
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

   

 
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 
Spreekuur maatschappelijk werker, wijkagent 
woonconsulent en wijkzuster: van 10.30 tot 12.00 
uur  
Elke dinsdag en donderdag: Wijkteam ViceVersa                                                               
(WijZijn Traversegroep, AlleeWonen en gemeente),                                             
Complexbeheerder AlleeWonen is er elke werkdag. 
 

 

 

OPENING BOEKSPOT 
In samenwerking met Bibliotheek VANnU is er op    
31 mei in het Huis van de Westrand een Boekspot 
geopend. 
De Boekspot in het Huis van de Westrand is de 
tweede in Roosendaal. De andere boekspot is  in het 
gebouw van St. Elisabeth.  
 
Een Boekspot is een ruilbibliotheek waar iedereen 
boeken kan brengen en lenen. Iedereen die graag 
leest, kan gratis een boek lenen. Alleen even je naam 
en telefoonnummer achterlaten,  zodat wij weten 

wie het boek heeft. Een vaste uitleentermijn is er niet 
zodat iedereen in eigen tempo het boek van zijn of 
haar keuze kan lezen. Je hoeft dus geen lid te zijn van 
de bibliotheek! Wil iemand geen boek meenemen, 
dan bestaat de mogelijkheid om in een gezellig zitje 
bij de boekenkast in allerlei boeken te snuffelen en 
ter plekke wat te lezen.  
 
Liggen er thuis nog boeken waar je vanaf wil, maar 
waarvan je denkt dat anderen ze interessant vinden, 
geef ze dan gerust af in het Huis van de Westrand. 
Dan zorgen wij ervoor dat het boek een tweede leven 
krijgt in de kast van de Boekspot. 
 
Samen met de Bibliotheek VANnU wordt de Boekspot 
regelmatig aangevuld met informatie rondom 
bepaalde thema’s. Het thema rondom de opening is 
biologisch tuinieren en gezonde voeding.  
Bewoners kunnen elkaar rondom deze thema’s 
ontmoeten en van gedachten wisselen onder het 
genot van een kopje koffie of thee.  
 
Kranten en tijdschriften zijn ook aanwezig. Wie nog 
meer wil opzoeken kan gebruik maken van de 
computer die in de Boekspot staat.  
 
Je bent er iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 van 
harte welkom. Kom gerust eens kijken! 
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NIEUWE WIJKZUSTER IN 
WESTRAND 
 
Ik ben Sandy van Schendel en sinds 1 april wijkzuster 
in Westrand. Als wijkzuster ben ik aanspreekpunt op 
het gebied van welzijn, wonen en zorg in uw wijk.  

 
 
Denkt u dat u zorg nodig heeft of maakt u zich zorgen 
over een familielid? Kunt u bijvoorbeeld wel wat 
ondersteuning gebruiken bij uw administratie? In al 
deze situaties kan ik helpen. Ik ben er voor iedereen. 
Ik bemiddel, leg verbindingen en helpt bij het zo lang 
mogelijk onafhankelijk zelfstandig wonen. Ik kan, 
wanneer het nodig is, bijvoorbeeld thuiszorg of hulp 
van vrijwilligers inschakelen. 
 
Meer mogelijkheden: 

 Ik geef informatie over welzijn, wonen en zorg 

 Ik zoek samen met u het juiste antwoord op uw 
vraag, bijvoorbeeld ondersteuning bij de 
opvoeding, het huishouden of persoonlijke 
verzorging. 

 Ik kan met u familie, buren, instanties en 
organisaties inschakelen die de juiste 
ondersteuning kunnen verlenen. 

 Ik bied een luisterend oor wanneer u zich zorgen 
maakt. 

 
Ik ben veel in de wijk aanwezig en specifiek op 
dinsdagochtend van 10.30 uur  tot 12.00 uur in Huis 
van de Westrand. Daar zit ik bij het spreekuur samen 
met maatschappelijk werk,  wijkagent en 
woonconsulent. Loop gerust even binnen als u mij 
wilt spreken. 
 
