
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

   

 
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                                              
(Traverse, AlleeWonen en gemeente),                                             
Complexbeheerder AlleeWonen  is er elke werkdag. 
 
Vergaderingen bewonersplatform 
 

10 september  19.30 uur Huis van de Westrand 
12 november   19.30 uur Huis van de Westrand 
 

 

GRATIS KAARTJES  
 

Leerlingen van groep 8 van basisschool de Appel 
nodigen u van harte uit om hun eindmusical bij te 
wonen!  
De musical vindt plaats op dinsdag 14 juli van 13.30 
tot 15.00 uur in theater DE PIER van het Kellebeek 
College aan de Oostelijke Havendijk 1. 

Het verhaal van de musical 
 

Regisseur Steef Speelberg en schrijfster Saskia Stoort 
krijgen de opdracht van producent Meneer Ellende 
om een geweldige musical te maken. Ze zitten met 
alle spelers daarvoor in een oud, vervallen theater. 
Maar wie is toch dat mysterieuze figuur, die de 
musical constant in de soep laat lopen? Inspecteur 
Hoedsma probeert de zaak op te lossen, want de 
show gaat door….hoe dan ook! 
 

 
 

Samenwerking Kellebeek College en Zorgboulevard 
 

Studenten van de opleiding Onderwijsassistent en 
Uiterlijke Verzorging van het Kellebeek College 
begeleiden de groep met alle voorbereidingen. De 
projectgroep CREA in de wijk van de Zorgboulevard 
slaat de brug tussen de wijk en het Kellebeek College.  
Het is bijzonder dat we op deze manier de 
wijkbewoners nog meer betrokken kunnen laten zijn 
bij al het moois dat gebeurt in de Westrand.. 
 
De leerlingen hopen op veel enthousiast publiek!  
 

Wilt u vrijkaartjes voor de musical MYSTERIE ?            
voor dinsdagmiddag 14 juli in het Kellebeek College 
 

In het Huis van de Westrand zijn gratis kaartjes af te 
halen bij Johan Govers (maximaal 2 per persoon).     
De vrijkaarten zijn tot 11 juli a.s. gereserveerd. 

 
Diana Vogelzang, Projectleider CREA in de wijk 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Voor mensen, door mensen 

 

De noodbank (een team van vrijwilligers) zet zich in 
voor de minderbedeelde gezinnen in Roosendaal en 
omgeving. 
 

Stichting de Noodbank helpt geheel belangeloos en 
vrijwillig mensen die in een financieel dusdanig 
moeilijke positie zitten dat ze keuzes moeten maken 
tussen noodzakelijke aanschaf van spullen of eten.  
 

Door de aangeboden hulp van Stichting de Noodbank 
wordt die keuze al een heel stuk minder lastig. 
 

Er wordt geholpen met diverse spullen, zoals: kleding, 
speelgoed, huishoudelijke artikelen, meubels maar 
ook levensmiddelen in de vorm van noodpakketten. 
 

Ons adres is  Staringlaan 19 te Roosendaal  
 

Openingstijden: 
* Dinsdagavond                 van 19.30 uur tot 21.00 uur 
* Donderdagmiddag   tussen 13.00 uur en 14.30 uur 
* Zaterdag                     tussen 12.00 uur en 14.00 uur  
 

Wilt u iets schenken? Breng het dan naar de 
Staringlaan 19. Lukt dat niet, dan komen we het 
graag bij u ophalen.                                                                           
Alles is welkom (als het maar niet kapot is).                         
Elke donatie helpt, hoe groot of klein die ook is !! 
 

Financieel steunen? Elke bijdrage is erg welkom                                                        
NL71 RABO 0184 1640 44 
Maar ook als u zelf hulp nodig heeft staan we klaar. 
 

:    06-30513303 (tussen 18.00 en 21.00 uur) 
mailadres:  info@noodbank.nl 
website:      www.noodbank.nl 

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

Speelgoedmarkt 
 
In 2015 is er veel tweedehands speelgoed verzameld 
dankzij talrijke gulle gevers.  
Er zijn daarna 2 speelgoedmarkten in het Huis van de 
Westrand geweest. Kinderen (en hun ouders) uit de 
Westrand hebben daarvan dankbaar gebruik gemaakt.  
 

