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Wijkkrant van De Groote Wielen

Watersportvereniging de Groote WielenWatersportvereniging de Groote Wielen
René Dullaart

Watersportvereniging De Groote Wielen is in 
2011 officieel opgericht. We zijn ontstaan na 
een spontane actie van Peter de Keijzer. Hij 
had een paar optimisten gehuurd en een Open 
Watersportdag georganiseerd. De opkomst was 
zo groot, dat er daarna besloten is om een eigen 
vereniging op te richten. In 2023 hopen we ons 
12,5 jarig jubileum te vieren op de nieuwe locatie. 
De watersportvereniging is klein begonnen met 
een paar surfplanken en 2e hands optimisten. Nu 
hebben we meer materiaal, waaronder sup-planken 
en een paar zeilboten (o.a. een spanker). Van april 
t/m oktober organiseren we allerlei activiteiten. 
Inmiddels hebben we rond de 250 leden. Het 
is gewoon leuk als ouders van kinderen, die 
zeilcursussen bij ons doen, ook lid worden vanwege 
de gezelligheid en zelf ook zeillessen gaan volgen.  
Als we in 2023 op onze nieuwe locatie zitten, 
hebben we meer ruimte en dan verwachten we 
ook meer leden te kunnen verwelkomen. In de 
zomervakantie hebben we voor kinderen vanaf 
8 jaar zeil- en surfcursussen. Voor volwassenen 
hebben we in het voor- en najaar cursussen. Op 
onze website zijn de data te vinden en hier kun je je 
ook aanmelden.
Maandelijks organiseren we onderlinge 
wedstrijden en optimisten-races voor de kinderen.  
Helaas kunnen we door de tijdelijke verhuizing 
waarschijnlijk pas in 2023 weer dergelijke  

 

activiteiten organiseren, 
maar we gaan bekijken 
wat er in 2022 mogelijk 
is. We helpen graag als 
er iets op de plas te doen 
is, zoals bij de triatlon, 
en we begeleiden ook 
de sup-activiteit tijdens 
de Actieve Wielendag in 
september. Wij initiëren 
ook de Nieuwjaarsduik, die 
helaas nu al 2 jaar niet is 
doorgegaan. 
Door het bouwen van de 
nieuwe fiets-/wandelbrug 
in 2022, gaan we tijdelijk 
naar een andere locatie. 
Maar we komen weer 
terug onder de voet van deze brug met ons eigen 
eiland. Voor 1 jaar gaan we naar het puntje bij het 
Roekenbos, naast de crossbaan. Vanaf het begin 
van het seizoen in 2023 gaan we los op de nieuwe 
locatie met veel activiteiten. Iedereen is dan welkom 
om lid te wordenen mee te genieten van ons eiland 
op De Groote Wielen. 
Meer informatie is te vinden op onze website  
www.wvdegrootewielen.nl of een mail sturen naar 
info@wvdegrootewielen.nl. Kom eens kennismaken.
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Van de redactie 
Daar ben ik weer : “Nieuws op Wielen”, 
onze derde Groote Wielen Wijkkrant. 
Gericht op het wel en wee van onze 
eigen wijk, met alles wat daarover te 
vermelden valt: over onze bewoners jong 
en oud, over initiatieven en festiviteiten, 
over lokale ondernemers, over sport en 
gebeurtenissen en over de ontwikkelingen 
in en om onze wijk.

Uw eigen bijdrage
Opnieuw willen wij U als wijkbewoners, 
kinderen – jeugd – volwassenen,  
oproepen om samen met ons deze krant 
te vullen.
Wij streven er naar “Nieuws op Wielen”  
4x per jaar uit te brengen en horen graag
wat u van deze wijkkrant vindt. Ook uw 
reacties en suggesties om deze krant aan 
te vullen en te verbeteren blijven natuurlijk 
van harte welkom.

Verder blijven wij op zoek naar enkele 
enthousiaste redacteuren en ook 
bezorgers kunnen we heel goed 
gebruiken. Ook het plaatsen van uw 
eigen (wijk)advertentie behoort tot de 
mogelijkheden. Neem daartoe gerust 
contact met ons op. Wij hebben gehoord 
dat veel bewoners met een  Nee / Nee-
sticker deze nieuwsbrief  toch graag willen 
ontvangen. Als u dat persé niet wilt, geeft 
u ons dan uw adres even door?

Schroom niet, laat van u horen.  Stuur uw 
vragen en reacties naar de redactie. 
Wij zijn te bereiken via:  
actievewielen@gmail.com 

Groet  van de Redactie Nieuws op Wielen

Agenda Wijkcentrum Windkracht 5
Een nieuw kwartaal dus hopelijk nieuwe kansen om activiteiten 
te organiseren in Windkracht 5. 

Activiteitenoverzicht

Maart
4 Playdates voor de allerkleinste 9.00 – 11.00 u.
5 Dansavond 
11 Bingo 20.00  u. deelname vanaf €7,50
13 Kinderbeurs/ Markt 11.00-14.00 tafel huren €15
13 Start nieuwe Dansseizoen Danscentrum Rosmalen
18 Tienerbingo 19.00 €10
20 Bierproeverij 15.00–17.30 u.
23 50+ life  14.00-16.00 u.
27 Kinderbingo 11.45 €5
30 50+ life  14.00-16.00 u.

April
1 Playdates voor de allerkleinste 9.00 – 11.00 u.
1 Gooische Bingo 20.00 u. €30
2 Dansavond
3 Kids knutselactiviteit thema Pasen 13.00 €5
6 50+ life 14.00-16.00 u.
8 Bingo 20.00 u. deelname vanaf €7,50
13 50+ life 14.00-16.00 u.
15  Pubquiz 20.00u.  €5 incl welkomstdrankje
18  Paaseieren zoeken & activiteiten 10.30u (op aanmelding)
20 50+ life 14.00-16.00 u.
27 50+ life 14.00-16.00 u.

Mei
1 Kinderbingo 11.45 €5
4 50+ live 14.00-16.00 u.
6 Playdates voor de allerkleinste 9.00 – 11.00 u.
6 Bingo 20.00u. deelname vanaf €7,50
7 Dansavond 
10 50+ life 14.00-16.00 u.
13 Kids disco groep 5t/m8 18.30-21.00u. 
17 50+ life 14.00-16.00 u.
20 Kaartavond 20.00u. 
22 Buiten activiteiten (zie Facebook pagina)
24 50+ life 14.00-16.00 u.
31 50+ life 14.00-16.00 u.

Juni
3 Playdates voor de allerkleinste 9.00 – 11.00 u.
3 Bingo 20.00 deelname vanaf €7,50
4 Dansavond
7 50+ life 14.00-16.00 u.
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Wat is nou eigenlijk de beste (streekvervoer) bus in onze wijk? En 
waarom? En wat is nou eigenlijk de leukste route door onze wijk?
 
