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Wijkkrant van De Groote Wielen

Triathlon Rosmalen
Op 19 juni 2022, Vaderdag, vindt de derde editie 
van de Triathlon Rosmalen plaats. Na twee jaar 
afwezigheid door corona belooft het dit jaar een 
extra feestelijk sportfestijn te worden. De triathlon 
is een multisport en bestaat uit zwemmen, fietsen 
en hardlopen. Het sportevenement trekt circa 
900 atleten uit binnen- en buitenland. Er doen 
recreanten uit België, Duitsland en Nederland mee.

Triathlon Rosmalen begon in 2019 als voortzetting 
van de oude triathlonwedstrijd, die twintig jaar 
geleden moest stoppen door een gebrek aan 
vrijwilligers. De wedergeboorte bleek een groot 
succes. De derde editie belooft nóg mooier te 
worden. De Rosmalense triathlon kent twee 
afstanden, namelijk de zogenoemde sprintafstand 
en de kwartafstand. De sprint bestaat uit 500 meter 
zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer 
lopen. De kwart is het dubbele, dus respectievelijk 
1000 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 
kilometer lopen. De centrale plek is de wisselzone, 
de plek waar de atleten starten en wisselen tussen 
de disciplines tijdens de wedstrijd. Deze plek, het 
“parc fermé”, is aan de Deltalaan in Rosmalen. Het 
is de perfecte uitvalsbasis voor toeschouwers om te 
genieten van al het spektakel en om een favoriete 
atleet aan te moedigen.

Om 10:30 uur starten de eerste atleten van de 
sprint. Zij rennen vanaf het strandje aan de 

Deltalaan het water 
in en zwemmen in De 
Groote Wielenplas. De 
sprintatleten zwemmen 
één rondje met de klok 
mee, de kwartatleten twee 
rondjes. Aan Triathlon 
Rosmalen hebben zich 
inmiddels veel bedrijven 
en maatschappelijke 
organisaties verbonden. 
Onder andere BijCAS, 
Blackroll, Bike Center 
Den Bosch, Van Bruggen 
Adviesgroep, Heijmans, het 
Koning Willem I-college en Spieren voor Spieren 
helpen mee om de wedstrijd te houden. Triathlon 
Rosmalen zoekt nog naar vrijwilligers. Mensen 
die graag een steentje bij willen dragen, zijn van 
harte welkom! Zij kunnen zich aanmelden via 
vrijwilligers@triathlonrosmalen.nl.

Meer informatie over de wedstrijd, het parcours en 
sponsoren is te vinden op www.triathlonrosmalen.
nl. Op deze website zijn ook foto’s en video’s van 
eerdere edities te vinden.

Contact voor de media
Yoeri Nijs
communicatie@triathlonrosmalen.nl

In deze 

editie oa :

Triathlon Rosmalen 

Diverse interviews 

Het nieuwe  
Rodenborchcollege 

Kidsreporters 
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Van de redactie 
Daar ben ik weer: “Nieuws op Wielen”, 
de vierde Groote Wielen Wijkkrant. 
Gericht op het wel en wee van onze 
wijk, met wat er te vermelden valt 
over haar bewoners jong en oud, over 
initiatieven en festiviteiten, over lokale 
ondernemers, sport, gebeurtenissen en 
de ontwikkelingen in en om de wijk.

Uw eigen bijdrage
 
Opnieuw willen wij u, als wijkbewoners 
-kinderen,jeugd en volwassenen-, 
oproepen om samen met ons, deze 
krant te vullen. Ons streven is “De Krant 
op Wielen” 4x per jaar uit te brengen. 
Wij zouden graag meer reacties op 
deze wijkkrant krijgen, zodat wij beter 
weten in hoeverre de krant gelezen en 
gewaardeerd wordt. Suggesties om deze 
krant aan te vullen en te verbeteren 
blijven natuurlijk ook van harte welkom.

Wat wij nog zoeken
Verder blijven wij op zoek naar enkele 
enthousiaste bezorgers en redacteuren. 
Ook het plaatsen van uw eigen (wijk)-
advertentie behoort tot de mogelijkheden. 
Daarbij snijdt het mes aan twee kanten : 
Uw onderneming wordt nog zichtbaarder 
in de hele Groote Wielen en wij kunnen 
daardoor de kosten van deze krant ook 
beter financieren .

Nee / nee stickers
Wat deze stickers betreft horen we vaak: 
”De Wijkkrant? Ja die graag wel!”
Slechts enkele bewoners gaven aan de 
krant niet te willen, wat wij respecteren 
door hem bij hen niet meer in de bus 
te doen. Wilt u de wijkkrant echt niet in 
uw Nee/Nee-bus ontvangen? Geef dan 
uw adres door, dan proberen we daar 
voortaan rekening mee te houden.

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

Juni
Iedere even week op woensdag 50+ life  14.00 - 16.00 u.
3 Playdates voor de allerkleinste 9.00 - 11.00 u.
3 Bingo 20.00 deelname vanaf €7,50
4 Dansavond 20.30 u.
10 Pubquiz 20.00 u.
10 Kids disco 19.00 u.
12 Prinsessen high tea 10.30 u.
17  DJ Workshop
26 Zomermarkt 12.00 - 16.00 u.