:         0168-371827 
mailadres:  s.vanschendel@surpluszorg.nl  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
RENOVATIE GROTE ZAAL 
Met man en macht is gewerkt aan de renovatie van 
de grote zaal in het Huis van de Westrand.                    

Het plafond was al langere tijd aan vernieuwing toe 
en nu is het zover. Dankzij de inzet van beheer en 
vrijwilligers kon in amper een halve dag het oude 
plafond verwijderd worden. Voordat de nieuwe 
platen konden worden aangebracht, heeft de firma 
Van Broekhoven ervoor gezorgd dat alle elektrische 
bedrading weer in orde gebracht werd. Als het goed 
is, is het plafond op het moment dat deze nieuwsbrief 
op de deurmat valt helemaal af. Met de onlangs 
aangeschafte nieuwe tafels is het geheel weer 
helemaal klaar om gasten te ontvangen. Benieuwd 
hoe het is geworden? Stap gerust eens binnen! 
 

 

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

OPENING KWIEKROUTE 
In de vorige nieuwsbrief werd hij al aangekondigd: de kwiek 
beweegroute. Op vrijdag 15 april heeft wethouder 
Polderman deze officieel geopend.   
 

 

 
Na de officiële opening is de route meteen ‘getest’ door een 
groep enthousiaste bewegers. De route is twee keer 1,2 km 
lang en onderweg krijg je verschillende kwieke oefeningen 
om uit te voeren, zoals knieheffen, slalommen en 
balanceren. 
 
Iedereen kan op elk gewenst moment zelfstandig of met 
een groep de bewegwijzerde wandel- en beweegtocht 
lopen. De route is ook toegankelijk voor mensen die minder 
mobiel zijn. Er wordt al veel gebruik gemaakt van de route. 
 

mailto:s.vanschendel@surpluszorg.nl


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voel je je ook kwiek of wil je nog kwieker worden?                    
Je kunt de route starten vanaf het Huis van de Westrand of 
St. Elisabeth. Op beide locaties kan ook onderweg 
gepauzeerd worden met een kop koffie of thee. 
 

 

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

KOERSBAL KOERST AF 
OP JUBILEUM 
Op 28 juli aanstaande is het zover.  
Dan viert de koersbalgroep haar 25-jarig jubileum in 
het Huis van de Westrand. Al vanaf 1991 wordt 
wekelijks met veel plezier gespeeld. Plezier in het 
spel en in het samen zijn. Eigenlijk bestaat de groep al 
wat langer dan 25 jaar. Ooit werd begonnen in de 
Hoge Brug, om in 1991 uit te wijken naar het 
Fatimahuis. Vanaf die periode is het nu een kwart 
eeuw geleden. 
 

Elke maandagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur wordt 
in het Huis van de Westrand niet de rode maar de 
groene loper uitgerold. Een groep enthousiaste leden 
speelt dan het edele Koersbalspel.  
Koersbal is afgeleid van het Engelse Bowls.                
Om te kunnen spelen, wordt een mat gebruikt van 
8x2 meter. Een meetlint, een klein wit balletje ( jack), 
vier zwarte en vier gele ballen zijn de andere 
benodigdheden. Het spel wordt tussen twee 
personen gespeeld.  
 
Het doel van het spel is om de afgeplatte ballen zo 
dicht mogelijk bij het witte balletje (de jack) te 
spelen. Niet voor niets is het daarom een 
precisiesport.  In die zin is koersbal familie van jeu de 
boules, alleen wordt het spel altijd binnen gespeeld. 
 

 

Er is ook een heuse competitie met clubs uit o.a. St. 
Willebrord, Bergen op Zoom en Halsteren.  
Naast de competitie vinden er ook regiotoernooien 
plaats.  
 
Het elkaar ontmoeten en samen zijn is zeker zo 
belangrijk als het spel op zich. Koffie en thee drinken, 
al dan niet met iets lekkers, de laatste nieuwtjes 
uitwisselen en lekker actief bezig zijn. Daar staat de 
koersbal  garant voor.  
 