Wie kan deze vragen beter beantwoorden dan dé busspecialist in onze 
wijk. Jasper Jensen. Jasper heeft het bus-virus (wat overigens een stuk 
veiliger en veel minder besmettelijk is dan het Corona-virus) al vroeg 
opgelopen: zijn vader was buschauffeur in ‘s-Hertogenbosch. En Jasper 
reed van jongs af aan al mee op de bus met papa. “Zó imponerend hoe die 
buschauffeurs dat gigantische gevaarte door soms hele nauwe straatjes 
weten te manoeuvreren!” zegt hij met een glinstering in zijn ogen. “Lijn 80 
Pettelaarspark vanaf de parade, dat is nog eens een uitdagende route”. 
Jasper kent alle routes in ‘s-Hertogenbosch en omgeving op zijn duimpje. 
En hij weet óók wat de meest milieubewuste bussen zijn die op dit moment 
rondrijden. Én hij kent alle busmaatschappijen. Jasper is zelfs een regionale 
beroemdheid, want hij heeft met zijn passie in het Brabants Dagblad 
gestaan. 

 
En wat is dan die meest milieubewuste bus? Wat Jasper betreft is dat de nieuwe Volvo elektrische bus. 
“Superfijn is die ” vertelt Jasper. “Sinds een jaar rijden er 7 van in ’s-Hertogenbosch. De zitplaatsen zijn 
heel fijn, er is meer zitruimte omdat de accu’s op het dak zijn geplaatst. Bij de VDL Citea is een deel van die 
accu lager geplaatst en daardoor is er minder zitruimte”. Nieuwsgierig geworden? Als je Lijn 4 Rosmalen - 
Centraal Station ’s-Hertogenbosch neemt zit je meestal in die perfecte bus.
 
Jasper is niet alleen heel positief over die Volvo. Ook over de bus-maatschappij Arriva die deze bussen 
voert is hij lovend: zij staan echt klaar voor de passagier en willen hen zo veilig mogelijk vervoeren. Dat zie 
je ook terug op de social media van Arriva. Zij rijden onder de merknaam Brabant Vervoert Ons (BRAVO) 
waaronder het stads- en streekvervoer van Noord-Brabant wordt uitgevoerd. En een hartgrondig bravo is 
wat Jasper betreft volmondig van toepassing op de Volvo en Arriva.
 
Overigens is voor (amateur)fotografen een ritje met de bus ook absoluut een aanrader. De mooiste 
spots voor een foto vind je volgens Jasper in de Spirealaan bij de bushalte van lijn 4 in de lente. En in 
de zomer is de ‘groene tunnel’ een aanrader: Vanuit station Rosmalen naar Hintham / Centraal Station 
’s-Hertogenbosch net over spoor rij je als het ware door een groene tunnel.
Die grote rode bus die door de straten rijdt is natuurlijk ook voor kleine kinderen een magisch gevaarte. 
Harstikke leuk om met je vader of moeder een keertje door de wijk te toeren. De leukste route volgens 
Jasper is lijn 8 vanaf Centraal Station naar de Maaspoort (veel mooie bomen) en lijn 3 Rosmalen via 
Hintham.
 
Tijdens ons gesprek realiseer ik me dat het streekvervoer in onze wijk eigenlijk veel meer biedt dan alleen 
maar een verplaatsing van A naar B; een fijne zitplaats tijdens een avontuurlijke rit door een prachtige wijk. 
Bravo!

De geheimen 
van een  

busfanaat
Door Martin Kroos
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Hoe veilig is Copcity?
Wijk bezorgd, gemeente verzorgt…
Binnen de politie Den Bosch heeft men een mooie bijnaam voor de Groote 
Wielen: “Copcity” : de wijk waar de meeste politieagenten van heel Den 
Bosch wonen. Nieuws op Wielen verzorgt doorgaans interviews met 
interessante wijkbewoners en ondernemers, maar we hebben ook de ambitie 
elke keer een thema op te pakken dat wat meer ontwikkelingen op de 
achtergrond belicht. In dit nummer is dat ‘veiligheid”. Daarom zijn we eens 
wat dieper ingedoken op hoe veilig Copcity eigenlijk is. Daarvoor hebben 
we een aantal mensen gesproken die beroepshalve met onze veiligheid van 
doen hebben: de wijkagent Erik Bertrums, de wijkmanager Ton van Helvoort, 
de jongerenwerker Teun Michiels en leden van het buurtpreventieteam. De 
algemene teneur: de Groote Wielen behoort tot de top-drie (samen met 
Nuland en Vinkel) van de meest veilige wijken van Den Bosch (score van 
8,1 tot 8,7), onze veiligheid is dus in goede handen bij de gemeentelijke 
professionals! Maar of de bewoners meer zouden kunnen doen dan hun 
zorgen uiten en meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor de 
veiligheid in de wijk is nog de vraag.

Wat is eigenlijk veiligheid in een wijk?  Er is een wereld van cijfers, waar 
beleidsmakers en politie naar kijken. En er is de subjectieve veiligheid: 
voelen bewoners zich op hun gemak? De cijfers kunnen nog zo mooi zijn, 
wie eenmaal geweld of een inbraak heeft meegemaakt voelt zich nog lang 
onveilig! In dit artikel onderscheiden we 3 aspecten die invloed hebben op 
(dat gevoel van) veiligheid. 

1. Het meest onveilig is natuurlijk als er sprake is van criminaliteit: 
(pogingen tot) inbraak, diefstal van fiets- en auto(onderdelen) en zelfs 
van honden, ondermijning (drugshandel, prostitutie) en geweld (doodslag 
en moord). Daarom is de wijkagent bij zijn komst in 2011 in de wijk 
meteen met acties gestart om samen met bewoners m.n. inbraak en 
diefstal af te remmen met het “Donkere Dagen Offensief” en “Camera 
in beeld”. Dat heeft ook geresulteerd in de opbouw van een heel actief 
buurtpreventieteam van inmiddels al 17 vrijwilligers die elke avond 
surveilleren en inbraakpogingen, overlast, geluidshinder maar ook kapot 
straatmeubilair bij de wijkagent melden. Buurtpreventie is een actieve 
vorm waarin bewoners hun betrokkenheid bij de criminaliteit in de wijk 
tonen. Bovendien zijn ze een welkome aanvulling op de onderbezetting 
die momenteel bij de politie heerst. Mooi dat we als wijk De Groote 
Wielen hier zo’n actieve bijdrage aan leveren!  
De cijfers zijn bemoedigend: in 2021 was er maar 4 maal sprake van 
(pogingen tot) inbraak. Wat daarbij wel helpt natuurlijk is dat de Groote 
Wielen een jonge wijk is met nieuwe huizen met goede veiligheidssloten. 
En wie weet schrikt Copcity met al die wouten  inbrekers af? De 
aanwezigheid van buurtapps schijnt ook preventief goed te werken: 
zo kunnen bewoners elkaar waarschuwen voor verdachte situaties. 
Ernstiger vormen van geweld (pogingen tot liquidatie, wietplantages, 
gezinnen die de buurt terroriseren en zelfs doodslag) komen in de Groote 
Wielen  ook voor, maar zijn toch grote uitzonderingen op de normale 
gang van zaken.  
 
 
 
 
 
 

Hoe veilig is 
Copcity?

door Martin Kroos &  
Frans Verhaaren



Nummer 3 - 2022Nieuws op Wielen

5

 
 
 
 
Op 11 januari j.l. hield de gemeente een bewonersavond over veiligheid in Rosmalen 
en dus ook de Groote Wielen. Bewoners gaven aan diefstal van fietsen en auto’s een 
probleem te vinden. De cijfers ondersteunen dat niet echt, maar zoals gezegd subjectieve 
veiligheid weegt zwaarder dan objectieve veiligheid. De gemeente beloofde preventie 
op dit gebied meer te gaan ondersteunen.  Maar misschien is dat beleidstaal voor: 
“bewoners, neem zelf ook wat meer verantwoordelijkheid voor je eigen leefomgeving”. 