Zo kan aan kinderen uit gezinnen (die niet of nauwelijks 
kunnen rondkomen) speelplezier worden gegeven.  
De speelgoedmarkt is bestemd voor kinderen van 
enkele maanden tot 17 jaar. Dus alle soorten speelgoed 
zijn welkom. 

 
 

Daarom deze oproep om gebruikt (maar goed!) 
speelgoed in te leveren bij het Huis van de Westrand.   
 

De 2e keer heeft Monique van Nispen meegedraaid 
en zij gaat als vrijwilliger door. De planning is om eind 
november weer een speelgoed markt te organiseren. 
Ze zoekt daarvoor nog enkele vrijwilligers om mee te 
helpen bij diverse taken. Als u vrijwilliger wilt worden 
kunt u uw gegevens achterlaten in het Huis van de 
Westrand en zal Monique contact met u opnemen. 

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

CHAUFFEURS GEZOCHT                  
vrijwilligers  
 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste, zelfstandig 
functionerende vrijwilliger(s) die het leuk vinden om 
met ouderen om te gaan.  
 

De organisatie van St. Elisabeth is volop in beweging.                
Ze is niet alleen een Thuis voor iedereen, maar ze wil 
ook meer bekendheid krijgen in Roosendaal en dan 
met name in de Wijk Westrand.                            
Laagdrempelig, er zijn voor inwoners. 
 

Korte omschrijving van de werkzaamheden: 
De vrijwilliger(s) vervoeren senioren, met een 
(rol)stoel bus voor 8 personen, van hun huisadres 
naar de dagbegeleiding in St. Elisabeth aan de 
Wouwseweg te Roosendaal. Het is dan de taak van de 
vrijwilliger om er voor te zorgen dat de cliënten op 
een prettige en veilige manier worden vervoerd.                  
De vrijwilliger dient in het bezit te zijn van een 
rijbewijs, goede contactuele eigenschappen te 
hebben en het omgaan met ouderen leuk te vinden. 
Naast vervoer van en naar de dagbegeleiding kan er 
ook op andere momenten gebruik worden gemaakt 
van deze vervoersvoorziening. Ervaring is gewenst, 
maar is niet noodzakelijk.  
 

Geboden wordt: Een sfeervolle en fijne 
werkomgeving. Direct contact met bewoners, 
vrijwilligers en medewerkers van de afdeling. 

mailto:info@noodbank.nl
http://www.noodbank.nl/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werktijden: Ritten voor de dagbegeleiding zijn tussen  
9.30-11.30 uur en tussen 16.00-17.00 uur. 
 

Contactpersoon:  Marianne Blenkers, Teamleidster 
afdeling Welzijn (telefonisch bereikbaar op alle 
werkdagen behalve woensdag van 9.00-16.00 uur). 

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

Samen doen         

Even een klein stukje terug in de tijd: … afgelopen 
maart, met name de landelijke NL Doet-dag.                     
St. Elisabeth diende hiervoor ook een project in: het 
vervullen van wensdromen van circa 100 bewoners. 
Het project werd een ongekend succes door de 
medewerking van medewerkers van het Kellebeek 
College en andere vrijwilligers. Een groot deel van de 
wensdromen werd op de dag van NL Doet vervuld, 
een deel in de weken erna en een aantal 
wensdromen staat nog ‘open’, maar we hebben er 
alle vertrouwen in dat deze ook nog vervuld zullen 
worden. Deze week vond de feestelijke afsluiting 
plaats. “Het was zo bijzonder om te zien en ervaren 
dat je op zo eenvoudige wijze mensen blij kunt 
maken; en je hebt er zelf ook veel voldoening van”, 
was een veel gehoorde opmerking. “Het smaakt naar 
meer”, aldus Karin v.d. Nieuwenhuijzen van het 
Kellebeek College, “en wat ons betreft gaan we nog 
veel meer samenwerken”.  
 