Juli
Iedere even week op woensdag 50+ life  14.00 - 16.00 u.
1 Playdate 9.00 - 11.00 u.
1 Gooische bingo 20.00 u.
8 Bingo 20.00 u.
15 Kids disco 18.30 u.
17 Familie-Bingo 11.45 u.
29 Zomer-Bingo 20.00 u.

Augustus 
Week 34 Kids vakantie programma

September 
Iedere even week op woensdag 50+ life  14.00 - 16.00 u.
2 Playdate 9.00 - 11.00 u.
2 Bingo 20.00 u.
9 Pokeren 19.30 u.
9 Terugkom-oefendag dj workshop 
17 Actieve wielen Festival 13.00 - 22.00u.

Oktober 
Iedere even week op woensdag 50+ life  14.00 - 16.00 u.
7 Gooische bingo 20.00
16 Rommelmarkt 11.00 - 14.00
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PowerUp073 was al actief in Rosmalen, Nuland, Vinkel en in Den 
Bosch en was ook al af en toe te vinden in De Groote Wielen, maar 
vanaf juni zijn er structureel activiteiten in Windkracht5. 

PowerUp073 
PowerUp073 is een netwerk organisatie met daarin jongerenwerkers, sportwerkers en 
jeugdpreventiewerkers (JPP) die zich inzetten voor talentontwikkeling, jongerenparticipatie en individuele 
begeleiding bij jongeren. Concreet betekent dit dat we voor (en samen met) jongeren activiteiten 
organiseren waarbij alle jongeren van een bepaalde leeftijd welkom zijn. Maar er zijn ook jongerenwerkers 
en sportwerkers in de wijk te vinden en er wordt individuele ondersteuning geboden. Dit alles doen we 
onder het motto: Jij bent je eigen held!

Activiteiten
PowerUp073 start voor de zomer met een aantal activiteiten in Windkracht 5; 
een DJ cursus, een Gamecafé en een meidenmiddag. 
De DJ cursus is voor jongeren van 11 t/m 17 jaar en houdt 4 cursusavonden 
in. De data zijn 17, 24 juni, 1 en 8 juli van 19.00-21.00 uur. Bij de cursus 
leren jongeren wat er allemaal komt kijken bij het draaien en het maken van 
een set. Van alle deelnemers mogen de beste drie draaien op het Actieve 
Wielen festival op 17 september.
Daarnaast start PowerUp073 met een Gamecafé, 1x per maand op 
vrijdagmiddag voor jongeren van 11 t/m 17 jaar. De data zijn 10 juni en 8 juli 
van 15.30-17.00 uur in Windkracht 5. Bij het Gamecafé kunnen jongeren 
verschillende games spelen bijvoorbeeld op de PlayStation, de Wii of PC, 
ook kunnen jongeren hun eigen laptop en/of Nintendo Switch meenemen en 
daarop samen gamen.
Ook start PowerUp073 met een Meidenmiddag, 1x per maand voor meiden 
van 11 t/m 16 jaar. De data hiervoor zijn 17 juni en 15 juli van 15.30-17.00. 
Bij de meidenmiddag doen we spelletjes of houden we een gezellige 
beautymiddag. 
Naast deze activiteiten zijn we druk bezig activiteiten te programmeren voor in de zomervakantie. Houd 
hiervoor onze website in de gaten. In oktober starten we met een oppascursus. Hier leren jongeren in 4 
bijeenkomsten vaardigheden die ze kunnen gebruiken bij het oppassen. Aanmelden hiervoor kan nu al.

Contact
Alle informatie is te vinden op powerup073.nl/agenda. Heb je nog goede ideeën voor activiteiten voor 
jongeren dan horen we het graag via teamrnv@powerup073.nl.

Op  de foto zie je het team van PowerUp073 in De Groote 
Wielen, van links naar rechts op de bovenste rij: Rutger, Johan, 
Jarmil en daaronder Teun en Karin.

Karin Sprik, jongerenwerker PowerUp073

Activiteiten 
voor jongeren 
in De Groote 

Wielen
Karin Sprik, jongerenwerker 

PowerUp73
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Over het nieuwe Rodenborchcollege

Met de komst van het nieuwe Rodenborch-College zullen vanaf september dagelijks zo’n 2300 leerlingen 
het gebouw in de Groote Wielen bezoeken. Met recht ‘jongeren in de wijk’.
Het Rodenborch-College is een school voor vmbo-t, havo en vwo, vertelt conrector René van de 
Meerendonk. We stimuleren onze leerlingen om het beste uit henzelf te halen. Iedereen heeft talent en 
wij vinden het belangrijk dat je dit talent verder ontwikkelt. Dat doe je samen met anderen, want door 
verschillende talenten samen te brengen kun je de grootste resultaten bereiken. Onze leerlingen kunnen 
kiezen voor bijvoorbeeld het Talenttraject, de blazersklas, Goethe Duits of Cambridge English, High School 
Voetbal en Hiphop of voor de vooropleiding Hedendaagse Dans. Op onze site vind je uitgebreide informatie 
over deze mogelijkheden.