2. Dat geldt zeker ook voor een tweede aspect van veiligheid: naast criminaliteit is ook 
verkeersveiligheid een bepalende factor in de beleving van veiligheid. Vroeger kwamen 
er wel 25 verkeersongelukken per jaar in onze wijk voor, m.n. aanrijdingen van fietsers 
op de kruisingen van autowegen en fietspaden. Afgelopen jaar waren dat er maar 3. 
Daarbij moet zeker genoemd worden dat bijna alle aanrijdingen veroorzaakt werden door 
wijkbewoners zelf. De wijkagent en wijkmanager melden ook dat ouders elke dag zorgen 
voor chaotische taferelen rond de scholen omdat de meeste ouders hun kind met de auto 
naar school brengen. Tijdens de bewonersavond werden vooral technische oplossingen 
voor de verkeersveiligheid gesuggereerd (30 km-zone, drempels, stoplichten etc.) Hoewel 
zeker niet onzinnig kunnen we misschien ook wel stellen dat wij als wijkbewoners zelf 
meer verantwoordelijkheid zouden kunnen nemen. Denk aan minder hard rijden, fietsers 
voorrang geven, kinderen zelf of in groepjes naar school laten gaan.

3. Tenslotte is er nog een 3e aspect van belang: 
eigenlijk niet eens zo’n veiligheidsissue maar meer 
een kwestie van leefbaarheid. We hebben het dan 
over de vaak genoemde “overlast door jongeren” 
(harde muziek, rommel achterlaten, grote bek) 
rondom speeltuinen en op het strandje. De wijkagent 
gaf aan dat het bij het strandje om jongeren uit heel 
Den Bosch en zelfs daarbuiten gaat! Ze komen 
met auto’s en scooters naar de plas. Ook op de 
bewonersavond kwam dit opnieuw als eerste aan de orde. De cijfers tonen aan dat de 
overlast hier overigens objectief niet groter is dan elders in Den Bosch. Desondanks 
beloofde de gemeente na te gaan denken over hangplekken voor jongeren.  Na deze 
avond  gaven de jongeren aan Teun Michiels te kennen dat ook zij reden tot klagen 
hebben: “de bewoners zien ons vaak als drugsdealende junks; ze dreigen meteen met 
de politie; maar we hebben nergens in de Groote Wielen een eigen plek”. Je zou bijna 
denken dat het 2 afzonderlijke werelden zijn die elkaar niet kennen. En al helemaal niet 
met elkaar communiceren. De jongeren gaven aan dat ze graag vaker en uitgebreider met 
inwoners zouden willen praten om meer begrip voor elkaar te krijgen. Wat een prachtige 
oproep! Het jongerenwerk gaat nu een gesprek organiseren in Rosmalen Centrum. Het 
zou toch geweldig zijn als wij als bewoners van de Groote Wielen die uitgestoken hand 
aannemen om mét elkaar te praten en samen naar oplossingen te zoeken? Daar zou 
iedereen bij gebaat zijn. En alle betrokken professionals willen daarbij vast een handje 
helpen. Wij zijn erg benieuwd wie daaraan wil bijdragen. Stuur dan even een mailtje naar 
actievewielen@gmail.com en wij zorgen dat je in contact komt met het jongerenwerk. 

Iedereen vindt de Groote Wielen een geweldige wijk om in te wonen. Dat bleek ook weer 
tijdens de bewonersavond. De gemeentelijke professionals doen hun uiterste best om onze 
veiligheid zo goed mogelijk te bewaken. Laten wij als wijkbewoners daarom ook de handen uit 
de mouwen steken en de leefbaarheid (verkeerssituaties en overlast) vergroten. Het advies 
van de professionals die wij spraken is dan ook: “wees een beetje aardig voor elkaar, let op 
elkaar, en ondanks corona geen korte lontjes!”

‘Iedereen vindt de 
Groote Wielen een 

geweldige wijk 
om in te wonen’
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T 073 83 00 730   |  makelaar073.nl

Vast tarief vanaf € 1.250,- 

HUIS VERKOPEN?

hoeveel makelaar wil jij?

U kunt ons vinden op 
Groote Vlietlaan 3a

vlonderspecialist.com
terrasoverkappingen én vlonders

Yoran van Asselt n yoran@vlonderspecialist.com n O6 45 43 42 O8

vlonders
De tuin wordt steeds meer het verlengde van de woonkamer. Met buiten- 
keukens en comfortabele zithoeken is het heerlijk toeven in de tuin. Een 
mooie vlonderpartij maakt het plaatje helemaal af. De vlonderspecialist 
helpt u graag met het optimaliseren van uw tuin. We denken desgewenst 
mee in de ontwerpfase en adviseren bij de materiaalkeuze. Onze specialiteit 
is hardhout, maar composiet, zachthout en gemodificeerd hout is ook mo-
gelijk. Glad geschaafde vlonderplanken zijn de trend op dit moment. Deze 

zijn te bevestigen met schroeven of blind met B-fix clips. Doordat er geen 
groeven zijn kan er ook geen vuil ophopen en is de vlonder minder snel groen 
en daardoor minder glad. 

terrasoverkapping
Verleng het buitenseizoen met een terrasoverkapping. Zo kunt u nog langer  
genieten in het lente-, herfst- of zelfs winterzonnetje. Maak eens vrij- 
blijvend een afspraak dan bespreken we de mogelijkheden van uw tuin.
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HET FIETSPAD VERTELT...

Ik ben het fietspad dat door de Groote Wielen gaat
Ik kijk mijn ogen uit en geniet van alles op straat
Soms ben ik grijs soms ben ik rood
Soms maak ik bochten of loop ik dood
Maar voorrang heb ik, als rode weg , bijna overal
al moet u wel goed blijven uitkijken, per geval.

Zo gaan er veel kinderen fietsend over mij
Soms wuivend als een koningskind zo blij
Als ze stralend hun terechte voorrang krijgen,
om van de keurig gestopte auto’s maar te zwijgen

Laatst voelde ik ook iets kreunen en kraken
en moest ik mijn eigen veiligheid bewaken,
want al jonglerend kunstig met hun stepjes,
kwamen wat jongens, hard bonkend, met z’n zesjes
Eén viel er hard en nu zit ik onder het bloed
maar met een fikse regenbui komt dat wel weer 
goed.

Wat veel vervelender is voor mij
zijn die stinkende dingen aan mijn zij.
Het zijn die mondkapjes die overal liggen te meuren
ook hele oude, écht, ik ben niet aan het zeuren.
Waarom gooit men niet, met hetzelfde gemak,
deze na gebruik, gewoon in de prullenbak?

Nou nog iets wat me is overkomen,
miniautootjes plots van achter de bomen,
begonnen te racen over mijn dek
even dacht ik, ik word gek
Totdat ik zag dat papa’s en kinderen met een  
apparaatje,
die zelf bestuurden vanuit een straatje.
Ik vond het gevaarlijk maar zag ook de gein,
zolang ze maar voorzichtig zijn. 
En naar behoren
de echte weggebruikers daarmee niet storen.