 
 

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een keer kijken 
op maandagmiddag tussen 13.00 en 17.00 om te zien 
of het iets voor u zou kunnen zijn.  
Contactpersoon is mevrouw Van Osta. U kunt haar 
bereiken op maandag in het Huis van de Westrand of 
telefonisch via 0165-537267. 

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

FOUT PARKEREN……….. 
GROEN EN GEEL ERGEREN 
Huurders van een garagebox onder de flats in de wijk 
maken het regelmatig mee dat een andere auto "heel 
even" wordt geparkeerd voor de uitrit van hun 
garagebox. 
 

 
 

Het is logisch dat de eigenaar op zo’n moment de 
auto niet uit de garage kan halen. De eigenaar moet 
dan wachten tot de chauffeur van de fout 
geparkeerde auto komt. Of er moet in de omgeving 
worden  aangebeld om de “foutparkeerder” op te 
sporen. 
 



 
 

Dat is vervelend, temeer omdat er op dat moment 
vaak voldoende parkeerruimte beschikbaar is op de 
parkeerplaatsen bij de flat. Wat zou het fijn zijn als 
iedereen voortaan de auto meteen goed parkeert op 
de parkeerplaats. 

   
Maar ook “even parkeren of stoppen” langs een 
doorgetrokken gele streep is het niet toegestaan. 
Deze gele strepen zijn vaak aangebracht op plaatsen 
waar niet zoveel ruimte is of waar het gevaarlijk is om 
stil te staan.  
In de Anthonie van Dijckstraat bij de Rembrandt- 
galerij zijn ze ook voor de veiligheid aangebracht. 
Zelfs even stilstaan om iemand uit te laten stappen of 
om even een boodschap te doen is niet toegestaan. 
Houdt u hier alstublieft rekening mee. 
 

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

ZOMER IN St. ELISABETH 
In St. Elisabeth bruist het van de activiteiten. Het 
aantal verenigingen is eigenlijk teveel om op te 
noemen; zo is er een koersbalvereniging, een 
handwerkvereniging, een kookclub, kunt u meedoen 
aan de verschillende gymclubs of naar de soos op 
maandagmiddag komen. Daarnaast organiseren we 
op donderdagmiddag een afwisselend programma; 
van bingo tot een gezellig meezingkoor, van een 
filmvoorstelling tot cabaret. 
 
Zomermarkt 
Zaterdag 9 juli organiseren wij van 10.00 - 15.00 uur 
een gezellige zomermarkt in ons restaurant                      
’t Trefpunt en in de prachtige binnentuin.  
Er zijn verschillende kramen met cadeauartikelen en 
er is een rommelmarkt.  
In ons sfeervolle restaurant ’t Trefpunt kunt u 
genieten van een heerlijk bakje koffie of thee of een 
lekkere maaltijd. 
De muzikale omlijsting wordt ook dit jaar weer 
verzorgd door Bigband Waalwijk onder leiding van 
Ron Franken.  
Zij brengen u vast in een zomerse stemming met 
nummers als ‘Summertime’, ‘The girl from Ipanema’ 

en ‘It don’t mean a thing’. 
De toegang tot de zomermarkt is gratis. Donaties zijn 
van harte welkom en komen ten goede aan de 
stichting Vrienden van St. Elisabeth die bijzondere 
activiteiten voor of grotere investeringen ten 
behoeve van de bewoners faciliteert. Een voorbeeld 
hiervan is de aanschaf van verduisteringsgordijnen 
voor de algemene ruimte zodat hier films vertoond 
kunnen worden.  
 

 
 

Bewegen is gezond 
Zoals u elders in deze nieuwsbrief wellicht al gelezen 
heeft, is St. Elisabeth opgenomen in de Kwiekroute, 
een 2,4 km lange wandelroute die beide zijden van de 
Burg. Freijterslaan met elkaar verbindt. Wij nodigen u 
van harte uit om, als onderbreking van uw wandeling, 
bij ons binnen te lopen en te informeren naar de 
mogelijkheden om deel te nemen aan de 
(beweeg)activiteiten in St. Elisabeth. Probeer het 
gewoon een keer. De eerste keer is gratis, evenals 
een lekker kopje koffie of thee. 
 
