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Wijkkrant van De Groote Wielen

Nieuwe colum 
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De Watermachine van de 
Groote Wielen (deel 1)

Wist u dat u in de Groote Wielen Uw auto niet op straat mag wassen? En dat u nog geen emmertje 
sop in het straatputje mag leeggooien? Zit hier een diepere bedoeling achter? 

Er is in ieder geval grondig over nagedacht bij het 
ontwerpen en inrichten van onze waterrijke wijk.  
Dat zit namelijk zo. Wij hebben heel uniek twee 
aparte en gesloten watersystemen in onze wijk:  
één voor huishoudelijk en industrieel afvalwater en 
één voor regen- en kwelwater.
Al het vuilwater wordt via de riolering verzameld 
en door pompinstallaties naar het rioolgemaal in 
Broekland gevoerd. Dit gemaal pompt het vuilwater 
naar de rioolwaterzuivering in Oyen, vanwaar het 
weer teruggaat naar het stroomgebied van Aa en 
Maas. Zo gaat het in heel Nederland.
Wat de Groote Wielen zo uniek maakt is een apárt 
systeem voor schoonwater (regen- en kwelwater), 
de zogenaamde Watermachine, die ervoor zorgt 
dat relatief schoon regenwater niet onnodig naar 
de waterzuiveringsinstallaties wordt gepompt 

maar op duurzame wijze in ons gebied zelf wordt 
opgenomen en gezuiverd. Met de watermachine 
wordt het water voortdurend in beweging gehouden. 
Zo ontstaan een hoge belevingskwaliteit én 
waterkwaliteit in de wijk. De watermachine bestaat 
uit verschillende onderdelen, elk met zijn eigen 
aparte functie:
1. De Groote Wielenplas : dit is het centrum 

van de watermachine, van hieruit worden de 
waterstromen geregeld.

2. De Hoge Ring :  het water uit de plas wordt 
met 150 liter p/sec opgepompt en stroomt door 
een stenen goot van 800 meter lang in de 
middenberm van de Groote Wielenlaan. Op het 
eind van de Hoge Ring en via een aftakking  
naar het Deltapark stroomt een deel van het 
water weer terug in de plas.

Buurtbewoner 
pag 10

Buurtpreventie 
pag 12
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Van de redactie 

Daar ben ik weer: “Nieuws op Wielen”, 
alweer de zevende Groote Wielen 
Wijkkrant, die we sinds september 2021 
4x per jaar uitbrengen.
Gericht op het wel en wee van onze 
wijk, met wat er te vertellen valt over de 
bewoners. Waarin ook initiatieven en 
festiviteiten, over lokale
ondernemers, sport, gebeurtenissen en 
ontwikkelingen uit onze wijk staan.

Uw eigen bijdrage
 
Opnieuw willen wij alle wijkbewoners 
oproepen om samen met ons deze 
krant te optimaliseren. Dank ook voor 
de reacties die jullie ons al sturen, zodat 
wij weten in hoeverre u de krant leest en 
waardeert. Uw suggesties om deze krant 
aan te vullen en te verbeteren blijven 
daarom van harte welkom. 

Wij blijven op zoek naar enthousiaste 
bezorgers en naar mensen met ervaring 
als ondersteuning bij de redeactie en 
opmaak. 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.
Het tarievenoverzicht voor advertenties 
voor 2023 ziet u ook op deze pagina. 

Wilt u de wijkkrant echt niet in uw Nee/
Nee bus ontvangen?
Geef uw adres dan door, dan proberen 
we daar rekening mee te houden.

Tot slot willen wij u wijzen op de 
samenwerking die wij hebben het 
Wijkplatform. Te bezoeken via:  
www.actievewielen.nl
De al eerder verschenen wijkkranten kunt 
u digitaal terug lezen op de website van 
wijkcentrum Windkracht 5  
www.wijkcentrumwindkracht5.nl 

Stuur uw vragen en reacties naar 
actievewielen@gmail.com 
Wij wensen u veel leesplezier. 