Maar ook  sommige ouderen op hun snelle fiets,
racen over me heen en zien soms niets.
Ze kijken nauwelijks op of om,
Het verplichten van helmpjes vind ik dus niet zo 
dom.
Toch beter, dat ze fietsen en buiten iets verzinnen,
in plaats van te zitten verpieteren, eenzaam binnen.

Ai, ik voel weer iets dreunen in het donker.
Is het een dame of een jonker?
Het zijn vast die lopers, die ondanks hun positie,
na het avondeten gaan rennen, voor hun conditie.
Maar wat ze dan vergeten, mag U rustig weten
Is... Dat niemand ze in het donker zo over mij ziet 
gaan,
en dan zou ik graag willen, dat ik heel hard kon gillen,
“Mensen trek in het donker alstublieft iets licht-
gevends aan!”

Toch kan het op mij ook echt wel gezellig zijn:
Bolderwagens, boodschappenkarren, ouders met 
kinderen  groot en klein.
Vaak hoor ik ook mensen bellen, kletsen en zingen,
en nog veel meer van die verrassende dingen

Verder ben ik ontzettend blij,
Want vastgekoppeld ook aan mij,
Komt er nog veel meer fietspad bij!
Dus mensen laat wat vaker uw auto staan,
en ga wat meer lopen of op de fiets voortaan.
Ik ben over het algemeen, over u echt wel content,
en nu maar hopen, dat u dat ook over mij bent.

Lieneke Naeff
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Samen zorgen voor karakter in de wijk
Johan Kouwenberg

Ruim twaalf jaar woon ik (Johan Kouwenberg) samen met mijn vrouw Melanie in onze prachtige wijk. 
Beiden zijn wij geboren op De Kruiskamp in Den Bosch en hadden ook allebei de vurige wens om in een 
nieuwbouwhuis in de Groote Wielen te kunnen gaan wonen. In 2009 wisten wij een huis te bemachtigen op 
De Groote Wielenlaan. We hebben dat uiteindelijk helemaal naar onze wensen kunnen inrichten. Helaas 
brak al snel de crisis uit waardoor wij een tijd op onze buren hebben moeten wachten. Uiteindelijk hebben 
wij tien jaar lang met veel plezier in ons eerste huis gewoond en hebben we de wijk steeds verder zien 
ontwikkelen en opbloeien. 

De activiteiten in Windkracht 5 en het Hippe Happenfestival zijn voorbeelden van initiatieven die we 
hebben zien komen en helaas ook zien gaan in onze wijk. Na de geboorte van onze twee kinderen Fenna 
(8) en Nik (4) hebben we in 2018 nogmaals de kans gehad om een nieuwbouwhuis te kopen. Dit keer op 
de Lunersingel in de Lanen. De enige voorwaarde van mijn vrouw om te verhuizen was om in de Groote 
Wielen te blijven wonen. Dat is gelukkig gelukt. Ons huis is nu op alle fronten een stukje groter zodat wij 
hier eigenlijk nooit meer weg hoeven met ons gezin. 

In het dagelijks leven heb ik gewerkt als basisschoolleerkracht op 
twee verschillende scholen. Ik leg altijd mijn hart en ziel in mijn 
werk dus dat slokte veel van mijn tijd op. Sinds een jaar of twee 
werk ik voor het schoolbestuur SAAM* in Oss. Deze baan brengt 
wat meer balans in mijn leven en dat heeft ervoor gezorgd dat ik 
ook mijn hobby als verslaggever heb kunnen ontwikkelen. Naast 
mijn gezin is een andere grote liefde van mij de voetbalclub FC Den 
Bosch. Het is dan ook deze mooie club waar ik elke wedstrijd de 
wedstrijdinterviews mag afnemen en waarvoor ik ook live-verslag 
doe via YouTube.

De laatste jaren hebben we allemaal ingezien dat de eigen 
omgeving van grote waarde is op ons leven. Zeker met de invloed 
van corona werd het eigen stukje grond steeds belangrijker. Lokale 
initiatieven in de wijk namen toe waardoor er steeds meer een eigen 
identiteit begon te ontstaan. De Groote Wielen hoort volgens een 
hoop mensen eigenlijk nergens bij, niet bij Rosmalen en ook niet bij 
Den Bosch. Ook zou iedereen in de ochtend de wijk uit rijden en in 
de avond weer terug waarna iedereen de voordeur dichttrekt. Nu zal ik niet ontkennen dat dit veel gebeurt 
maar wat ik steeds meer zie is de verbondenheid. Als voorbeeld zou ik Halloween willen nemen. Wat je 
toen in de wijk zag is een voorbeeld van hoe mensen zorgen voor karakter in de wijk. Samen de schouders 
eronder en zorgen voor een prachtig feest voor onze kinderen en andere betrokkenen. 

Misschien hoort onze wijk dan nergens bij, ik voel mij wel degelijk bij de Groote Wielen horen. Daarom wil 
ik ook iets betekenen voor onze mooie wijk. Hoe kan dat nu beter dan in de lokale politiek. Daarom ben ik 
kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Met mijn speerpunten onderwijs en sport en na het 
horen van mijn verhaal was de klik met het Rosmalens Belang er eigenlijk direct. Zij geven mij nu de kans 
om deze mooie wijk te vertegenwoordigen vanaf plek 5 op de lijst. Ik hoop in de gemeenteraad samen met 
u verder te bouwen aan het karakter van deze mooie wijk! 



Nummer 3 - 2022 Nieuws op Wielen

10

Het Waare Huis
Frans Verhaaren

Een bezoek aan een makelaar 
is een veel gezette stap in deze 
tijd. Hoe ziet het ‘makelaarszijn’ 
er uit in een wijk als De Groote 
Wielen? We staken ons licht 
op bij Het Waare Huis dat 
zichzelf aanprijst als specialist 

in nieuwbouw en bestaande woningen in De 
Groote Wielen. We spraken met Willem Janssen 
(specialist nieuwbouw) en Martijn Vosmar (specialist 
bestaande bouw). Het Waare Huis werd opgericht 
door meerdere partijen: een projectontwikkelaar, 
twee corporaties, een notaris en 
de Rabobank. Een “warenhuis” 
op makelaarsgebied en omdat 
De Groote Wielen ook twee o’s 
bevat, dan ook maar Waare Huis 
met twee a’s. En zo leggen zij de 
link met “een waarlijk echt thuis”, 
als een soort VVV-kantoor ook na 
de aankoop of verkoop van een 
huis. De vertrouwensrelatie die daardoor ontstaat, 
blijkt uit de vele klantvragen over toekomstige 
ontwikkelingen, maar ook grappige telefoontjes 
achteraf zoals, “Wanneer moet ik hier eigenlijk mijn 
kliko buiten zetten?”
De leidende gedachte was om, naast de 
gebruikelijke begeleiding bij het aan- of verkopen 
van een woning,  ook een brede advisering te 
kunnen bieden: van informatie over aankomende 
bouwplannen tot huur van woningen en financiering. 
Zo ontstond het one-stop-shop-concept met alles 
onder één dak. 
De Groote Wielen is een nieuwbouwwijk, die na 
15 jaar volwassen begint te worden. Het is dé 
uitbreidingsplek van formaat voor heel Rosmalen én 
Den Bosch. Door de alsmaar stijgende huizenprijzen 
in het westen zijn veel oorspronkelijke Brabanders 
weer teruggegaan naar het zuiden en kiezen voor 
De Groote Wielen. Het aantal voorzieningen en 
faciliteiten (denk aan winkels, horeca en scholen) 
groeit de komende jaren nog. Verder maakt de 
kwaliteit van nieuwbouwwoningen, de aanwezige 
natuur en met name het water De Groote Wielen 
een zeer geliefde woonplek. Zelfs in de moeilijke 
jaren werden de woningen hier bovengemiddeld 
verkocht. Nu blijkt uit cijfers dat veel bewoners 
doorstromen binnen de wijk. En wie eenmaal hier 
woont blíjft hier graag wonen. Van alle kopers van 
een woning in De Groote Wielen komt 70% uit deze 
wijk, 20% uit Rosmalen en de rest van elders.
Is er ruimte voor het realiseren van meer plannen 
in De Groote Wielen? Dat is er zeker! Tot  2030 
moeten er zo’n 10.500 nieuwe woningen in de 
gemeente Den Bosch bij komen.  