Vrijwilligers zien wij graag! 
Om de verschillende beweeg- en andere activiteiten 
mogelijk te maken, is de hulp van vrijwilligers 
onontbeerlijk. Wij zoeken daarom vrijwilligers die een 
of meer keren per week met (groepjes van) bewoners 
willen wandelen of willen assisteren bij activiteiten. 
Op onze website vindt u meer informatie, zie: 
http://www.elisabethroosendaal.nl/vacatures  
U kunt ook contact opnemen met Marianne Blenkers 
van het team Welzijn: m.blenkers@stelisabeth.nl of: 
0165 - 592 400. 
 

 

mailto:m.blenkers@stelisabeth.nl


 
 

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

ZWERFAFVAL IN 
WESTRAND 
  

Op woensdag 1 juni heeft binnen het Huis van de 
Westrand een bijeenkomst plaatsgevonden over de 
problematiek (zwerf)afval binnen Westrand. De 
bijeenkomst werd georganiseerd door de politie. 
Behalve de politie waren aanwezig Saver, 
buurtpreventie, AlleeWonen en enkele raadsleden 
van de gemeente Roosendaal. 
Het doel was om gezamenlijk naar de problematiek 
van het (zwerf)afval te kijken, zichtbaar te zijn in de 
wijk en goed aanspreekbaar te zijn voor bewoners 
waar het gaat om zwerfafval. 
 

 
 

Nadat een beeld geschetst werd over de 
(zwerf)afvalproblematiek en een discussie gevoerd 
was over de (gezamenlijke) aanpak van afval zijn we 
in groepjes de wijk ingegaan. Hier hebben we 
situaties bekeken en mensen gesproken over deze 
problematiek. Zowel vanuit de aanwezigen als vanuit 
de buurtbewoners die we gesproken hebben, 
kwamen positieve reacties. 
 

 
 
Voor de buurtbewoners was het belangrijk dat we 
zichtbaar zijn in de wijk en dat we gezamenlijk voor 
deze problematiek staan. Hier ligt voor zowel de 
buurtbewoners als de aanwezige partijen nog een 
mooie uitdaging. 

    

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

ONGEDIERTE IN 
WESTRAND 
Om prettig te wonen heeft u meer nodig dan alleen 
een goede woning. Ook uw buren en de omgeving 
spelen daarin een belangrijke rol. Dit in aansluiting 
op bovenstaand artikel over het zwerfafval in de wijk. 
Bewoners kunnen er samen voor zorgen dat het fijn 
wonen en leven blijft in hun buurt. Ook voor u is 
hierin een belangrijke rol weg gelegd! 
 
Momenteel krijgen we regelmatig klachten over 
ongedierte rond complexen in de wijk. Dit gaat 
vooral over muizen…… 

 
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom hebben 
we een aantal zaken op een rijtje gezet om 
ongedierte te voorkomen: 

 Gooi geen etensresten of ander afval over 
het balkon of de galerij. Het voeren van 
katten en vogels trekt muizen, ratten en 
ander ongedierte aan. Ook duiven 
veroorzaken veel overlast. 

 Zet geen vuilnis op het balkon, in de tuin of 
op de galerij. 

 Gooi vuilniszakken in de ondergrondse 
container. 

 Laat geen etensresten achter op de galerij of 
op straat. 

Mocht uw Saverpasje niet werken, neem dan even 
contact op met Saver: telefoonnummer 0165-
597777. Samen zorgen we voor een schone wijk 
zonder al teveel overlast van ongedierte! 

