij hulpvragen leggen we graag uit waar u 
met uw vraag terecht kunt.  
 

Aan de andere kant horen we het óók heel graag als 
bewoners iets voor een ander willen betekenen.  
 

Misschien wilt u best wel eens een boodschap doen 
voor een bewoner die dat niet meer zelfstandig kan, 
of soms gezelschap zijn voor iemand die zich 
eenzaam voelt, of vrijwilligerswerk doen bij een 
organisatie.  
Op deze manier willen we samen van Westrand een 
wijk maken waarin bewoners echt iets voor elkaar 
kunnen en willen betekenen. 
 

In de afgelopen periode zijn we huis-aan-huis bij 
bewoners langsgegaan voor buurtgesprekken.       
 

U mag ons ook zélf benaderen voor een gesprek.                                                                 
Wellicht heeft u vragen waarvan u niet weet bij wie u 
terecht kunt, of wilt u iets voor een ander betekenen, 
of wilt u eens wilt horen wat er nou eigenlijk allemaal 
in de wijk te doen is, of wilt u gewoon uw verhaal 
eens kwijt. Aarzel niet en laat het ons dan weten!  
 

U kunt hiervoor contact opnemen met Rob Lips van 
WijZijn Traversegroep.  
 

Overigens zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom 
om ons team buurtgesprekken te versterken. 
 

:                 06-39267947                                              
mailadres:  rob.lips@wijzijntraversegroep.nl                         
adres:        Sint Lucasplein 2b, 4703 HZ Roosendaal          

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

ZWERFVUIL AANPAKKEN 

 
 

Regelmatig is te zien dat bewoners helaas hun afval 
niet aanbieden op de wijze zoals dat hoort.                    
Dat is absoluut geen verfraaiing van Westrand.             
Maar er is nog veel meer…………… 
Nu het buiten warmer wordt is de kans  op 
ongewenst ongedierte en stankoverlast groter.  
Natuurlijk wordt er gecontroleerd en worden 
overtreders aangesproken op wangedrag en zo nodig 
bekeurd. Maar zonder uw hulp kan dit probleem 
nooit verminderen en opgelost worden. 
 

Medewerkers van gemeente, AlleeWonen, Saver en 
Politie kunnen dit probleem niet alleen oplossen.  
Zij hebben uw hulp en inzet nodig. Wanneer u ziet 
wie zich schuldig maakt aan vervuiling van de wijk, 
kom dan in actie! Afval? “TEN AANVAL” 

 Spreek de vervuiler aan!                                                              
Als u dat lastig, laat het ons van ViceVersa dan horen. 
Wij kunnen u daarbij helpen. 
 
 

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:  06-250 77837 en  
mailadres: bewonersplatformwestrand@gmail.com           
  

 Huis van de Westrand  
Sint Lucasplein 3 
:                (0165)-537296  
mailadres:   info@wijkbedrijfwestrand.nl  
website:        www.wijkbedrijfwestrand.nl 
 

  - - - - -         WESTRAND NETWERK     - - - - -  

http://www.wijkbedrijfwestrand.nl/

