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Opbrengst voor activiteiten voor jong en oud
Al dik 30 jaar bakt en verkoopt Stichting Vastenavond de
Mangelpee Moerstraten op oudejaarsdag oliebollen. En
daar vorm dit jaar geen uitzondering op. Zorg daarom dat
u ’s morgens thuis bent. Dan kunt u weer genieten van
een heerlijke oliebol.

Motto

“Als alles mee zit zijn we rond 12 uur klaar met de verkoop”
zegt Rini. “We proberen om rond twee uur ’s middags weer
alles aan kant te hebben, zodat iedereen, die zijn steentje
bij gedragen heeft, zich op de juiste manier kan voorbereiden op het afscheid van het oude jaar en het inluiden van
het nieuwe jaar. “ut vliegt vorbij” om maar met het motto
2018 te spreken.”

Bestellen

De Stichting hoopt dit jaar weer een kleine 2000 oliebollen
te bakken en te verkopen. De prijs is 5 oliebollen voor €
3,50. De oliebollen zijn eventueel van te voren te bestellen
via e-mailadres: mangelpeejenlaand@hetdorpmoerstraten.nl
Stichting Vastenavond de Mangelpee Moerstraten wenst u
smakelijk eten, een goed uiteinde en een leutig 2018.

Beslag

Het beslag wordt al rond 5 uur ’s morgens bereid. “Om een
uur of negen beginnen we dan met bakken. De verkoop
start rond 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur”, vertelt Rini van Gastel, penningmeester van de Stichting. “Op
deze manier garanderen we dat we echte, ouderwetse,
handgemaakte oliebollen kunnen verkopen, die ook nog in
het nieuwe jaar opgegeten kunnen worden.”

Rijzen

In de beginjaren ging de verkoop vaak een hele dag door.
“We hadden niet voldoende bakcapaciteit en soms hadden we problemen met het beslag, wilde het niet rijzen.
Dus liep alles uit maar door de jaren heen, kregen we meer
ervaring. We kwamen erachter dat het beslag warmte nodig had om beter te rijzen en we hebben de bakcapaciteit
uitgebreid naar professionele aanpak, met 4 grote bakpannen.”
Over hulp bij bakken, inpakken en verkoop heeft de stich
ting nog nooit te klagen gehad. “Veel mensen en jeugd
houden deze dag vrij om ons te komen helpen.”

Kapel

Zoals bij de meeste van u al wel bekend is, zijn er plannen
om in Moerstraten op de hoek van de Moerstraatseweg en
Hellegatsestraat een kapel op te richten. Deze plannen zijn
nu in een vergevorderd stadium. De werkgroep is daarom
op zoek naar een aantal mensen om met de bouw mee te
helpen. We zijn op zoek naar:
Mensen om fundering uit te graven en uit te zetten.
Metselaar om de bogen te metselen.
Timmerman om leien te dekken.
Lasser om de spanten te lassen en te zetten
Lasser om de stalen kozijnen te lassen
Mensen voor hand- en spandiensten, zoals aangeven van
stenen, specie etc.
Ook zijn we nog op zoek naar sponsoren, dit kan in geld,
maar uiteraard ook in natura!
Uiteraard nodigen we alle mensen uit die ons hierbij willen
helpen, om zich aan te melden, ongeacht of men uit Moerstraten komt of uit de omliggende gemeenten!
U kunt zich aanmelden bij bewonersplatform@hetdorpmoerstraten.nl.
Namens de werkgroep alvast hartelijk dank.

stand van
Moerstratenzaken...
Woningbouwontwikkelingen in Moerstraten
Gebrande hoef ii
Sinds de gemeente begin dit jaar de grondprijs in Moerstraten verlaagd heeft, is er volop interesse in de percelen
gelegen aan de bosrand. Op dit moment is het zelfs zo dat
alle kavels verkocht of in optie zijn en het eerste huis is in
aanbouw. De bouwplannen tegenover de CPO woningen
zijn gewijzigd. De nieuwe plannen zijn uitvoerig doorgenomen met de omwonenden. In januari gaat gestart worden
met de bestemmingsplan procedure. Eind april begin mei
moet de zienswijze rond zijn en kan de verkoop van de woningen starten.
De koopwoningen zullen met een verkoopprijs van
190.000euro starten. Als er drie verkocht zijn wordt gestart met de bouw.