Topsport Talentschool
Het Rodenborch is sinds 2008 een “Topsport Talentschool”. Dat betekent dat wij aan topsporters 
faciliteiten mogen bieden waardoor ze school en sport kunnen combineren. Denk aan het afwijken van de 
onderwijstijd, roosters aanpassen aan het trainingsprogramma, ontheffing geven voor bepaalde vakken 
en eventueel het eindexamen spreiden over twee jaar. Het Rodenborch-College is een van de grootste 
Topsport Talentscholen van Nederland.  Dat betekent dat van de 1700 scholieren ruim 400 leerlingen uit de 
omgeving, maar ook uit de wijde omtrek komen om bij ons hun sport- en schoolcarrière te combineren.
Het Rodenborch wil, naast het geven van goed onderwijs, ook de leerlingen voorbereiden op hun rol in de 
maatschappij. We vinden goed burgerschap belangrijk en hopen dat onze leerlingen open, maar met een 
kritische blik de wereld instappen. Daarom hechten we ook aan culturele, gezamenlijke activiteiten. Zo 
hebben we de jaarlijkse musical, organiseren we schoolfeesten en andere evenementen. Onlangs hebben 
we op het schoolplein ‘Passion in Concert’ gehouden, een variatie op The Passion.
Kortom: met de komst van het Rodenborch-College wordt De Groote Wielen verrijkt met een levendige 
gemeenschap jongeren”, aldus Van de Meerendonk.
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Verhalen uit de 2e Wereldoorlog
Door Martin Kroos

Arno Ravestein (52) woont samen met zijn vrouw 
Rosanna en zijn dochter Giulia in de Watertuinen. 
Hij is een fervent verzamelaar van Tweede 
Wereldoorlog-materiaal (of verhalen?) in en rond 
Rosmalen. Een intrigerend gegeven. Waarom? 

Voorafgaand aan het interview (dat gepland was 
vanwege zijn verzameling militaire spullen uit de 
Tweede Wereldoorlog) vroeg ik me af waarom 
iemand militaire spullen verzamelt. Waarom die 
fascinatie voor oorlogsmateriaal? Het voelt voor mij 
persoonlijk bijna onethisch met wat er nu gaande 
is in Oekraïne. In eerste instantie leek ons gesprek 
ook vooral over materiaal te gaan. Na binnenkomst 
haalde Arno een deel van zijn verzameling uit zijn 
kamer en plaatste dit op de woonkamertafel waar ik 
aan de koffie zat. 

Arno zijn fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog 
is ingegeven door de geschiedenis van zijn familie. 
Zijn opa is gedurende die oorlog ondergedoken 
in de Biesbosch omdat hij zich (voor straf) moest 
melden bij de Arbeitseinsatz toen hij stiekem 
aardappelen had gehaald. Hij vroeg bij zijn 
aanhouding of hij nog even afscheid mocht nemen 
van zijn kind (Arno’s vader) en zijn vrouw en is 
toen gevlucht. Arno heeft samen met zijn vader 
onderzocht wat zijn opa gedurende deze periode in 
de Biesbosch heeft meegemaakt. 

Maar de echte passie voor de bijzonderheden 
van de Tweede Wereldoorlog rondom Rosmalen 
ontstond toen Arno een paar jaar geleden Ad 
Hermens (89) leerde kennen. Ad heeft verschillende 
boeken geschreven over de Tweede Wereldoorlog, 
waaronder het boek Rosmalen in de vuurlinie. Toen 
Arno een boek van Ad kocht wilde hij daar graag 
een handtekening van Ad in. Ad en Arno raakten in 
gesprek en sindsdien delen zij hun passie. 

Wereldwijd zijn er veel mensen die, als deel 
van verwerking van de oorlogsgruwelen die 
ze meegemaakt hebben, contact zoeken met 
lotgenoten. Ook familieleden van hen zoeken 
elkaar op om duiding te krijgen over wat er gebeurd 
is met hun dierbaren. Velen schrijven ook hun 
memoires. Niet met als doel om deze in boekvorm 
uit te brengen, maar als deel van verwerking. 
Die contacten met lotgenoten ontstaan o.a. via 
Facebook en Ebay. Daar worden spullen geruild of 
overgedragen. In die contacten zit een vorm van 
verbinding en troost. Het gaat immers niet zozeer 
om de spullen, maar juist om de verhalen achter die 
spullen. 

Dat materiaal is enkel een attribuut dat het 
verhaal tastbaar maakt. De geschiedenis en de 
herinnering aan de geliefde blijven zo tastbaar. Heel 
bijzonder om te zien dat er zoveel verbinding en 
gemeenschap ontstaat tussen mensen die elkaar 
helemaal niet kennen. Juist door zoiets extreems als 
een gewapend conflict. De impact daarvan echoot 
nog vele jaren door als je ziet dat zelfs nu, 80 jaar 
later, zoveel mensen elkaar opzoeken. Dit was voor 
mij een heel onverwacht inzicht toen ik op bezoek 
was bij Arno en Rosanna.

Voor Arno zijn die verhalen juist heel belangrijk om 
van te leren en door te geven. Hoe kunnen we als 
mensheid voorkomen dat dit nog een keer gebeurd? 
Door de geschiedenis te bewaren en te delen. 
Daarom vertelt Arno ook op scholen in Rosmalen 
over de Tweede Wereldoorlog. 