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

ORTHOMEDIC ALS JOUW 
STOK ACHTER DE DEUR 
Fitness is een van de meest populaire sporten in 
Nederland. Het aantal mensen dat fitness beoefent, 
neemt anno 2016 nog steeds toe.                                    
Uit onderzoek blijkt echter dat de fitnessbranche 
enorm laag scoort op het gebied van retentie (= het 
vasthouden van klanten). Gemiddeld raken de centra 
jaarlijks dertig tot vijftig procent van hun bestaande 
klanten kwijt.  



 
 

In de meest moderne fitnesscentra worden mensen 
losgelaten in een ruimte vol apparatuur met als 
belangrijkste doel het verbeteren van de fitheid of 
het afslanken van het lichaam. De mogelijkheid om te 
sporten is er; echter ontbreekt het vaak aan juiste 
begeleiding of een persoonlijke stok achter de deur.  

Bij fysiotherapiepraktijk OrthoMedic spelen deze 
aspecten juist wel een essentiële rol. We kijken niet 
alleen naar het trainen, we gaan verder dan dat.       
De praktijk beschikt hiervoor over programma’s die 
perfect voldoen aan de door u gewenste begeleiding 
en rekening houden met uw instapniveau. Onder 
begeleiding van gekwalificeerde, ervaren, 
revalidatietrainers en fysiotherapeuten, zult u 
werken aan afgesproken doelstellingen.              
Gedurende het traject zal er één of twee maal per 
week worden getraind. De begeleiding is op het 
individu toegespitst; op deze wijze kunt u de beoogde 
doelstellingen optimaal nastreven. 

Om de juiste trainingsintensiteit, progressie en 
motivatie te waarborgen, maken wij gebruik van 
testmomenten. Zo kunnen wij uw 
lichaamssamenstelling zorgvuldig en overzichtelijk in 
kaart brengen. 

Speciaal voor de bewoners van de Westrand en lezers 
van dit stuk bieden wij de mogelijkheid aan een 
maand gratis te trainen bij ons. Zo kunt u ervaren 
wat bewegen voor u kan betekenen. 

Bent u hierin geïnteresseerd, neem dan contact op 
via onderstaande contactgegevens. 

:         0165-567525 
mailadres:  info@orthomedic.com  
 

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

DE ZORGBOULEVARD 
De Zorgboulevard is gevestigd binnen het Kellebeek 
College. De zorgboulevard bestaat uit verschillende 
zorgaanbieders, zoals S&L, TWB, SDW, Care & 
Innovation en Find your Looks. 
S&L, TWB en SDW hebben er alle drie ook 
dagbestedingsgroepen zitten, waar cliënten 
dagbesteding krijgen. In de komende nieuwsbrieven 
zullen we steeds één zorgaanbieder van de 
Zorgboulevard eruit lichten. 

 
Deze keer zijn dat de dagbestedingsgroepen van 
SDW.  
SDW heeft twee groepen met cliënten met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking op de 
Zorgboulevard, namelijk: de Service- en 
dienstengroep en  Flitzdezign. 

 
De service- en dienstengroep 
Bij de Service- en dienstengroep werken de cliënten 
aan vaste  taken op de groep. En een aantal cliënten 
werkt binnen het Kellebeek College aan verschillende 
werkzaamheden zoals het oud papier verzorgen, 
post wegbrengen, koffieautomaten onderhouden, 
tuinonderhoud, enzovoort.  
We werken ook samen met de andere 
zorgaanbieders aan projecten in de wijk. We helpen 
bij de musical van  basisschool De Appel, samen 
organiseren we een Benefietconcert, enzovoort. 
Cliënten helpen mee, samen met leerlingen van het 
Kellebeek College, met de voorbereidingen van 
activiteiten op de school. 
Bij de meeste taken die onze cliënten doen, zijn ook 
stagiaires verbonden om samen de werkzaamheden 
uit te voeren. Hierbij krijgt de cliënt ondersteuning 
van de stagiaire en de stagiaire mag zo leren van de 
cliënt.   
Je kan ons ook tegen komen in de Bieb, Huis van de 
Westrand, Speelleerhuis, St Elisabeth en waar we 
een steentje bij kunnen dragen. 
Heeft u leuke werkzaamheden of opdrachten voor 
onze groep dan horen wij het graag. 
U kunt altijd mailen naar j.arts@sdwzorg.nl  
 