Schoolgebouw

Tijdens de dorpsbijeenkomst heeft Stan Aarts een update
over het schoolgebouw gegeven. De vergunningen zijn rond.
De planning is echter iets gewijzigd. Was het in eerste instantie de bedoeling dat de jongeren begin januari hun intrek in
het gebouw zouden nemen, dat zal nu eind mei, begin juni
worden.

Sloopwerkzaamheden

De eerste sloopwerkzaamheden zijn begonnen. Daarna zal
het opbouwen gaan beginnen. Als eerste komt het dak aan
de beurt waar dakkapellen volgens originele tekening aangebracht gaan worden. Vervolgens is de bovenverdieping aan
de beurt. Hier zullen vier appartementen gerealiseerd gaan
worden. Daarna zullen beneden acht appartementen gebouwd worden. In de voormalige peuterspeelzaal komt een
grote gemeenschappelijke woonkamer en komt ook het verblijf voor de nacht begeleiding.

Extra parkeerplaatsen

Gebrande Hoef II zal in komend voorjaar van start gaan.
Tegen de bosrand wordt de eerste woning op dit moment
gebouwd.

De grens aan de achterzijde van het gebouw is op 15 m vanuit gebouw gemeten. Hoe dit gedeelte ingevuld gaat worden,
beslist de huurder, de Stichting Centrale Zorggroep. Er zal in
ieder geval een berging geplaatst worden. Aan de voorzijde
wordt het muurtje met ‘hurkend kind’ behouden. Daarbij komen aan deze kant extra parkeerplaatsen.
Het bouwverkeer de komende maanden kan mogelijk voor
overlast zorgen. Als er iets speelt of u wil meer informatie
kunt u contact opnemen met Stan Aarts: 0165-54 42 28 of
info@stanaarts.com

Stand van
Moerstratenzaken...
Dorps
buurtopbijeenkomst bouwwerk
Op donderdag 16 november werd weer de jaarlijkse
dorpsbijeenkomst georganiseerd door het Bewonersplatform.
Voorzitter Arno Loos nam de bijna 40 aanwezigen mee op
een rondgang van de activiteiten van afgelopen jaar waar
het Bewonersplatform zich mee bezig gehouden heeft: o.a.
de kerstversiering, het financieel ondersteunen van activiteiten voor jongeren, inspreken tijdens een hoorzitting in
Den Bosch tegen de 380kV leiding van Tennet, het ondersteunen van het nieuwe initiatief de hondenspeelplaats,
het ondersteunen van het buurtpreventieteam.

Buurtpreventieteam

Leonie Ansems(links) en Lynn van Oers

Wijkagent Christel de Graaf schuift praktisch elke maand
aan bij de vergaderingen van het Bewonersplatform. Tijdens de dorpsbijeenkomst gaf zij aan erg blij te zijn met
het buurtpreventieteam. Het laatste half jaar hebben er in
Moerstraten geen inbraken plaats gevonden. Wel is er ingebroken in auto’s en zijn er inbraken gepleegd bij 2 bedrijven
in de omgeving. De wijkagent denkt dat de grote bijdrage
van de sociale controle van het buurtpreventieteam hier
zeker aan bijdraagt. Contactpersonen buurtpreventieteam:
Anny Godschalk en Hans van Oudenaerde.

“Wij zijn Leonie en Lynn en wij werken voor WijZijn TraverseGroep als buurtopbouwwerker oftewel welzijnswerker. Wij hebben sinds kort alle kerkdorpen van Roosendaal als aandachtsgebied, te weten Heerle, Nispen,
Moerstraten, Wouw en Wouwse Plantage.”

Buiten Beter App

“Ook kunt u bij ons terecht met vragen en/of ideeën
voor het dorp. We kunnen u helpen met ideeën voor
activiteiten of evenementen uit te werken en te realiseren om de leefbaarheid in het dorp te vergroten. Wij
proberen altijd de bewoners in eigen kracht te zetten en
in te spelen op de eigen talenten en competenties.”

Arno wijst de aanwezigen met nadruk op de Buiten Beter
App van de gemeente Roosendaal. Dit is een app die op
je smartphone te downloaden is. Via deze app kun je heel
snel contact met de gemeente leggen over zaken die niet
in orde zijn. Bijvoorbeeld: er ligt ergens een stoeptegel gevaarlijk scheef, maak er een foto van, geef de locatie aan
en geef dit via de app door. Het euvel wordt dan sneller
opgelost dan wanneer je naar de gemeente belt. Alles wat
met ‘grijs en groen’ te maken heeft kan via de app doorgegeven worden. Bijna altijd is het probleem binnen twee
dagen afgehandeld.