Heb jij wellicht nog herinneringen of attributen van 
familieleden die zich afspelen in Rosmalen en 
omgeving in de Tweede Wereldoorlog en wil je deze 
delen met Arno laat het de redactie even weten. 
Dan zorgen wij ervoor dat je in contact komt met 
Arno. 
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Wielen Water Vogels-Rijk

Wij zijn de vogels op het Groote-Wielen-water
U kent vast ons geroep, gekwaak, geplons en gesnater

Wij meeuwen voelen er ons de baas met velen
schreeuwen het uit met schorre kelen

Verjagen onze vijanden buizerds, eksters en kraaien
en proberen wat kleine visjes te paaien

totdat we plotseling en spontaan
met een duikvlucht op onze prooi afgaan

Met zo’n vis als lekkernij 
zijn wij dan gelukkig en blij

en verschansen ons op de daken
Heel tevreden na gedane zaken

Ook wij ganzen zijn stevig en niet stom
met veel verschillende soorten, echt niet dom

We broeden in weilanden in het seizoen
Omdat we dat altijd al zo doen

Overdag foerageren we op velden en in het gras
’s Avonds komen we zwemmen en recreëren op jullie plas

Je hoort ons dan vast in grote groepen luid passeren
Dat doen niet alleen wij dames, maar ook onze heren.

Maar het koningspaar zijn wij, de zwanen
Voor ons zijn die andere vogels slechts onderdanen

Wij zwemmen heel statig over het Groote-Wielen-water
We zijn niet zo gesteld op dat drukke gesnater

Wij scheren over het water en tijdens onze vlucht
Klapwieken wij met de vleugels, als handjes in de lucht
en wanneer we elkaar kussen, met onze lange nekken

zullen onze “gevormde hartjes” zeker uw aandacht trekken                                                                                     
Wij futen mogen er toch ook wel zijn

Al zijn we niet groot ,toch ook niet klein
En ondanks onze donkere oorpluimen en kleurrijke koppen

kunnen we ons, gelukkig ook goed verstoppen
Want wij hebben echte zwemvliezen aan 

en kunnen daardoor heel diep onder water gaan
Zelfs met onze gecamoufleerde kuikens op onze rug

duiken we diep en komen daarna weer terug
Ze verstoppen zich graag onder moeders vleugels
zo behoeden we ze het beste met veilige teugels

en in het begin zullen we ze braakballen van visresten geven
Voor onze futenjongen is het een prachtig leven 

Nou en wij als meerkoeten en waterhoen, 
hebben graag vaak met elkaar van doen
Wij fourageren bijvoorbeeld met z’n allen

hoog op het water en op de wallen
 

Maar alle vogels benoemen wordt een te lange rij 
Onze diversiteit is groot, neemt u dat maar aan van mij 

En wie weet, misschien een andere keer
Vertel ik over ons als watervogels nog wat meer. 

Maar neem van mij aan, op wie ik ook lijk
Ik voel me hier thuis in het Groote-Wielen-Waterrijk

Groote Wielen
Waterrijk

Tekst : Lieneke Naeff
Fotografie: Christel Smits 
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De nieuwe Huisartsenpraktijk De Waterkant
Per 1 september 2022 krijgt Rosmalen er een huisartsenpraktijk bij. Ik had een gesprek 
met de initiatiefneemster en nieuwe huisarts : Tamar Ronner, die vol enthousiasme 
vertelde over haar ambities ten aanzien van haar nieuw op te bouwen eigen praktijk.
Vanuit de apotheek op de Groote Wielenlaan, onder het huidige gezondheidscentrum 
van de Groote Wielen start zij haar  ‘Huisartsenpraktijk  De Waterkant’ op. Deze 
locatie is tijdelijk. Vanaf 2024 opent de definitieve locatie in het nog te bouwen 
gezondheidscentrum in het nieuwe Centrum van de Groote Wielen. In dit 
gezondheidscentrum zal tevens een apotheek, fysiotherapeut en tandarts zich 
vestigen. 

Dokter Ronner (36), woont al 8 jaar met haar gezin in de Groote Wielen . Zij is sinds 5 
jaar huisarts in Rosmalen. Met de ervaring die ze in die vijf jaar heeft opgedaan opent 
ze nu een nieuwe praktijk, waar zij de zorg meer op haar eigen manier kan inrichten en 
hiermee meer diepgang hoopt te krijgen in haar relatie met haar patiënten. 

Haar middelbare school tijd  bracht zij voor een groot deel door in Brussel, op een europese school, tussen leerlingen 
met verschillende nationaliteiten en culturen. Na de middelbare school studeerde zij geneeskunde in Nijmegen. Een 
deel van haar co-schappen (een soort praktijk stage) deed zij in Suriname, waar ze voor zichzelf bevestigd zag, dat ze 
een grote belangstelling heeft in de diversiteit van mensen. De praktijknaam “De Waterkant” is afgeleid van haar tijd 
in Paramaribo, waar persoonlijkheid in zorg en jezelf mogen zijn in ontwikkeling, belangrijke uitgangspunten zijn. 