Flitzdezign 
Multimediawerkplaats Flitzdezign is ook onderdeel 
van SDW,  gevestigd in de Zorgboulevard van het 
Kellebeek College. Flitzdezign levert diensten in 
opdracht van particulieren en organisaties en biedt 
ook ruimte aan onze medewerkers om zichzelf 
verder te ontwikkelen op het gebied van multimedia. 
Wat doen ze allemaal: 
 

mailto:info@orthomedic.com
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o             Digitaliseren oude media (videobanden, 

negatieven, dia's)    
o             Website-onderhoud (Joomla, Drupal, HTML)    
o             Inrichten/onderhouden van 

Facebookpagina's voor instellingen e.d.     
o             Opmaak/distributie digitale nieuwsbrieven 
o             Foto's en documenten scannen 
o             Dupliceren van cd’s/dvd’s 
 
Meer info? sdw@flitzdezign.nl  

 
 

         

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

WHAT'S APP !ALERT IN 
ÚW BUURT?! 
Bent u al bekend met What’s App !Alert? Dit is een 
initiatief waarbij bewoners van een buurt elkaar via 
What’s App informeren als zich een verdachte 
situatie voordoet, zoals wanneer een onbekende 
persoon ergens op de uitkijk lijkt te staan, een 
verdacht voertuig wordt gesignaleerd of bijvoorbeeld 
een (poging tot) inbraak wordt opgemerkt. Door 
elkaar te informeren kunnen meerdere 
buurtbewoners buiten een kijkje nemen om 
eventuele plannen te verstoren of een signalement te 
verkrijgen. 
 
Meedoen aan een !Alertgroep vraagt niets anders 
dan een melding te doen als u iets verdachts ziet, of 
buiten een kijkje te nemen als er iets wordt gemeld. 
De rest van de tijd zal het een ‘slapende’ groep zijn 
en hoeven groepsleden dus niets te doen. 
 
In de meeste wijken van Roosendaal zijn al !Alert-
groepen actief. In Westrand inmiddels ook: de 
buurtpreventieteams Westrand Zuid-West en 
Westrand01 hebben samen met wijkagente Esther 
Somers en wijkteam ViceVersa op verschillende 
plekken in de wijk bijeenkomsten georganiseerd om 
bewoners met !Alert bekend te maken. Tientallen 
bewoners uit verschillende buurten uit Westrand 
doen hier inmiddels aan mee. Maar hoe meer 
bewoners eraan meedoen, hoe beter het is! Meer 
deelnemers betekent meer ogen en oren, meer 
signalen, meer preventie en een grotere pakkans.  

 
 

Heeft u hier interesse in, of bent u benieuwd of er in 
uw straat of buurt al een !Alert-groep actief is 
waarin u aan kunt haken? Dan kunt u met een van 
onderstaande personen contact opnemen: 

 
-Jos van Nispen, coördinator Buurtpreventieteam 
Westrand Zuid-West buurtpreventie-westrand-
zuidwest@hotmail.com 
-Ine de Beer, coördinator Buurtpreventieteam 
Westrand01, 
buurtpreventiewestrand01@outlook.com  
-Bianca Adriaansen, coördinator !Alert Westrand N-
W, bianca.buurtcoach@hotmail.com  
-Esther Somers (wijkagent), 
esther.somers@politie.nl, 0900-8844 
 

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

DE PLATAAN HELPT MET 
KLUSJES 
Sinds een aantal maanden doen de cliënten van De 
Plataan samen met begeleiding en/of vrijwilligers 
klusjes voor het Huis van de Westrand. Van glas weg 
brengen tot vuil prikken en de nieuwsbrief 
rondbrengen in enkele straten. Dit doen zij met veel 
plezier. Heeft u nog een leuk klusje waar cliënten van 
dagcentrum de Plataan u bij kunnen helpen? Neem 
dan contact op met Malu Coppens op tel. 088-
2593620. 
 