Natuurlijk hebben wij als St. Elisabeth ook de smaak 
te pakken en zoeken we graag zoveel mogelijk 
verbinding met de wijk. “Het is goed als geven en 
ontvangen daarbij in balans is, als we de dingen 
samen doen” aldus Marieke Bouwman, bestuurder 
van de zorgorganisatie aan de Wouwseweg. “St. 
Elisabeth wil van betekenis zijn voor mensen uit de  
wijk Westrand en nodigt hen van harte uit deel te 
nemen aan activiteiten en verenigingen of gebruik te 
maken van het restaurant. Mensen uit de wijk 
kunnen ook van betekenis zijn voor de bewoners van 
St. Elisabeth: voor tal van activiteiten is de hulp van 
vrijwilligers onontbeerlijk.” 
 

Twee voorbeelden: 
Donderdag 9 juli 14.30-16.00 uur voeren leerlingen 
van basisschool de Blokwei een musical op. Iedereen 
is van harte welkom; entree € 5,- incl. een kopje 
koffie/thee. 

Niets is zo heerlijk als tijdens een mooie zomerdag 
een wandeling te maken. Veel van onze bewoners 
zijn dan afhankelijk van begeleiders. Gunt u onze 
bewoners dit plezier en wilt u graag uw steentje 
bijdragen? Neem dan contact op met Marianne 
Blenkers van team Welzijn, zij informeert u verder. 

Op onze website vindt u nog tal van andere 
vrijwilligersfuncties: 
http://www.elisabethroosendaal.nl/werk-en-
opleiding/vacatures-vrijwilligers 
:                (0165) 592400  
mailadres:  m.blenkers@stelisabeth.nl 

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

Buurtbemiddeling is ook 
in Westrand succesvol   

 
De inzet van de vrijwillige buurtbemiddelaars heeft in 
de wijk positief bijgedragen aan de leefbaarheid.          
In 2014 zijn er 18 situaties aangemeld voor 
buurtbemiddeling. Daarvan zijn er uiteindelijk 15 
behandeld met instemming van de inwoners.             
In 30 % was er sprake van geluidsoverlast en in nog 
eens 30 % ging het om pesten, plagen of lastig vallen. 
In overige situaties  was er sprake van bedreiging, 
stank en onenigheid over tuin of grond.   
 

In maar liefst 93% van deze situaties is de overlast 
door de inwoners met buurtbemiddeling opgelost of 
sterk afgenomen. Een mooi resultaat! 
 

In 2015 hopen wij nog meer bewoners te helpen als 
zij daarom vragen en daarmee instemmen.                    
 

De dienstverlening van buurtbemiddeling is 
uitgebreid met ‘coaching’ en ‘warme brieven’.  
Buurtbemiddelaars kunnen u nu ook helpen wanneer 
u overlast heeft van de buren,  maar een gesprek niet 
mogelijk is of men een gesprek niet durft aan te gaan. 
Met ‘warme brieven’ wordt ondersteuning geboden 
in het schrijven van een brief aan de buren. 
Daarnaast zijn er een aantal coaches bij 
buurtbemiddeling, die u kunnen helpen om in een 
paar gesprekken meer inzicht te krijgen in uw eigen 
rol en reactie op de overlastsituatie en om hier 
anders mee om te leren gaan.  
 
Buurtbemiddeling is dit jaar onderbracht bij Traverse 
en is te bereiken via  
 

:               (0165) 140165  
mailadres:  buurtbemiddeling@traversegroep.nl  
Like ons op Facebook 
https://www.facebook.com/buurtbemiddeling.roosendaal  
Volg ons op twitter  
https://twitter.com/BuurtbemRSD  

http://www.elisabethroosendaal.nl/werk-en-opleiding/vacatures-vrijwilligers
http://www.elisabethroosendaal.nl/werk-en-opleiding/vacatures-vrijwilligers
mailto:m.blenkers@stelisabeth.nl
mailto:buurtbemiddeling@traversegroep.nl
https://www.facebook.com/buurtbemiddeling.roosendaal
https://twitter.com/BuurtbemRSD


 
 

EVEN VOORSTELLEN 

WIJKBEHEERDER Allee Wonen 
Simone Visser 
 

 
 

Mijn naam is Simone Visser en ik ben uw 
aanspreekpunt in de wijk. Als wijkbeheerder bij 
AlleeWonen ben ik vaak in uw buurt te vinden.  
Voor mij is het belangrijk om u en andere bewoners 
regelmatig te ontmoeten. Zo weet ik wat er speelt en 
kan ik uw vragen makkelijk en snel beantwoorden of 
deze doorspelen binnen onze organisatie.  
Laat het mij weten als u iets kwijt wilt over uw 
woning of woonomgeving. Of het nu gaat over leuke 
ideeën voor de buurt, kleine ergernissen of grote 
overlast: ik hoor het graag van u.                                        
Ik hou van oppakken en doorpakken en werk daarom 
ook samen met andere organisaties. Met elkaar 
zoeken we vervolgens naar de beste oplossing.  
 