Agenda Wijkcentrum Windkracht 5
Voor actuele informatie: www.wijkcentrumwindkracht5.nl en  
www.actievewielen.nl

Maart 
3 Maart Playdate 09.00-11.00
3 Maart Bingo Night 20.00
5 Maart Pubquiz 15.00-17.00
8 en 22 Maart 50+ Life 14.00
12 Maart Familiebingo 11.45
17 Maart Kids Disco (groep 5 t/m 8) 18.30-20.30
17 Maart Pokeren 20.00
18 Maart Latinjoy Social Night 20.00-01.00
19 Maart Rommelmarkt 10.00-.13.00
24 Maart Gooische Bingo 20.00
25 Maart Dansmiddag N Twice 14.00-20.00

April
1 April Back to the 80’s (disco) & 90’s (dance party) 20.00-01.00
2 April Pubquiz 15.00-17.00
5 en 19 April 50+ Life
6 April Knutsel activiteiten (thema Pasen) aanvang 14.30
7 April Playdate 09.00-11.00
7 April Bingo Night aanvang 20.00
10 AprilPaaseieren zoeken 11.30-13.00
21 April Tienerbingo aanvang 19.00

Advertenties Nieuws op Wielen 
Advertentietarieven 2023. De prijzen zijn BTW vrij. 
Kopijsluiting 2023 ( verschijning) :15 januari ( begin maart),15 april( begin juni), 15 juli( begin 
september), 15 oktober ( begin december) 
Geef uw advertentie door via actievewielen@gmail.com 
 
Prijzen en afmetingen:   aantal wijkkranten 
Afmetingen    1  2  3  4  
Liggend (bxh)  60 X 42 mm  € 25,00  € 42,00  € 57,00  € 72,00 
Staand (bxh) 92,5x136mm ¼ pag € 82,00  €135,00 €176,00 €208,00 
Liggend (bxh) 190x136 mm ½ pag €136,00 €240,00 €324,45 €386,00 

1 pagina 190x277 mm**  €212,00 €401,00 €548,00 €764,00 
Binnenzijde voor of achter 1 pagina* €317,00 €516,00 €695,00 €842,00 
*Indien beschikbaar   
**Bij een jaarlijkse advertentie ( 4 x adverteren van 1 hele pagina) kunt u gratis eenmaal een 
redactioneel artikel aanleveren. 
Voor vaste adverteerders ( 4 x aaneengesloten adverteren) geldt een stilzwijgende verlenging met 
een jaar. 
Advertenties aanleveren als PDF (kleur) Let op: Als de advertentie als platte tekst wordt aangeleverd, 
worden maakkosten in rekening gebracht.  
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3. De 3 koppelbeken : een ander deel van de 
Hoge Ring stroomt in 3 koppelbeken, die van 
de Groote Wielenlaan naar het Hooghemaal 
lopen. De eerste beek loopt tussen het 
Pauwoogpad en Emeraldpad door. De tweede 
beek loopt halverwege de Vlinderlaan en het 
Zilvervlekpad. De derde beek loopt achter de 
huizen van de Spirealaan. Elke beek heeft zijn 
eigen vormgeving (sterk bebouwd vs vooral 
groen). Het grootste deel van het jaar staan de 
koppelbeken nagenoeg droog.

4. De Lage Ring : Het water uit de koppelbeken en 
de woongebieden stroomt uiteindelijk in de Lage 
Ring, naast het Hooghemaal gelegen. De Lage 
Ring voert dit water naar de moeraszone.

5. De Moeraszone : in het oostelijk deel van de 
Groote Wielen ligt de moeraszone, die met zijn 
natuurlijke begroeiing een filterende werking 
heeft.

6. Het Hydrolaatfilter : hier komt water binnen, dat 
niet gebiedseigen is (met name de Overlaet). 
Hier ondergaat het water verschillende 
zuiveringen en gaat via de Lage Ring de 
moeraszone in. Daarmee wordt het weer 
opgenomen in de watermachine.

Zoals je ziet, de watermachine is een uitgekiend 
systeem, helemaal erop gericht dat het water in 
de wijk, in de plas en in de verschillende kanalen 
van pure zwemkwaliteit is en blijft. Daarom het 
dringende verzoek aan alle bewoners: gedraag je 
medeverantwoordelijk voor dit mooie systeem en 
gooi je emmertje sop maar in het toilet, maar niet in 
de straatput. En was je auto maar in de wasstraat 
en niet in onze eigen straten!
In deel 2 van dit artikel zullen we de verschillende 
onderdelen van de watermachine wat meer 
uitgebreid behandelen, want er valt nog van alles te 
vertellen over dit unieke systeem.

Frans Verhaaren.

Vervolg watermachine pagina 1 

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?
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Gewenste omgangsvormen in de Groote Wielen
Voorstellen met de beste binnenkomer ooit
Als nieuwe columnist wil ik me graag even voorstellen 
met een eigen ervaring op dit gebied. Een paar jaar 
geleden kwam ik mezelf voorstellen bij een nieuwe 
organisatie. Ik liep de afdeling op en een medewerker 
zei:” O ja, jij bent van grensoverschrijdend gedrag, toch?”
Ik moest keihard lachen. Maar het klopt wel. 