In haar nieuwe praktijk wil Dokter Ronner meer tijd voor haar patiënten. Op die 
manier kan ze persoonlijkere zorg verlenen in een omgeving waar de patiënt zelf 
de regie kan voeren over zijn of haar gezondheid. Zij ziet haar rol als huisarts hierbij 
als een deskundig adviseur/coach. “Gezond zijn en blijven op de wijze die de 
patiënt zelf bepaalt”. Ook de wijze waarop in de zorg wordt voorzien is divers. Zo 
zullen er bijvoorbeeld veel digitale mogelijkheden aangeboden worden. Het is voor 
patiënten straks mogelijk, om via een digitaal platform, zelf afspraken in te plannen, 
het eigen dossier in te zien, medicatie-herhalingen aan te vragen en emails direct 
aan de huisarts te sturen. Ook Videobellen behoort tot de mogelijkheden. Uiteraard 
blijft daarnaast  een fysiek consult of visite altijd mogelijk. 

Zelf zegt de dokter hierover:: “Ik denk dat deze aanpak veel voordelen heeft. 
Voor veel medische vragen hoef je helemaal niet fysiek langs te komen. Met een 
telefoon- of videogesprek kan ik vaak al goed inschatten of een bezoek nodig is of 
niet. En bij twijfel verzoek ik natuurlijk toch om langs te komen. Dit bespaart tijd, 

zowel voor mij als voor de patiënt. Die hoeft dan bijvoorbeeld geen vrij te nemen van werk, voor een consult bij de 
huisarts, of tijdens het middagslaapje van een kind naar de praktijk te komen. Inloggen kan immers overal.               
Ook ouderen gaan steeds beter om met digitale middelen. Een vaak gehoord probleem om naar het spreekuur te 
komen is, dat ze wat vervoer betreft, afhankelijk zijn van hun naasten. Dat hoeft hiermee niet. En bij het eerste bezoek 
neem ik, indien gewenst ,extra tijd om uit te leggen hoe alles werkt binnen de praktijk 

Mijn indruk is, dat wij er in de Groote Wielen, een stevige, ambitieuze ,nieuwe enthousiaste huisartsenpraktijk bij gaan 
krijgen: “De Waterkant”. Met aan het roer Tamar Ronner
Meer weten? Ga naar http://huisartsenpraktijkdewaterkant.nl/ waar U zich ook kunt inschrijven  als patiënt, of kijk op 
de facebook/instagram pagina van “huisartsenpraktijk de waterkant”. 

“Gezond zijn 
en blijven op 
de wijze die 

de patiënt zelf 
bepaalt”

Lieneke Naeff
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Berg en dal!

In het voorjaar hebben mijn vrouw en ik gefietst in 
Zuid-Limburg. Kenmerk van die streek is: berg en 
dal. Wij, als bewoners van het redelijk vlakke Noord-
Brabant, noemen het heuvelachtige landschap al 
gauw bergachtig. Waar je wandelend of fietsend 
soms als een berg tegenop kunt zien. Een hele 
uitdaging. Wij gingen fietsen. Een oefening in 
geduld. Mijn vrouw op een e-bike. Ik op een fiets 
met versnellingen. Mijn vrouw bereikte eerder de 
toppen van Cauberg en Gulpenerberg (of is het 
Gulperberg?) dan ik. Maar de inspanning werd 
beloond. Prachtige vergezichten. Soms letterlijk 
met historische plaatsen aan je voeten. Ik vroeg mij 
wel af, wat beter is: bergopwaarts of bergafwaarts 
fietsen. Bergafwaarts gaat heel gemakkelijk. Snel, 
flitsend. Maar voor je het weet maak je een keiharde 
uitglijder. Met alle gevolgen van dien. Bergopwaarts 
geeft voldoening wanneer je de top bereikt tegen 
alle pijn en afzien in. 

Fietsend kwamen we op kruispunten. Plekken van 
gesprek en discussie. Moeten we links of rechts? 
Koersen we op de kaart of op ons gevoel? 
Typerend voor ons leven. Berg en dal. Hoogten en 
diepten. Kruispunten. 

Bij mij, als gelovige, gaan de gedachten van een 
kruispunt naar het kruis. Waar vlak voor Pasen 
Jezus, toen er met Hem werd afgerekend, mijn 
schuld heeft betaald. Een sterk verhaal, eeuwenlang 
houdt het al stand. Door de wereldgeschiedenis 
heen. Door mensenlevens heen. Over bergen en 
door dalen. Is dit niet wat Gods liefde doet? Het met 
je volhouden. En ondertussen je ruimte geven. Oog 
en hart voor je. Waar ruimte is voor verdriet. Ruimte 
dat er dingen mis mogen gaan. Waarom moet alles 
maar leuk zijn? Moet alles maar als een glijbaan 
bergafwaarts gaan, snel en flitsend? Verzwakt dat 
onze weerbaarheid niet? Geeft bergopwaarts niet 
meer voldoening? Met de ruimte, dat niet overal 
antwoorden op zijn. Niet overal oplossingen voor 
zijn. 

Fietsen in de heuvels van Zuid-Limburg. Traagheid 
ten top. Maar onvergetelijke vergezichten en diepe 
inzichten. 