Voor een schone woonomgeving bent u allereerst 
zelf verantwoordelijk. Samen met u, wil ik, daar waar 
dit niet goed verloopt, kijken hoe we de 
woonomgeving kunnen verbeteren. 
 
De wijk Westrand zal ik samen met Johan Govers 
beheren.  
Johan Govers zal zich vooral richten op de 
portiekwoningen aan de Jan Vermeerlaan,                      
P. Donderstraat en Gerard ter Borchstraat alsmede 
aan het Kees van Dongenplein en St. Lucasplein.  
De overige complexen en de omliggende straten 
zullen onder mijn beheer gaan vallen.  
 
Kijkt u voor meer informatie over wijkbeheer eens op 
onze website www.alleewonen.nl  
Mocht u daar niet vinden wat u zoekt dan kunt u 
altijd contact opnemen via ons algemene 
telefoonnummer 088 - 255 2000.                                              
U kunt mij natuurlijk altijd aanspreken als ik u in de 
wijk tegenkom. 

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

De NAH Club                        
(Niet Aangeboren Hersenletsel) 

 

 
 

 
De NAH club is een zelfstandige groep van mensen 
die allemaal te maken hebben gehad met een NAH, 
een Niet Aangeboren Hersenletstsel. 
Denk daarbij aan een hersenbloeding, een 
herseninfarct, een ongeval of een beroerte. 
Het is een groep van lotgenoten en vrijwilligers. 
Leden van de club hebben geen regelmatige 
zorg meer nodig en zijn "cliënt-af". Ze wonen en 
functioneren zelfstandig en beschikken over eigen 
vervoer.  
 

Sinds 1 juni 2014 heeft de NAH Club een nieuw 
clubhuis en wel bij de Refter van het Onze Lieve 
Vrouwe Kerk & Klooster (OLVK voorheen Paterskerk).  
 

In de nieuwe ontmoetingsruimte zijn er gezellige 
onderonsjes met gelijkgestemden. Het is een 
prikkelarme- en nostalgische ruimte in een veilige 
omgeving. Er is een schitterende tuin om eventueel 
samen heerlijk te wandelen.  
Er wordt ingegaan op initiatieven van leden en 
vrijwilligers en er zijn diverse activiteiten 
georganiseerd: o.a. gezelschapsspellen, kaarten, 
koffieleuten, van gedachten wisselen, praat- en 
discussiegroepen over bepaalde thema’s, lezingen, 
informatie, uitjes, scootmobiel-tocht, koersballen, jeu 
de boules, mosselmiddag, bingo, luisterend oor, arm 
om de schouder, gewoon samenzijn.  
Dat alles is zonder verplichtingen, behalve dan € 0,50 
voor een kopje koffie of thee (niet verplicht en naar 
draagkracht te betalen). Verder zijn er geen kosten 
aan verbonden.  
 

Met dit burgerinitiatief wordt er invulling gegeven  
aan een wekelijkse, fijne dagbesteding voor 
lotgenoten. Dat wordt erg op prijs gesteld. 
 
Clubadres: Kade 23,  4703 GA  Roosendaal   
Openingstijden: Maandag en woensdag van 12.30 tot 
16.00 uur. 
Parkeren: Rechts naast de kerk is een straatje waar u 
in kan en uw fiets, scootmobiel of auto gratis  kan 
parkeren. U kunt aanbellen bij de entree aan de zij-
ingang van Heifer, daar zijn enkele treden. Mocht het 
niet lukken deze treden te nemen, bel dan aan bij de 
Pastorie (nummer 21). De koffie/thee staan klaar. 
 

http://www.alleewonen.nl/


 
 

Informatie 
Wilt u deelnemer of vrijwilliger worden ?                                
Wilt u het voortbestaan van de NAH Club financieel 
ondersteunen ? Wilt u op een andere wijze een 
steentje bijdragen ? Dan nodigen wij u graag uit 
contact op te nemen met het Bestuur  
NAH Club Bestuur, 
Toon Willemse (voorzitter), Luc Lindeboom, Ger 
Verstraten, Linda de Vink 
We hopen u binnenkort  te mogen begroeten in de 
Onze Lieve Vrouwe Kerk. 
 