Een kwart daarvan zal komen in de N.O.-
hoek. Dat kan niet allemaal met de bestaande 
formule van eengezinswoningen worden 
ingevuld. De verwachting is dat er hoogbouw zal 
komen. Gestapelde woningen aan de plas en 
grondgebonden eenheden daarachter. Technische 
innovatie zit in prefab woningen, zodat er snel 
meer gebouwd kan worden. De vraag is echter 
of er genoeg mankracht en materialen aanwezig 
zijn om dat te realiseren. In het nieuwbouwproject 
van Tuinenrijk wil de ontwikkelaar het concept van 
gemeenschappelijke tuinen (een door de bewoners 

gezamenlijk onderhouden 
binnenhof) gaan uitproberen. Het 
Waare Huis geeft ook nieuwe 
woonontwikkelingen door aan de 
projectontwikkelaars, bijvoorbeeld 
toenemend thuiswerken vraagt 
om een andere inrichting van 
de woning; de groeiende groep 
senioren die in de buurt van 

hun (klein-)kinderen willen wonen vraagt om meer 
aanbod met een slaap- én woongedeelte op de 
begane grond.
De Groote Wielen is nu uit de puberteit, maar groeit 
door en zal nog tal van ontwikkelingen meemaken. 
In 2022 valt er in ieder geval weer veel meer te 
kiezen dan de afgelopen jaren. Het komende jaar 
komen er ongeveer 300 nieuwe woningen bij. De 
koper die zich goed voorbereidt op een aankoop, 
maakt de beste kans. Het Waare Huis wil kopers 
hun hele wooncarrière terzijde staan en een 
langdurige relatie opbouwen. Daarvoor moeten ze 
nauw verbonden blijven bij de veranderende wens 
van de koper en/of advisering van bijvoorbeeld 
gezinsleden, denk aan kinderen die het huis uit 
gaan. Het Waare Huis verbond zich de afgelopen 
jaren aan initiatieven als de Nieuwjaarsduik en De 
Groote Wielenloop. Ook in de toekomst zal Het 
Waare Huis zich verbonden blijven voelen en zijn ze 
“best wel een beetje trots” op deze prachtige wijk!

Adviseert een 
makelaar bij je 
woning of bij je 
wooncarrière?
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Een andere blik!
Wolter Stijf, wijkpastor Crux

Het voorjaar breekt aan. De natuur komt tot bloei. Je leeft er zelf van op. 
Het zet je in beweging. Je hebt er weer zin in. Je fluit misschien wel een 
deuntje mee met de eerste de beste zangvogel, die alweer van zich laat 
horen. En toch kan het ergens wringen. Tussen hoe het buiten om je heen 
gaat en hoe je je van binnen voelt. En je geen oog en oor hebt voor de 
opbloeiende natuur. Het spookt door je hoofd. En blijft maar knagen. Je 
krijgt het niet van je af geschud. Hoe meer je je opknapt, voor nog betere 
posts op sociale media, hoe meer je je gaandeweg er op afknapt. 

Niet zo lang geleden schreef Bas Heijne in NRC, onder de kop “Alles 
dient alleen nog als illustratie bij het ik.” “We leven allemaal in een 
aandachtscultuur - in de betekenis van aandacht zoeken, niet aandacht 
geven. Je wilt jezelf laten zien, aandacht vragen voor iets dat je hebt 
gemaakt of meegemaakt, iets verkopen of applaus krijgen. (…) Kijken heeft 
plaats gemaakt voor gezien willen worden.” Heijne pleit voor minder gezien 
willen worden, en meer kijken. 

Zou dat niet de kern zijn van Pasen? Kijken met een andere blik? Anders 
dan vanuit de behoefte om jezelf alleen maar groter te maken. Een steeds 
betere versie van jezelf. Ik, maar dan versie 2.0. 
Pasen laat ons zien dat er Iemand is, die om je geeft. Voor mij is dat God. 
Die mij niet afrekent. Die niet de lat steeds hoger legt. Waarvoor ik mij 
niet hoef op te poetsen. Die zelfs raad weet met mijn schuld. Die zo ver is 
gegaan om mij op te wekken. Door er zelf onder door te gaan. Is dat niet 
het geheimenis van Pasen? Liefde van Hogerhand, die je er bovenuit tilt. 

Je komt tot bloei en je bloeit ervan op. Doodzonde toch, om aan die blik 
voorbij te kijken? Die zachte en warme blik, om niet om te komen aan ijzige 
en lege blikken, om je heen. Maar een blik, een glimp, waar je van opbloeit. 
Een blik van Goddelijke verliefdheid. Een blik die onze blik weet te vangen. 

De Groote Wielen, één grote bloemenpracht. Van opbloeiende 
wijkbewoners. Die oog hebben voor elkaar, omdat ze meer zijn gaan kijken. 

Op weg naar Pasen
 

Vanuit CRUX zijn we bezig 
met activiteiten op weg 
naar Pasen. Ga je met 

CRUX mee op weg naar 
Pasen? Wat we gaan 

doen, is te vinden op onze 
website  

cruxdegrootewielen.nl  
of scan hiervoor onze  

QR-code: 
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kinderopvang in Rosmalen, 
’s-Hertogenbosch en Vlijmen

Spirealaan 8, Rosmalen | www.onskindbureau.nl | info@onskindbureau.nl | 073- 8511155
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Chillen na een lange schooldag

Ontwikkel jezelf en groei samen

Vraag het de kinderen!

De wereld ontmoeten is ons motto!

Ontwikkeling van A tot Z

4Huisstijlhandboek kindcentrum de hoven

Logo

Er is 1 logo: Het beeldmerk en de tekst ‘kindcentrum de hoven’. 
Het beeldelement komt het best tot zijn recht met veel witruimte eromheen.

Voor uitzonderingen geldt dat er toestemming moet zijn verleend door CreCs Creatie & Concept. 

Basiselementen

Logo

4Huisstijlhandboek kindcentrum de hoven

Logo

Er is 1 logo: Het beeldmerk en de tekst ‘kindcentrum de hoven’. 
Het beeldelement komt het best tot zijn recht met veel witruimte eromheen.