Wolter Stijf, wijkpastor CRUX
 

50+ life : iedere even week 
in Windkracht 5
In de even weken kunnen 50-plussers op de 
woensdagen tussen 14.00 en 16.00 u terecht in 
Windkracht 5 voor een gezellige middag. Ben je 
50+ en moet je op woensdag werken, kijk dan 
naar de andere activiteiten in Windkracht 5. Er 
is genoeg aanbod. Naast de vaste wekelijkse 
activiteiten zijn er namelijk op diverse data extra 
activiteiten (wel vooraf per mail aanmelden). Dit 
kan op de genoemde woensdagen in Windkracht 
5. De agenda hiervan is:
• 18 mei : wandelen (maximaal 3 - 5 km). 
• 15 juni : fietstocht (maximaal 25 km). 
• 27 juli : barbecue
• 21 september : koken voor de gasten. 
• 19 oktober pubquiz.
• 12 november Indische middag van 15.00 - 

20.00 u. met livemuziek en een buffet.
• 16 november : Rondleiding Kamp Vught 
• 14 december : kerststukjes maken. 

Voor meer informatie en aanmelden:  
info@wijkcentrumwindkracht5.nl
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Elk kind is uniek
Door Marjolein Appels
 
Dat is het uitgangspunt van Ons Kindbureau, een 
organisatie die zich al ruim 15 jaar bezighoudt met 
kinderopvang. Al dekt die term de lading niet echt. 
Kinderopvang is véél meer dan kinderen opvangen 
zodat hun ouders kunnen werken, zo benadrukt de 
directeur van Ons Kindbureau, Margreet Deliën. 
Kinderopvang heeft een toegevoegde waarde 
in het leven van kinderen omdat zij daar worden 
gestimuleerd in hun ontwikkeling.
 
Ons Kindbureau is begonnen als Stichting De Witte 
Wielen met een eerste locatie in De Windkracht. 
Inmiddels zijn er 6 locaties op de Groote Wielen, 
één in Den Bosch en één in Vlijmen. Ons 
Kindbureau werkt binnen de kindcentra nauw 
samen met het onderwijs. In de Groote Wielen 
hebben alle kindcentra een eigen visie op de 
opvang en onderwijs. Ons Kindbureau volgt deze 
visie, waarbij steeds wordt aangesloten bij de 
behoefte van het kind. Er wordt ook gezorgd voor 
een “warme overdracht”. Medewerkers van de 
kinderopvang en het onderwijs hebben veel contact 
met elkaar en houden elkaar op de hoogte van het 
wel en wee van de kinderen
 
Ons Kindbureau heeft babygroepen maar ook een 
Tienzclub, waar kinderen vanaf ongeveer 10 jaar 
terecht kunnen voor allerhande activiteiten. En met 
de komst van Kindcentrum Campus aan de Lanen 
wordt er opvang en onderwijs aangeboden aan 
kinderen van 0 tot 15 jaar.  

Deze nieuwe locatie Campus aan de Lanen 
is geopend in januari 2022 na een jarenlange 
voorbereiding waar Ons Kindbureau nauw bij 
betrokken was. Het unieke van Campus aan de 
Lanen is de samenwerking met het Rodenborch 
College. 
 
Margreet Deliën is haar opleiding begonnen aan 
de PABO en heeft daarna de studie Pedagogische 
Wetenschappen en Onderwijskunde aan de 
Universiteit van Nijmegen gevolgd. Ze heeft 
diverse functies bekleed in de jeugdzorg en de 
kinderopvang.
 
Zij werkt inmiddels ruim één jaar als directeur bij 
Ons Kindbureau, een baan waar zij erg enthousiast 
over is. Zij vindt het leuk om het (strategische) 
beleid van de organisatie (mede) vorm te geven en 
het spanningsveld tussen idealen en budget vindt zij 
geen probleem.
 
Maar haar belangrijkste missie is om anderen te 
coachen en hen te helpen zich te ontwikkelen. 
Dit is ook een belangrijke factor binnen Ons 
Kindbureau: medewerkers de ruimte te bieden 
om talenten te ontwikkelen. Elk jaar wordt er een 
opleidingsplan gemaakt met een ruim aanbod van 
diverse trainingen voor de medewerkers. Zodat 
zij steeds betere professionals worden en ervoor 
kunnen zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen.
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Veel berichten over onze wijk die eerder elders zijn verschenen gaan over de groei. 

De site met absoluut de meeste informatie daarover is: https://allecijfers.nl/wijk/de-groote-wielen-den-
bosch/. Hier vind je écht alles over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk De Groote Wielen. Inclusief 
grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in één tabel. Wist je bijvoorbeeld dat 
het aantal inwoners in onze wijk met 2.389 personen is gestegen van 7.071 in 2013 tot 9.460 in 2021 (dat 
is 34%)? En dat er 3.359 woningen in onze wijk stonden in 2021? 