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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HONDENSPEELPLAATS 
  

Direct na de realisatie van HSP Tolberg werd er begin 
2015 een initiatief opgestart in de Westrand om ook 
daar een Honden Speel Plaats (HSP) te realiseren, de 
derde HSP in Roosendaal.  
Na meerdere pogingen met wisselende teams en 
mogelijke locaties is de HSP succesvol gebleken in 
Westrand. Dat lag niet aan de inzet van de teams, 
maar wel aan gebrek aan voldoende draagkracht bij 
direct omwonenden van de gekozen locaties.             
Er zijn meerdere locaties in beeld  geweest                   
(Titus Brandsmastraat, Permekeplein), maar echt 
serieus waren Mesdagstraat, Van Goghlaan en de 
huidige locatie, schuin achter KPO de Kameleon. 
 
De twee huidige initiatiefnemers, Martje van den 
Berg en Kelsey Dekkers, komen uit een team dat 
oorspronkelijk wat groter was maar door verhuizing 
en gezondheidsproblemen wat afvallers kende.  
Inmiddels hebben zich weer meer vrijwilligers 
aangesloten voor de beheertaken van het HSP team, 
maar meer vrijwilligers zijn nog altijd welkom. 
 

Cor Gabriëls (initiatiefnemer HSP Tolberg), heeft de 
ambitie om in elke wijk van Roosendaal en 
desgewenst in elk dorp (minimaal) één HSP op te 
(helpen) richten. Naast het vinden van voldoende 
vrijwilligers helpt hij bij locatiekeuze, organisatie, 
voorbereidingen en deelt graag zijn inmiddels ruime 
ervaring met HSP’s. Hij doet dit in partnerschap met 
Dion van de Broek (Wijkchef gemeente Roosendaal). 
Dion belichaamt de faciliterende rol die de gemeente 
heeft bij HSP’s. Voor zowel Cor als Dion geldt dat zij 
met name actief zijn in de voorbereiding en de 
oprichting, daarna wordt er losgelaten en is het aan 
de HSP-teams zelf om er een blijvend succes van te 
maken. En tot op heden lukt dat ook prima! 
 

 
 

Op 23 april werd gestart met de oprichting van de 
HSP Westrand en op 5 juni werd hij officieel geopend 
door wethouder Saskia Schenk.                                

Mede door het bewonersplatform Westrand en een 
aantal vrijwillige bijdragen is de opening een groot 
succes geworden. Sinds de opening (maar ook 
eigenlijk voordien al) wordt de HSP Westrand door 
vele wijkbewoners gevonden en gewaardeerd. Mooi 
is dat die waardering niet alleen van hondenbaasjes 
komt, maar ook gewoon van voorbij wandelende 
wijkbewoners die het geweldig vinden dat er in hun 
wijk zoiets tot stand komt. Het fantastisch om te zien 
hoe de honden met elkaar spelen en rennen, maar 
ook dat er hierdoor meer contact komt tussen 
wijkbewoners.   
 

Elk HSP-team heeft eigen ideeën over wat er in een 
HSP moet staan. Natuurlijk worden door de 
gemeente een Belloo en een afvalbak geregeld en 
meestal ook een bank. Maar al het andere is maar net 
wat het desbetreffende team wil (en kan) realiseren. 
HSP Westrand heeft voorlopig gekozen voor 
betonnen buizen, doorspringbanden en een slalom, 
want ze wilden het niet meteen te vol zetten; de 
honden moeten immers ook lekker kunnen rennen 
zonder te veel obstakels. 
Als iedereen zich aan de spelregels houdt (er hangt 
ook een reglement in de HSP) en op een 
verantwoorde wijze zijn hond laat spelen in de HSP, 
dan is en blijft de HSP een fijne plek om te vertoeven 
met je viervoeter(s). Het komt zeker de leefbaarheid 
in de wijk Westrand ten goede. 
 

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:   beheer@huisvandewestrand.nl  
website:        www.huisvandewestrand.nl 