Voor uitzonderingen geldt dat er toestemming moet zijn verleend door CreCs Creatie & Concept. 

Basiselementen

Logo

Leren en groeien van binnenuit

Aandacht voor de aard van ieder kind

Onze 
locaties:

Niemand is zoals jij!

‘Ik geniet elke dag van het werken met de kinderen en mijn 
collega’s op de groep. Iedere dag is weer anders en vol 
nieuwe ontdekkingen voor zowel de kinderen als onszelf. 
De visie die wij uitdragen spreekt mij erg aan en iedere 
dag leer ik ook daar weer over bij. We proberen van iedere 
dag een topdag te maken. Tevreden, blije kinderen zijn 
tevreden collega’s en uiteráárd tevreden ouders!’   
Simone, 1,5 jaar werkzaam binnen Ons Kindbureau

‘Inmiddels ben ik ruim 9,5 jaar werkzaam bij Ons Kindbureau. Ik 
ervaar Ons Kindbureau als een fijne organisatie waar je door 

coaching en trainingen je talenten nog verder mag 
ontwikkelen. Door je wensen kenbaar te maken en 
in gesprek te blijven met elkaar is er voor iedereen een 
passend plekje binnen Ons Kindbureau. Op die manier 
ben ik doorgegroeid van pedagogisch medewerker naar 

assistent locatiemanager.’    
Karin, 9,5 jaar werkzaam binnen Ons Kindbureau

Werken bij Ons Kindbureau? Jazeker! 
Ben jij op zoek naar een baan in de kinderopvang? Bij Ons Kindbureau kun 
je rekenen op een professionele en dynamische werkomgeving met ruimte 
voor creativiteit en vernieuwing.

Ons Kindbureau heeft diverse locaties met verschillende visies 
waardoor er voor ieder wat wils is. Kom jij jezelf voorstellen? Maak een 
afspraak met een van onze locatiemanagers en wij zorgen dat de koffie 
of thee klaar staat! Wie weet is er een goede match tussen jou en Ons 
Kindbureau en kunnen we je binnenkort verwelkomen in ons team. 
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Paardrijden is niet leuk en zeker geen sport!

Kidsreporters Katinka Hassing  en Resa Zijderveld
Dat krijgen paardenliefhebbers heel vaak te horen. Maar is het ook zo? Wij bespraken het met 

mensen die zelf paardrijden en ook met mensen die dat niet doen. Wij stelden ze allerlei vragen 
en vooral onze hamvraag: is paardrijden een sport?

De mening van enkele paardrijders
De eerste leerling is begonnen met paardrijden omdat zij paarden 
heel leuk vond! Ze dacht dat zij op een heel wild paard moest, maar 
het bleek een heel brave pony. En het paardrijden was precies wat 
ze zich had voorgesteld! Ze vindt het zeker een sport omdat het 
echt heel moeilijk is om op een beest van 800 kg te blijven zitten.
De tweede leerling startte met paardrijden omdat hij iets met dier-
en wilde doen. Hij vond de eerste keer wel erg hobbelig! En waar-
schuwt hij: “Wist je dat je, als je van een paard valt, in een rolstoel 
kan belanden?” Wij vroegen haar waarom ze het dan nog doet. Hij 
zei eerlijk: “ Ik weet het eigenlijk niet, ik denk omdat ik het gewoon 
heel erg leuk vind! Gelukkig maar!” En voor hem is  paardrijden 
zeker een sport!

De mening van een paar niet-paardrijders
We interviewden een leerling die zelf geen 
paardrijder is maar zijn zus wel. We vroegen 
hem of hij paardrijden misschien gevaarlijk 
vindt. Zijn antwoord: “Als je gelukkig valt, 
dan zul je er geen last van hebben, maar als 
je fout valt dan is het wel echt gevaarlijk!” 
Wat hij ervan vond dat zijn zus paardrijdt? 
Dat vond hij wel oké. Toen we hem vroegen 
of hij zelf van paarden houdt antwoordde 
hij zuinig: “Een beetje”. Op onze vraag of 
hij dan op paardrijden zou willen gaf hij het 
verrassende antwoord: “Als mijn zus er 
niet op zat, zou ik er over nadenken. Want 
paardrijden is eigenlijk toch wel een sport”. 
We gingen ook naar een andere 
niet-paardrijder, wiens zus ook paardrijdt. 
Hij vindt het zondermeer fijn dat zijn zus 
dat doet. Hij zou zelf misschien wel op 
paardrijden willen, maar het lijkt hem toch 
lastig. En ook voor hem is paardrijden zeker 
een sport.

De mening van de manegehoudster
We spraken tenslotte de eigenaresse van Manege de 
Groote Wielen. Ze was destijds met de manege begon-
nen uit liefde voor de paarden. Het allerleukste aan 
haar werk vindt ze het lesgeven, het omgaan met zoveel 
verschillende mensen,  en natuurlijk met de paarden. 
Ze had vroeger eigenlijk nooit over een manege nage-
dacht, maar ze wilde wel altijd al iets met paarden gaan 
doen. En nu is het toch een manege geworden! Ook haar 
legden we onze hamvraag voor: is paardrijden een echte 
sport? Haar antwoord was duidelijk: “Jazeker! En de 
mensen die denken dat je zomaar op een beest rondjes 
kan gaan rijden, nodig ik uit om hier een keertje te komen 
rijden! Want paardrijden is wel degelijk een sport!”

Is paardrijden een sport? Onze eigen mening
Zoals je ziet zijn er veel verschillende meningen. Sommigen vinden 
het wel een sport, anderen hebben zo hun vragen. Al die meningen 
mogen er ook zijn. Maar voor ons is het wel een sport! Je gebruikt 
namelijk heel veel spieren in je lichaam en het paard heeft een 
eigen wil. Paarden kunnen heel erg gevaarlijk zijn, je kunt zelfs 
gewond raken. Maar doordat paardenmensen zoveel van hun paard 
houden, blijven ze toch rijden! Zo leer je ook risico’s nemen. Dus 
paardrijden is voor ons zeker wel een sport! Iedereen mag zijn eigen 
mening hebben. Maar ga niet schreeuwen dat het geen sport is, 
want dat kwetst mensen. 
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Eetpaleis ‘t Vosje
 
ROSMALEN

Raadhuisstraat 49
073 521 48 66
go@eetpaleisvosje.nl 

Eetpaleis ‘t Vosje
 

DE GROOTE WIELEN

Groote Wielenlaan 391
073 522 55 82

go@eetpaleisvosje.nl

Lekker uit eten?

‘t Vosje De Driesprong
De Driesprong 38
073 - 52 26 255

go@vosjededriesprong.nl
www.vosjededriesprong.nl

LEKKER UIT ETEN?

Dit wil de PvdA voor 
de Groote Wielen! 

Zwemvoorzieningen bij de Groote Wielenplas 

Betere ontsluiting voor (spits)verkeer  

Snelle busverbinding met Station Rosmalen
en Den Bosch 

Meer jongerenvoorzieningen in de wijk & 
ondersteuning Windkracht 5 

Energiefonds voor huisisolatie inwoners met 
weinig spaargeld  

Kosteloos studie- en huiswerkbegeleiding 
voor àlle kinderen 

OMDAT HET SOCIALER MOET.