Die groei van de bevolking maakt de noodzaak voor een winkelcentrum steeds groter. Ook daar is nieuws 
over. De bouw is inmiddels gestart! Zie https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2022/02/
article/detail/News/bouw-winkelcentrum-de-groote-wielen-stap-dichterbij. Na de recente oplevering van 
de school Campus aan de Lanen staat daarmee de volgende grote ontwikkeling in De Groote Wielen in 
de startblokken. Het nieuwe wijkwinkelcentrum - met een oppervlakte van zo’n 7.000 m2 - komt deels in 
De Vesting en deels in het Waterpark te liggen. Het centrum biedt plek aan twee supermarkten, diverse 
dagwinkels, een gezondheidscentrum, appartementen en eengezinswoningen. Op het dak van het 
winkelcentrum komt een glooiend park. Langs de Groote Wielenplas wordt een mooie kade aangelegd met 
een gezellig plein met kleinschalige horeca aan het water. Deze combinatie van voorzieningen en recreatie 
zorgt ervoor dat deze plek straks hét centrum is voor de hele wijk. De eerste supermarkt opent zijn deuren 
dan in juli 2023. Het nieuwe winkelcentrum komt in de plaats van de tijdelijke winkels op de hoek van de 
Groote Wielenlaan/Vlietdijk.

Zoveel inwoners vraagt ook om een goede groenvoorziening. Zowel 
voor recreatie als voor de broodnodige zuurstof. Zie https://dtvnieuws.nl/
nieuws/artikel/nieuwe-bomen-aangeplant-in-parkzone-groote-wielen. In de 
Parkzone in de Groote Wielen wordt momenteel een groot aantal nieuwe 
bomen aangeplant. In het park van 7 hectare komen 18 verschillende 
boomsoorten. Het gaat onder meer om fladderiepen, veldesdoorns, 
honingbomen, Chinese vernisbomen en sierkersen. Het park wordt door de 
gemeente gezien als een belangrijke groene long in het nieuwbouwgebied, 
net als de Groote Wielenplas. Een gedeelte van zo’n 3 hectare wordt 
ingericht als bos en bloemrijk grasland. Een deel daarvan wordt aangelegd 
als wadi, waarin overtollig regenwater goed kan worden opgevangen. 
In het park komt ook ruimte voor sport en recreatie. Zo komen er twee 
kunstgrasvelden, een basketbalveldje en is er ruimte voor een speelplaats. 
Het aanplanten van de bomen moet voor de zomer klaar zijn.

En tenslotte blijft (verkeers)veiligheid een belangrijk thema. Juist ook bij groei. Daarom is o.a. een nieuwe 
rotonde aangelegd op de kruising Hooghemaal Rietpad: https://www.degrootewielenonline.nl/samen-
verbeteren-we-verkeersveiligheid-met-nieuwe-rotondes/. Het Rodenborch-College bouwt een nieuw 
schoolgebouw en twee sporthallen in onze wijk. De bouw is op dit moment in volle gang. Bij de start van het 
nieuwe schooljaar 2022/2023 wordt het gebouw in gebruik genomen. Om ervoor te zorgen dat de school 
straks goed en veilig bereikbaar is worden verschillende verkeersmaatregelen getroffen.

De Groote 
Wielen  
groeit !
Martin Kroos

Wijkhelden voor een schonere wijk
Een keer in de week gaan 
ze samen met moeder 
Marjolijn op pad om een 
stukje van de wijk schoner 
te maken. Bewapend met 
een knijper, een emmer 
en voorzien van een hesje 
met opschrift “Wijkhelden” 
gaan Demy en Lévi op 
stap. Hun route ligt aan 
de waterplas, het strandje 
en de stroken langs de 

busbaan. Ze verzamelen op die route minimaal 
een volle vuilniszak afval per week. Vandaag 
moest een extra zak gehaald worden omdat er 
een zware “baksteen” aangetroffen werd. Een 
krantenbezorger vond het beter een heel pak 
kranten tussen de struiken te gooien. Die was door 
opzuigend vocht loodzwaar geworden. Gelukkig 
hadden ze vandaag hulp van vriendin Jelke.
Kinderen uit groep 3 t/ m 8 kunnen zich aanmelden 
om  ook Wijkheld te worden. Per week kun je er 
een leuk zakcentje aan over houden. Voor meer 
informatie kijk op: www.onzewijkhelden.nl
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Samen werken aan de leefbaarheid
Door Frans Verhaaren

In de vorige wijkkrant hebben we een artikel geschreven over 
de veiligheid in onze wijk. Daar zijn we best tevreden over met 
elkaar. Maar er was een duidelijk punt van zorg bij met name de 
omwonenden van het strandje aan de Deltalaan. Zij klaagden over 
overlast van jongeren, die “rommel achterlaten, luide muziek draaien 
en gevaarlijk hard met auto’s en scooters rijden”. We weten dat veel 
van de betrokken jongeren uit heel Den Bosch en zelfs daarbuiten 
komen, het is immers het mooiste plekje van Den Bosch. Tot nu toe 
werd de politie gewaarschuwd, die dan intensiever ging surveilleren 
en een verbodsbord (na 22.00u geen lawaai meer) liet plaatsen. 
Het leidt tot nu toe niet tot zichtbare resultaten. Daarom gingen we 
zoeken naar een andere weg.  
We hebben een aantal bewoners rond het strandje uitgenodigd en 
een aantal jongeren. Beide groepen gingen graag op de uitnodiging 
in. Binnenkort zal een gezamenlijk gesprek plaatsvinden om eens 
rustig aan elkaar uit te leggen wat de belevingen aan beide kanten 
zijn en welke kansen er voor oplossingen zijn. Met zo’n gesprek 
nemen alle betrokkenen het initiatief weer in eigen hand (in plaats 
van die door te schuiven naar de politie, de gemeente of naar het 
jongerenwerk) en hopelijk biedt dat betere kansen. Een soortgelijk 
initiatief van jongeren en bewoners in het centrum van Rosmalen was 
heel succesvol en is een inspirerend voorbeeld.  
Als je wilt meedoen of hiervoor ideeën hebt, laat het ons weten 
(actievewielen@gmail.com). 