:           06-14549733 /   
mailadres:: nahclub@live.nl 
 

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

HUIS VAN DE WESTRAND 

 . 
Schoonmaak en vakantie in Huis van de Westrand 
 

Het “Huis van de Westrand” is in verband met de 
grote vakantieschoonmaak en de vakantie van de 
beheerders gesloten van: 
 maandag 3 augustus tot en met zondag 23 augustus.  
 

Vanaf maandag 24 augustus bent u weer van harte 
welkom.  
De ontbijtservice en lunches staan dan weer voor u 
klaar. Een lekker ontbijt voor € 1,50 en tussen de 
middag een heerlijke lunch vanaf € 3,50. Ook voor 
een heerlijke uitsmijter of lekkere omelet kunt u bij 
ons terecht. Het “Westaurant” is op werkdagen 
geopend. Wel is het de bedoeling dat u even belt met 
hoeveel personen u komt, zodat de keuken tijdig alles 
voor u gereed kan maken ( :  0165-537296).                               
Het “Westaurant” is een leuke gelegenheid om 
medebewoners uit Westrand te ontmoeten en kennis 
met elkaar te maken. Voor de prijs hoeft u het niet te 
laten.  
Op de website www.huisvandewestrand.nl staat 
informatie over al haar activiteiten. 
 

Wij zoeken “Handige Handjes” 
De Stichting Huis van de Westrand zoekt vrijwilligers 
om ook in de Westrand een Fiksclub te starten. Bent 
u handig en heeft u een zaterdag in de maand vrij, 
meldt u dan aan voor de Fiksclub.  
 

Is uw stofzuiger, strijkijzer of andere elektronisch 
apparaat stuk, dan zou het mooi zijn als u dat kan 
laten repareren bij de Fiksclub. Zo kan een radio, een 
versterker of andere geluidsapparatuur, die het niet 
goed meer doet, een tweede leven door de handige 
handjes van de Fiksclub. Maar ook mensen die breien 

leren of kleine reparaties aan kleding kunnen maken, 
zijn welkom bij de fiksclub.  
Mannen die handig zijn op elektronisch gebied of 
met computers, maar ook dames die met de 
naaimachine mensen willen helpen zijn van harte 
welkom.  
Een zaterdag in de maand leuk bezig zijn voor de 
medebewoners uit de Westrand. Dat is toch niet 
teveel gevraagd?! Meldt u aan bij het Huis van de 
Westrand en wij nemen contact met u op.    
 

Stadstuinen bijna vol 
Een aantal bewoners uit de Westrand is dit voorjaar 
aan de slag gegaan in de volkstuinen naast het Huis 
van de Westrand. Daar hebben de kinderen van het 
Speel Leer huis laten zien dat ook zij echt beschikken 
over “groene vingers”.  
Maar ook bewoners zijn druk aan de slag om hun 
lekkere biologische groenten te kweken. Zij hebben 
er plezier in. Als je in een flat woont en graag tuiniert 
is dit Stadstuinbouwproject een uitkomst. En wat zijn 
ze trots als de tomaten rijp zijn en de verschillende 
koolsoorten gegeten kunnen worden uit hun eigen 
tuintje. Op dit moment zijn bijna alle tuinen bezet. 
Wie een tuin wil kan contact opnemen met het Huis 
van de Westrand. 
 

Wijkspreekuur druk bezocht 
Het wekelijks wijkspreekuur op dinsdagmorgen in het 
Huis van de Westrand is een succes. Steeds meer 
bewoners uit de Westrand, die met problemen of 
vragen zitten, weten de weg naar het Huis van de 
Westrand te vinden.  
U hoeft geen afspraak te maken, maar u kunt 
gewoon binnen lopen en onder het genot van een 
gratis kopje koffie met een van de mensen spreken.  
 