“U kunt bij ons terecht voor vragen over wonen, veiligheid, welzijn, leefbaarheid, financiën, zorg, sport en beweging. Wij zoeken samen antwoorden op uw vragen
en verwijzen u door naar de juiste instanties.”

Contactgegevens:
Leonie Ansems 06 58 78 34 28 leonie.ansems@wijzijntraversegroep.nl
Lynn van Oers 06 58 81 22 47 lynn.vanoers@wijzijntraversegroep.nl

vANUIT HET
vERENIGINGSLEVEN...
Hondenspeelplaats (HSP)
Moerstraten

Onlangs stond er in de Roosendaalse Bode een artikel over de gerealiseerde hondenspeelplaatsen in Roosendaal. Terwijl Lydia Bakx dit zat te lezen, bedacht ze dat
dat ook wel iets voor Moerstraten zou zijn. Ze nam contact op met de persoon die
zich hiervoor inzet, Cor Gabriëls, lid van de gemeenteraad. Hij was bereid om samen met een team de schouders eronder te zetten en het begin was gemaakt. Het
idee werd voorgelegd tijdens een vergadering van het bewonersplatform, op 4
oktober. Op dierendag dus werd het idee positief beoordeeld, dat kon niet mooier
(beetje geluk moet je hebben).
Inmiddels bestaat het team HSP uit Lydia Bakx, Mariëlla Dekkers en Armanda
Schuurman. Zij willen dat alle honden gebruik kunnen maken van een omheinde
speelweide met enkele attributen, zodat ze lekker samen kunnen ravotten en
hun energie kwijt kunnen. De indeling
moet nog worden uitgewerkt.
De hsp wordt gerealiseerd tegen het
voetbalveld achter de huizen in De Gebrande Hoef. Met paaltjes zetten we uit
waar de hsp komt te liggen De aangrenzende bewoners en de voetbalvereniging hebben met deze locatie ingestemd.
In maart 2018 wordt de hsp aangelegd. De werkgroep is volop bezig om de plannen uit te werken en hopen de benodigde materialen bij elkaar te krijgen. Als u nog
ideeën hierover heeft, horen zij dat graag. Zij kunnen ook nog hulp gebruiken bij
het aanleggen, want vele handen maken licht werk. U kunt een bericht achterlaten
op Facebook , via email: hspmoerstraten@gmail.com of persoonlijke benadering.

Belangrijke
telefoonnummers
Alarmnummer
112
Calamiteiten-info-lijn
0800-0202010
Politie Roosendaal
0900-8844
Ambulance
0165- 586 444
Brandweer
0165- 581 500
Algemeen
0165-579 111
Klachten en meldingen
0165-579 555

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 7 januari a.s. wordt weer de jaarlijkse
Nieuwjaarsreceptie gehouden in ParelMoer. Het
is een mooi moment om het afgelopen jaar met
uw dorpsgenoten door te nemen en onder het
genot van een hapje en een drankje te toosten
op het nieuwe jaar. De Nieuwjaarsreceptie is voor
alle mensen die Moerstraten en hun dorpsgenoten een warm hart toedragen. Aanvang 14.00u.
Iedere bezoeker ontvangt bij binnenkomst twee
consumptiemunten.
De Kerstloop gaat dit jaar NIET door.

Veel van de onderwerpen die beschreven staan in deze krant, zijn
ook terug te vinden op de website:
www.hetdorpmoerstraten.nl

Agenda
16 dec

Kinderkafee Kerstgala

31 dec

Oliebollenverkoop

7 jan

Nieuwjaarsreceptie

9 jan

Verkeersregelaarscursus

10-13 feb
Carnaval

26 mei

Maak Moerstraten Mooier
Voor de actuele agenda houdt
de website in de gaten:
www.hetdorpmoerstraten.nl
en kijk op de activiteitenkalender
die binnenkort weer verschijnt

Het Bewonersplatform is te
bereiken via: bewonersplatform@
hetdorpmoerstraten.nl
correspondentieadres:
Hellegatsestraat 7,
4727 ST Moerstraten
De Dorpskrant is een initiatief van
Bewonersplatform Moerstraten. Mede
mogelijk gemaakt door de Gemeente
Roosendaal en Aramis AlleeWonen.

COLOFON

Reageren kunt u via dorpskrant@
hetdorpmoerstraten.nl
ondersteuning: Tienplus
drukker: Altorffer