PVDA VOOR DE GROOTE WIELEN
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Rob Hoogeboom, een actieve wijkbewoner
René Dullaart

Rob Hoogeboom, 62 jaar en is sinds 2007 
woonachtig in de Groote Wielen samen met zijn 
vrouw en dochter. Zoonlief is reeds uitgevlogen. 
Geboren in Deuteren heeft Rob de meeste 
levensjaren doorgebracht in ’s-Hertogenbosch 
West. Na ruim 35 jaar bij AMP gewerkt te hebben, is 
hij de laatste jaren actief bij Bosch TT in Tilburg. 
Ze zijn hier in de wijk terecht gekomen na een 
lange zoektocht en na alle voor- en nadelen 
afgewogen te hebben, was de keus gevallen op 
een nieuwbouwwoning. Vanaf het begin was Rob 
direct betrokken bij de wijk met de toenmalige 
wijkmanager Paul Hilgers. In de beginjaren kende 
de wijk een zogenaamde Wijktafel. Samen met 
de andere wijkmanager Peter Willekens is hij met 
andere bewoners altijd druk doende geweest 
om activiteiten te ontplooien. Dat waren o.a. 
kerstbijeenkomsten en WK voetbal op groot scherm. 
Echter de tijd was nog niet rijp om activiteiten te 
ontplooien. Er ontstond een groot plannenboek met 
mooie ideeën die nooit tot uitvoer zijn gekomen. 

Na een oproep is vanuit de Wijktafel de Wijkraad 
in 2013 opgericht. Vanaf dat moment is het 
beter gaan lopen. Windkracht 5 is in de loop der 
jaren beter gaan faciliteren. Rob is ook lid van 
de Buurtpreventie Groote Wielen. Samen met 
17 andere vrijwilligers houden zij al wandelend 
of fietsend 24/7 een oogje in het zeil in de wijk. 
Van kapotte verlichting tot gedumpt afval, maar 
ook hebben ze oog voor “ raar” gedrag. Kortom 
zij dragen veel bij aan de veiligheid van onze 
wijkbewoners. Belangstellende bewoners die ook 
eens aan willen sluiten bij het buurtpreventieteam 
kunnen zich melden bij de redactie:  
actievewielen@gmail.com.
Maar dat is nog niet alles……Ieder jaar gaat hij 
aan de slag samen met Otto Kwak en andere 
vrijwilligers om de Oeverzwaluwwand, die in het 
moerasgedeelte van onze wijk ligt, op te knappen. 

Buiten het wijkgebeuren heeft Rob nog vele 
andere hobby’s en interesses. Zo is hij ook lid 
van diverse clubs, verenigingen en stichtingen en 
heeft daarin ook bestuursfuncties. Om enkele te 
noemen; Boschlogie, Heemkunde, Filatelie, Bier 
degustatie, FNV, sport en politiek. Vanuit de sport 
is hij  lid van Taekwondo Rosmalen en adviseur 
voor Sportalliantie Rosmalen Nuland en Vinkel. Zijn 
doel is samen met anderen sport te promoten en 
te zorgen voor faciliteiten. Dat is zeker gelukt toen 
afgelopen november in de sporthal De Hazelaar 
een groot taekwondo-toernooi gehouden werd. Een 
primeur voor Rosmalen. 
Dit alles heeft ertoe geleid dat Rob in 2016 gekozen 
werd tot Rosmalense Vrijwilliger van het jaar door 
het Rosmalens Verenigingen Contact. De plaquette 
kreeg hij uit handen van oud-wethouder Jos van 
Son ( inmiddels overleden). 

Zo brouwde hij ook in Windkracht 5 het Beauvorst 
11 bier en voor het 25 jarig jubileum van 
Heemkundekring Rosmalen werd het “ Van ons 
Eygen “ bier op de markt gezet. 
Naast deze Rosmalense activiteiten is hij ook 
actief bezig geweest voor het behoud van de 
veteranenhuisvesting. Dat komt voort uit zijn 
politieke achtergrond waardoor hij regelmatig 
met leden van de gemeenteraad en met B&W in 
gesprek is.  Hij staat voor de PvdA op de kieslijst 
voor de komende verkiezingen op plaats 16. 
Zijn speerpunten liggen vooral bij sport, cultuur 
en historie. Zijn motto: “Met achterover hangen 
bereik je niet veel. Positieve inbreng in mijn 
maatschappelijk sociaal werk geeft altijd resultaten. 
Dat is ook een reden dat ik met veel plezier in de 
Groote Wielen woon.”
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Aandacht voor ouderen, maar hoe?
Dit keer spreek ik met Ellen van Kempen (1974). Ellen woont al sinds 2006 in onze wijk.   Ze studeerde 
theaterwetenschappen in Utrecht en specialiseerde zich in Film en Televisie. Ellen maakt documentair werk 
met behulp van film, podcast en sinds kort ook theater. Ze zoekt daarbij naar de combinatie tussen kracht en 
kwetsbaarheid.

Ik hoorde dat zij een indrukwekkende documentaire film heeft gemaakt over de laatste levensfase van een oudere 
dame. Dat idee ontstond nadat ze intensief het stervensproces van haar vader had meebeleefd. Ze besefte hoe 
bijzonder zo’n laatste levensfase kan zijn. Ze had hiervan helaas geen beeldmateriaal als aandenken gemaakt. 
Daarom wilde ze hierover een documentaire maken.
 Ellen ging niet over een nacht ijs, deed research omtrent ouderen in hun laatste levensfase, verdiepte zich in de zorg 
daar omheen, liep stage in verschillende hospices en maakte kennis met ouderen in deze fase van hun leven, op 
zoek naar iemand om samen deze laatste fase te mogen en kunnen delen. Ze wilde hierover een film maken met het 

achterliggend idee, dat mensen door “een speldenprikje” zich meer verbonden durven 
voelen met zichzelf, de ander, en de wereld om zich heen.
Zo kwam ze in contact met Loes Sweens (85), die in een hospice verbleef, wachtend 
op haar dood. “De PS van haar leven, een extra stukje tijd”noemde Loes dat zelf. “Geen 
laatste wens, gewoon gezellig napraten met koffie en iets lekkers”

Op die manier maakte Ellen met Loes de documentaire 
P.S. Loes , waarbij ze veel tijd met elkaar doorbrachten, 
om het proces zo eerlijk mogelijk te kunnen delen. Ieder 
filmstukje (zorgvuldig gekozen, vanuit Ellen’s standpunt: 
“Wat wil ik laten zien”) werd per keer met Loes gedeeld. Het 
was mooi te zien hoe vertrouwd en veilig Loes zich voelde, 
bij het zien van die beelden en hoe trots ze was op haar 
eigen wijze woorden, zo vertelde Ellen.