Milieubewust 
Wist u dat u fritesvet of ander huishoudelijk vet 
gratis kunt inleveren bij het Huis van de Westrand.         
Vaak wordt dit vet in het riool of bij het huisafval 
gedumpt en dat is gewoon slecht voor het milieu. Het 
vet dat u bij ons inlevert wordt opgehaald en 
gerecycled.  
Ook voor afvalzakken voor plastic afval en cartons 
van vruchtensappen en dergelijke kunt u in het Huis 
van de Westrand terecht. Er staat een automaat van 
Saver waar u met uw Saverpas een rol afvalzakken 
kunt halen. Maak daar gebruik van en werk mee aan 
een schoon milieu. Het kost u niks extra’s. 
 
Marokkaans of Turks hapje 
Stichting Huis van de Westrand werkt samen met 
Elisabeth aan de Wouwseweg in het project “Koken 
voor elkaar”.                                                                      

mailto:nahclub@live.nl
http://www.huisvandewestrand.nl/


 
 

Bewoners van Sint Elisabeth willen graag eens kennis 
maken met de Turkse en Marokaanse keuken. Voor 
dit project zoeken wij enkele Turkse en Marokkaanse 
dames die een lekker hapje kunnen koken. Het zou 
ontzettend leuk zijn voor de bewoners van het 
zorgcentrum als we dit project zouden kunnen 
starten. Vindt u het leuk om eens in het zorgcentrum 
voor de mensen te koken, bel dan het Huis van de 
Westrand, telefoon 0165 537 296. 

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

 
 

Tennisvereniging Borchwerf is gevestigd op het 
gelijknamige bedrijvenpark, aan de Bosstraat 10 op 
het terrein van NS te Roosendaal.  
 

De vereniging is eigenlijk “niet nieuw”en ligt daar al 
meer dan 25 jaar. Ze is ooit opgericht door de Spoor 
Sport en Ontspanningsvereniging (SSVR) en was 
oorspronkelijk bestemd voor alleen "spoormensen".  
 

Maar omdat het sportcomplex over vijf tennisbanen 
beschikt en er plaats genoeg was, werden ook leden 
toegelaten die niet bij de NS werken. Na de crisis in 
2008 werd de bijdrage door de NS kritisch onder de 
loep genomen. In de loop der tijd is het aantal 
"spoormensen" verminderd. Nog later is besloten dat 
de vereniging maar op eigen kracht verder moest.    
In  oktober 2013 is “ Tennisvereniging Borchwerf” 
ontstaan. Nieuwe leden zijn van harte welkom.  
 

Op de 5 kunstgrasbanen kan het hele jaar door 
worden getennist, nagenoeg zonder wachttijden.     
Als tennisvereniging SSVR stonden we al bekend als 
een gezellige vereniging. Nog steeds is het een club 
met veel vrijwilligers en vele activiteiten. Leden 
hebben onderling een goede band met vriendschap.. 
In de kantine staat gezelligheid hoog in het vaandel.   
 

Op sportief gebied is er wekelijks een inloop 
seniorenmiddag en een mix avond. Ook is er jaarlijks 
een open zomer- en najaarstoernooi en zijn er 
diverse toernooien, zoals een seniorentoernooi, een 
mosseltoernooi, een snerttoernooi , een ladiesday. 
 

Bent U geïnteresseerd in een combinatie van 
recreatief sporten en gezelligheid?                                      
Kom dan gewoon  eens langs op het tennispark om 
kennis te maken en wellicht een partijtje te 
tennissen.     
Want onze leden hebben de mogelijkheid om U (als 
introducé)  een aantal keren gratis kennis te laten 
tennissen. 

Wilt u lid worden, dan krijgt u als aanmoediging het 
eerste  jaar € 40,= korting.  
Het lidmaatschap voor een heel jaar kost normaal          
€ 140,= , het 1e jaar dus € 100,=. 
 

Kijk ook eens naar de website om te zien wat de 
vereniging kan biedenen of neem gerust contact op.  
 