Puzzel door Clarena Giraldo
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Zijn er jongens- en meisjessporten?

We wilden graag eens onderzoeken of er specifieke jongens- en meisjessporten bestaan. We keken 
daarbij naar twee uitersten: rugby (waar vooral jongens sporten) en hockey (waarbij veel meisjes 
sporten), en vroegen coaches en trainers naar hun mening.

Rugby :  

We interviewden hier de coach van een rugbyteam. 

Hij vond het natuurlijk een geweldige sport. Maar 

we waren vooral geïnteresseerd waarom er veel 

meer jongens dan meisjes op deze sport zitten. 

De coach vond dat best jammer, maar had er wel 

begrip voor. Want rugby is ook best een ruwe sport, 

en volgens hem spreekt zoiets jongens meer aan 

dan meisjes. We vroegen hem of hij dat zo wilde 

laten of dat hij wat wil zeggen tegen meisjes, die 

twijfelen om op rugby te gaan. Zijn aanmoediging: 

wees niet bang, probeer het gewoon een keer.
Hockey :  

Deze sport staat misschien wel aan de andere kant 

van de lijn van jongens- en meisjessporten. We vroegen 

eerst aan een coach van een hockeyteam wat hij het 

leukst aan het coachen van meisjes vond. Hij gaf aan, 

dat dit voor hem was dat je in de loop van het seizoen 

de meiden ziet groeien in het spel, zowel individueel 

als samen als team. Je ziet ze groeien in snelheid, in 

techniek, conditie en in spelinzicht. Dat maakt hockey 

zo’n leuke sport.We ondervroegen ook enkele trainers van een ouder 

meisjesteam. Zij gaven aan het zo leuk te vinden omdat 

ze de meiden echt iets kunnen leren. En vergeleken met 

een jonger team gaat het in hun team allemaal wat 

sneller.

Wat vinden we zelf over deze sporten? We vinden rugby een superleuke sport en het zou nog leuker 
worden als er meer meisjes aan rugby meedoen. Bij hockey ligt het net zo: hockey vinden we echt een 
sport voor jongens én meisjes en daarom zouden van ons meer jongens aan hockey mogen meedoen. 
Eigenlijk vinden we dat het idee, dat er specifieke jongens- en meisjessporten zouden zijn, niet meer is 
dan een vooroordeel. Aan alle sporten kunnen zowel jongens als meisjes meedoen!

De kidsreporters van deze keer:
Louise Eekhof en Eline Bras
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Voortgang N.O.hoek
Door Frans Verhaaren

De oproep in onze vorige wijkkrant om mee te denken als bewoners 
over de bouwplannen in de N.O.-hoek heeft ertoe geleid dat er 
een initiatiefgroep van 9 personen actief is geworden. De eerste 
bouwactiviteiten zijn al begonnen: er is gestart met het aanleggen van 
een wandel/fietsbrug (verwachte oplevering in november 2022) en met 
de bouw van het nieuwe centrum. Maar er zullen nog plannen volgen 
om alle 100 ha vol te bouwen met 2500 à 3000 woningen. Het eerste 
bestemmingsplan kreeg zoveel kritiek dat de gemeente het weer heeft 
ingetrokken voor bijstelling.
De initiatiefgroep is niet helemaal vanaf nul begonnen maar is verder 
gegaan op de commentaren (zog. “zienswijzen”) van met name de 
bewoners van de Zonkade en heeft deze aangevuld. Onze belangrijkste 
punten zijn daarbij:
• Van tevoren aangeven waar en wanneer bewoners kunnen 

participeren in de planvorming
• Ambitieus uitwerken van het concept “Stadsrand” (een overgang 

tussen stad met kwalitatief goede voorzieningen en het groene 
platteland), dus behoud van groene randen en wandelpad rond de 
plas i.p.v. hoge bebouwing.

• Waarborgen van de waterkwaliteit en verkeersontsluiting
• Vooral ook versterking van de sociale functie door 

ontmoetingsmogelijkheden in de publieke ruimte (bijv. stadstuin, 
wandel- en sportroute door de wijk, sport- en spelmogelijkheden voor 
jong en oud, bankjes etc.)

We willen onze punten allereerst graag verder verduidelijken naar de 
bewoners van de Groote Wielen. We zullen daarvoor op korte termijn 
voor alle bewoners van de wijk een avond organiseren in Windkracht 5 in 
samenwerking met de Wijkraad. 

Daarnaast zullen we onze punten inbrengen bij de daarvoor geplande 
vergadering van de gemeenteraad. Tenslotte willen we in gesprek gaan 
met betrokken architecten en projectontwikkelaars.
Ieder die ons wil helpen daarbij is van harte welkom. Meld je dan bij 
actievewielen@gmail.com. 
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