Ook Ellen was dankbaar voor het vertrouwen en de intimiteit die ze mocht ervaren en delen. Eerst met Loes en nu 
met allen die hiervan notitie nemen om zo te leren: Hoe beter om te gaan met onze ouderen en zieken in hun laatste 
levensfase. 
Naast deze indrukwekkende documentaire is Ellen in haar werk steeds weer op zoek naar de verbinding tussen 
mensen, hun kracht en kwetsbaarheid.  “We kunnen alleen vol leven met de gratie van de dood” is haar motto.
Ze wil daarmee wijzen, op de kracht en hoop die we in ons hebben. Om van elkaar te leren en te begrijpen, waartoe wij 
op aarde zijn en wat we daarin voor elkaar en onszelf kunnen betekenen, nu en in de toekomst. 

p.s.: Wilt U meer weten/lezen over Ellen en haar boeiende werk?  Kijk dan op haar site: www.ellenvankempen.nl

“Ruimte  
voor  

ouderen”
Door Lieneke Naeff

Drie “voedselbanken” in de wijk

In onze wijk zullen drie kindcentra op 22 mei deelnemen aan de actie Voer de 
bij bij. 22 mei is de nationale zaaidag. Ongeveer 50 basisscholen in het land 
zullen als voedselbank gaan fungeren voor de bij. In onze redelijk versteende 
wijk waarin menig tuintje geplaveid is prachtige bestrating hebben de bijen het 
erg moeilijk. KC. Wittering.nl, KC De Hoven en Campus aan de Lanen krijgen 
200 zakjes biologisch zaad om uit te delen aan de kinderen. Ouders worden 
opgeroepen om bakken, boomspiegels, balkons of waar dan ook de zaadjes op 
een zonnige plaats uit te strooien. 
Op deze manier proberen we ook andere bewoners te stimuleren meer ruimte te 
maken voor de bij rondom het huis.  Meer informatie www.voerdebijbij.nl
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Voor de doordeweekse warme maaltijd (ma - do) - kindermaaltijden - borrelcatering 

Floortje van de Pol - vandepollepel.nl - floortje@vandepollepel.nl -  06-46213083 

Krokante kabeljauw op een bedje van spinazie met ultieme aardappeltjes 

4 pers. – 45 min 

 
 
Ingredienten: 

Voor de aardappeltjes: 

- 750 gr aardappelen 
- 1 tl rozemarijn 
- 1 tl tijm 
- 4 tenen knoflook 
- ½ tl kerrie 
- Zout & peper 
- 3 el olijfolie 

 

 

Voor de vis: 

- 2 sneetjes witbrood (zonder korst) 
- 25 gr walnoten 
- 75 gr gruyere, geraspt 
- 2 EL dille, fijngesneden 
- 1 ei 
- 3 el witte wijn 
- 2 tl fijne mosterd 
- 4 kabeljauwfilet 
- 3 el bloem 
- 1 el olijfolie 
- Zout & peper 

 

Voor de Spinazie: 

- 900 gr verse spinazie 
- 1 el olijf olie 
- 2 teentjes knoflook 
- peper 

 

Bereiding: 

Voor de aardappeltjes 

- Verwarm de oven voor op 200°°C 
- Maak de ongeschilde aardappelen schoon en snijd ze in gelijke stukjes 

(ongeveer 3 cm) 
- Meng de kruiden, knopflook, zout en perper met de olie 
- Verdeel de aardappeltje over een bakplaat met bakpapier en sprenkel de 

kruidenolie erover 
- Hussel de aardappeltjes zodat ze allemaal bedekt zijn met de olie 
- Bak de aardappeltjes 30 min in de oven  

Je kunt de aardappeltjes ook 6 min voorkoken – dan hoeven ze slechts 20 min in de oven. 

Voor de Vis: 

- Vermaal het brood in de keukenmachine – hou apart 
- Vermaal de noten in de keukenmachine 
- Meng de vermaalde noten, de dille en de gruyere met de broodkruimels 

en houd apart in de diep bord 
- Meng het ei met de witte wijn en de mosterd en houd apart in een diep 

bord 
- Doe de bloem in het derde diepe bord 
- Strooi zout en peper over de vis 
- Haal de vis achtereenvolgens door de bloem en het ei-mengsel, druk ze 

daarna stevig in het brood-kaas mengsel. 
- Bak de vis in de pan – 2 min aan iedere kant 

 

Voor de spinazie: 

- Verwarm de olie in een wok of hapjes pan 
- Bak de verse spinazie in delen, rasp of pers boven ieder deel een beetje 

knoflook. Voeg peper naar smaak toe. 

 

 

Serveren: Oproep
Kun jij ook zo lekker koken als Floortje van de Pollepel ?

En weet jij een leuk en lekker recept, misschien zelfs een oud familie recept ?
Laat ons dan meegenieten en stuur het in naar : actievewielen@gmail.com

zodat wij het in deze wijkkrant kunnen plaatsen.
Dank alvast en Smakelijk eten.
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Voortgang overleg N.O.hoek
In onze vorige wijkkrant van dec. 2021 hebben we iets verteld over de 
uitbreidingsplannen van de gemeente in de N.O.hoek. Aan onze oproep 
voor een kleine initiatiefgroep van inwoners, die mee willen denken 
over de verdere inrichting van dit gebied, hebben t.n.t. zes personen 
gevolg gegeven. Zij hebben een aantal uitgangspunten opgesteld voor 
de nadere invulling van de 9 deelgebieden van de N.O.hoek: o.a. groen 
en biodiversiteit behouden, waterkwaliteit waarborgen, betere ontsluiting 
verkeer, meer collectief gebruik van publieke ruimte, meer voorzieningen 
bij strandje en strandpark.  
Ieder die zich bij deze denktank wil aansluiten is van harte welkom! Geef 
je dan op via actievewielen@gmail.com. 
Het loont zeker de moeite loont om mee te denken, kijk maar naar 
het nieuwe plan voor de flexwoningen (zie https://m.youtube.com/
watch?v=Wuu2oDPxAal). De betrokken architect ontvouwt daarin een 
heel aantrekkelijke visie op wonen aan de rand van een stad in een 
landelijk gebied, die ons veel aanknopingspunten kan bieden voor de 
rest van de N.O.hoek.

“50+”  live vanaf 23 maart
René Dullaart

Een nieuw jaar,  tijd voor een nieuwe 
activiteit!  
Er wordt in de wijk al veel georganiseerd. 
Maar voor de  50 plussers staat er 
niet zo  veel op de agenda. Vandaar 
dat Windkracht 5 een vrije inloop wil 
organiseren in het wijkcentrum. Een 
kopje koffie en/of een glaasje drinken, 

kennismaken met nieuwe mensen of gezellig bijkletsen met vriend of vriendin. 
Een potje sjoelen of een spelletje kaart, uw hobby samen met anderen delen 
, een wandeling afspreken, het kan allemaal. Ideeën voor een activiteit die wij 
samen kunnen doen zijn van harte welkom.
Wij nodigen u uit  op de woensdagmiddagen van 14.00 – 16.00 u . 
De eerste inloop is op 23 maart. Zet deze datum maar vast in uw agenda.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-54608303 of mailen naar 
actievewielen@gmail.com
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Vraag GRATIS ons WOONMAGAZINE aan!

Het Waare Huis | info@hetwaarehuis.nl | www.hetwaarehuis.nl | 073 - 523 64 65

Verhuisplannen, maar weet u niet
waar u moet beginnen?

Lees over onze werkwijze en unieke

aanpak en maak kennis met ons team. 

Stuur een mail met uw naam en adres

naar info@hetwaarehuis.nl.

Wij begrijpen wat er speelt en welke

keuzes u moet maken en zorgen voor het

juiste advies wat het beste bij u past.

Plan vrijblijvend een gesprek met één van

onze makelaars. 
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