Adres:          Bosstraat 10                                                   
mailadres:   info@tvborchwerf.nl                      
website:      www.tvborchwerf.nl                               

:         06-836 28 052 

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

KROONRINGEN voor het                           
inzamelen van zakken met plastic afval 

  

 

In Roosendaal hangen nu op verschillende plaatsen   
kroonringen aan lantaarnpalen. Wellicht heeft u ze al 
gezien. Aan deze ringen kunt u de zakken met plastic 
afval hangen, met name op de dag dat het plastic 
wordt opgehaald. De ervaring leert dat zo kan worden 
voorkomen dat de zakken op straat waaien.                          
Het plaatsen van kroonringen wordt gestimuleerd.  
Kroonringen aanvragen voor een hele straat of buurt 
gaat niet altijd op, want sommige mensen willen 
namelijk liever geen kroonring voor hun huis en  
tijdelijke plaatsing van plastic afval . 
Wilt u een kroonring in uw straat? Dien dan (per mail)         
een verzoek in bij bewonersplatform Westrand.                         
De gegevens staan aan het einde van deze nieuwsbrief. 
Vermeld bij de aanvraag uw naam, adres en 
telefoonnummer en de locatie van de lichtmast. Dit 
laatste kan door het lichtmastnummer te vermelden of 
door aan te geven bij welk huisnummer de 
lantaarnpaal staat.    

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

  Speel- Leerhuis 
 

Programma: 
Het Speel- Leerhuis in het Huis van de Westrand 
organiseert op woensdagmiddag een programma 
voor kinderen van de basisschool (met uitzondering 
van de schoolvakanties).  
Elke woensdag zijn er van 13.30 – 15.30 uur zo’n 20 
tot 35 kinderen.  

mailto:info@tvborchwerf.nl
http://www.tvborchwerf.nl/


 
 

  

Een deel van het aangeboden programma is 
gezamenlijk, andere onderdelen zijn apart voor 
kinderen van de onder- midden- en bovenbouw.  
 

Lijkt het ook iets voor uw kinderen? 
 

De coördinator bereidt een programma voor en mailt 
dit vooraf rond aan de assistenten, die zorg dragen 
voor een prettige opvang voor kinderen van de 
basisscholen in West Roosendaal waarin spel- en 
leermomenten een plaats hebben.         
 

Er worden nog enthousiaste assistenten gezocht om 
de middagen fijn te laten verlopen, door het samen :   
- met andere assistenten opvangen van kinderen 

op de woensdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur.  
- met een tweede assistent begeleiden van een 

groepje kinderen.  
 

Wat wordt er van u verwacht? 
- met respect omgaan met kinderen;  
- ervaring hebben met - of op willen doen in het 

begeleiden van kinderen;  
het kunnen samenwerken met een kleine groep 
vrijwilligers en stagiaires (maatschappelijk stages van 
MBO of HBO opleidingen)  
 

Wat wordt er geboden?  
- een kleine maar enthousiaste groep mensen;  
-      veel lieve kinderen met ieder een eigen verhaal.  
 

Als je interesse hebt stuur dan een mail met je 
persoonlijke gegevens naar de coördinator  
wendyvannispen@dediaconalestad.nl                                   
Het project Speel- Leerhuis is een onderdeel van de    
Diaconale Stad Roosendaal. Deze parochiële 
organisatie zet zich in voor mensen waarvan het  
leven dreigt te verschralen.        
Maak kennis met coördinator: Wendy van Nispen. 
 

  
 
Wendy is geboren en getogen in Roosendaal en 23 
jaar oud. Ze is afgestudeerd aan de PABO.                                   
Als afgestudeerd lerares voor het basisonderwijs is 
het in deze tijd moeilijk om een vaste baan te vinden. 

Soms val ik in op veel scholen in de omgeving.  
Bij het Speel-Leerhuis heb ik een aantal keren als 
vrijwilliger meegedraaid. Dat is zo leuk dat ik al snel 
heb besloten om daar op woensdagen aan mee  te 
werken. Want ik vind het erg belangrijk om wat te 
kunnen betekenen voor de kinderen Ik ben nu trots 
dat ik coördinator ben geworden. Zo kan ik mijn 
steentje bijdragen.  Door een leuke middag te 
organiseren voor de kinderen komen ze met plezier 
naar het Huis van de Westrand.  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  Kindervakantie buurt sportweek 
maandag 24 augustus tot en met vrijdag 28 augustus  

 
Sportservice Noord-Brabant organiseert samen met 
Speel-Leerhuis de Kindervakantie buurt sportweek in 
Westrand. 
 
