
50-jarig jubileum  Stichting Huis van de Westrand 
 
Op 7 september aanstaande is het precies vijftig jaar geleden dat de Stichting 
voor Samenlevingsopbouw Roosendaal-West, werd opgericht. Ook al is het een 
halve eeuw geleden, nog altijd weten vele bewoners de weg naar het wijkhuis 
te vinden en staat het er bol van de activiteiten. 
 
Het bereiken van zo’n mijlpaal  kan natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. 
Reden voor een feestje dus. 
 
Ongetwijfeld zal de vraag rijzen: “Maar in 2015 is toch het veertig jarig bestaan 
gevierd? Dan klop het niet!”   In 2015 bestond het huidige wijkgebouw veertig 
jaar en dit werd aangegrepen om de statuten te wijzigen en de nieuwe naam 
“Huis van de Westrand” te introduceren. 
 
Het Huis van de Westrand staat voor ontmoeten, samenwerken en verbinden. 
Als huiskamer van de wijk Westrand kunnen bewoners er terecht met vragen 
bij onze partners Alwel, MEE, WijZijnTraverse, de wijkzuster, de wijkagent en 
Amarant .  
 
Maar er is meer. De Fiksclub, waar maandelijks een groep vrijwilligers 
reparaties uitvoert, de diverse vrije tijds clubs, de kindermiddag, de inloop 
ontmoetingsmiddagen, de lotgenoten clubs, de maandelijkse verbindings-
bijeenkomsten tijdens een wijklunch of een warme maaltijd en de 
Snuffelmarkt. Of gewoon even binnen komen voor een kop koffie en een 
praatje. 
 
Om dit jubileum te vieren zal het een heel jaar feest zijn. Om te beginnen is er 
in de jubileumweek van 7 t/m 14 september voor iedere bezoeker een kop 
koffie of thee met wat lekkers.  Daarna worden in het hele jubileumjaar allerlei 
feestelijke activiteiten georganiseerd voor, door en met de bezoekers en 
gebruikers van het wijkhuis en bewoners van de Westrand. 
 
Op de activiteiten kalender staan o.a. een pubquiz, een open dag, een 
muziekmiddag/avond, een talentenjacht. Het wordt een feest voor iedereen in 
de wijk. Hou daarom de krant, onze website en/of FaceBook in de gaten! 
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