Na 5 weken vakantie vieren en lang uitslapen is het 
voor de kinderen weer tijd om zich voor te bereiden 
op het nieuwe schooljaar.  
Deze Kindervakantie buurt sportweek staat in het 
teken staan van vroeg opstaan, gezond ontbijt en 
lunch, sporten en samenwerking met als doel aan 
het eind van de week alle deelnemende kinderen fit 
te krijgen voor het nieuwe schooljaar. 
Van maandag t/m donderdag worden de kinderen 
om 9 uur ontvangen in het Wijkhuis. We starten de 
dag met een gezond ontbijt. Na een actief 
ochtendprogramma, volgt om 12.00 uur de lunch. 
Samen met de deelnemers wordt deze lunch klaar 
gemaakt. Vervolgens volgt wederom een actief 
middagprogramma.  
 

Om kwart over drie wordt de dag afgesloten. 
Het ochtend- en middagprogramma bestaat uit sport, 
zoals voetbal, dans en honkbal. Er wordt echter ook 
ingegaan op andere thema’s. Zo is er een quiz over 
gezonde leefstijl, wordt er aandacht besteed aan 
pestgedrag en gaan we aan de slag met kunst en 
cultuur.  
Op vrijdag gaan we samen met kinderen uit de 
andere wijken van Roosendaal naar Visdonk waar de 
week afgesloten wordt met een gezamenlijke 
sportdag.  
De kosten voor deze week bedragen slechts € 15,00. 
De kinderen ontvangen inschrijfbrieven op school, 
waar ze ook weer ingeleverd kunnen worden.  
Voor meer informatie over deze week kunt u contact 
opnemen met Flor van ham 

mailadres: f.v.ham@brabantsport.nl 

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



 
 

 

  ZWERFAFVAL 
 

Zwerfafval en/of onjuist aanbieden huisvuil / huisraad 
 

Bij recente surveillances in de wijk Westrand is, door 
de politie, veel zwerfafval aangetroffen.  
  
Zwerfafval is afval dat mensen wegwerpen of 
achterlaten op een plaats waar dat niet hoort. 
Bijvoorbeeld een rondslingerend patatbakje op 
straat, een weggegooide vuilniszak langs de snelweg 
of een vervuild veld na een openluchtconcert. 
Zwerfafval is één van de grootste ergernissen van de 
Nederlandse bevolking. 
 
Zwerfafval vervuilt niet alleen bodem, grondwater, 
sloten en plassen. Het veroorzaakt ook gevaar, 
bijvoorbeeld als weggebruikers het voor hun auto of 
motor krijgen. Afval achterlaten op een plek waar het 
niet hoort, is strafbaar. De politie pakt zwerfafval aan 
en handhaaft het toezicht van wetten en regels op dit 
gebied.  
 Tevens werd op diverse plaatsen verkeerd 
aangeboden huisvuil en/of huisraad aangetroffen. 
 Dit betreft: te vroeg of te laat buiten zetten, naast 
een container of rolcontainer (kliko) zetten, ergens 
anders op straat zetten, in een verkeerde container 
stoppen of zodanig in de container stoppen dat dit de 
vulopening blokkeert. 
  
Genoemde zaken komen hebben een negatieve 
invloed op de leefbaarheid in de wijk. Daarom zal de 
politie de komende maanden intensief gaan 
controleren en handhaven op zwerfafval en het 
onjuist aanbieden van huisvuil en/of huisraad. 
Mensen die zich niet aan de regels houden, kunnen 
hiervoor worden bekeurd. 
Binnen het politieteam Roosendaal zijn sinds 1 
januari 2015 twee milieuagenten werkzaam. Zij zullen 
voornamelijk zorg gaan dragen voor het controleren 
en handhaven.  De 2 milieuagenten zijn Marc van 
Aart en Bart Mannens. U zult beiden de komende tijd 
regelmatig in de wijk zien. 
  
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw wijkagent 
en/of uw gemeente. De gegevens van uw wijkagent 
staan op www.politie.nl <http://www.politie.nl/> . 
Door in het menu Mijn buurt uw postcode in te 
toetsen, vindt u de naam van uw wijkagent en het 
dichtstbijzijnde politiebureau.  

 

 

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 

 
 

 