Ik ben Wendy Helena Franken en woon in onze 
mooie Wijk aan het Water, samen met mijn man en 
onze dochter. Én onze hond Karma. Professioneel 
ben ik ten eerste zelfstandig jurist en vervul ten 
tweede ook opdrachten die te maken hebben met 
privacy. Daarnaast ben ik gecertificeerd coördinator/ 
functionaris Integriteit: ik hou me dus beroepsmatig 
bezig met de vraag: hoe kun je een organisatie(structuur) 
zo inrichten dat de integriteit maximaal wordt 
bevorderd? Dat geldt voor allerlei soorten organisaties. 
Ik geef hier ook les in. Misschien klinkt het allemaal nog 
wat vaag. En dat is het ook wel, want laten we eerlijk zijn: 
Wat is nou “Integriteit”?

Integriteit en cultuur van een organisatie
Wanneer ik binnen een organisatie de focus wil richten 
op integriteit, begin ik altijd met het uitzetten van de 
vraag: ”Wat verstaat deze organisatie onder integriteit?”. 
Het mooie is dat je allerlei verschillende (persoonlijke) 
reacties krijgt. In sommige gevallen krijg je geen enkele 
reactie. Uit al deze uitkomsten kan ik dan essentiële 
informatie halen die ik nodig heb om de structuur en 
cultuur zoveel mogelijk te gaan richten op integriteit.
Aan de hand van de reacties die ik (al of niet) krijg kan ik 
bijvoorbeeld al best goed peilen welke bedrijfscultuur 
en subculturen er bestaan. En dat is belangrijk, want 
ik kan geen structuur en beleid voorstellen, laat staan 
gedragsnormen geaccepteerd krijgen, zonder die (sub)
culturen te kennen.

Integriteit en cultuur van 
onze wijk
Onze wijk verschilt niet 
veel van een organisatie, 
in die zin, dat ook onze 
wijk een eigen cultuur en 
waarschijnlijk subculturen 
kent. In deze column waarin 
ik mezelf voorstel, zou ik ook jullie direct de 
kans willen geven om” je voor te stellen”. In dat licht word 
je van harte uitgenodigd om op onderstaande casus te 
reageren.

Welk handelen is hier integer?
Je ziet een wijkgenoot de hond uitlaten. Je ziet dat de 
hond poept in de berm bij het Groote Wielen Strand. 
Je ziet de wijkgenoot in jas en broek zoeken naar een 
zakje, maar kennelijk is er geen zakje voorhanden. De 
wijkgenoot kijkt rond en besluit door te lopen.
Wat zou jij doen?
Graag ontvangen wij jullie reactie in de vorm die het best 
bij je past. Mail, Facebook Whatsapp etc.
Mocht je digitaal willen reageren gebruik dan dit adres: 
actievewielen@gmail.com.
Wendy Franken van Gils.

T 073 83 00 730   |  makelaar073.nl

Vast tarief vanaf € 1.650,- 

HUIS VERKOPEN?

hoeveel makelaar wil jij?

U kunt ons vinden op 
Groote Vlietlaan 3a
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Grensoverschrijding!
Wees gerust, de tekst van deze column komt niet 
van een of andere chatbot, als ChatGPT, maar 
komt uit mijn eigen hart. Dit thema raakt wel mijn 
hart. Want is er ook op dit vlak geen sprake van  
grensoverschrijding? De grens tussen mens en 
machine lijkt te verbleken. De machine die steeds 
meer menselijke trekken gaat vertonen. Die een 
menselijke stem krijgt. En de mens die steeds 
meer op een machine begint te lijken. Verkilling 
en verzakelijking, die toeslaan. Waar is nog de 
menselijke maat? Waar kun je terecht met je 
hartenkreten? Waar is die ander die naar je luistert 
en tijd voor je neemt? Alles lijkt te borrelen en te 
koken in een hogedrukpan. En ondertussen grijpt de 
chatbot om zich heen.. 

Als pastor put ik uit de verhalen in de Bijbel. 
Misschien dat je het kent, de torenbouw van Babel. 
Een bouwwerk werd er in de steigers gezet tot 
in de hemel. Gigantisch. Op willen klimmen tot 
ongekende hoogten. The sky is the limit. Toonbeeld, 
maar wel van hoogmoed. Tot je met een smak 
uit de verdoving wakker wordt. En we elkaar, als 
mens, van hart tot hart, niet meer verstaan en zijn 
kwijtgeraakt. Een Babylonische spraakverwarring. 
Iedereen wil het voor het zeggen hebben. In plaats 
van naar elkaar te luisteren.  

De invloed van 
religie is afgenomen, 
en nu zijn het de 
vloggers en influencers die tiktokkend ons 
voorschotelen, niet alleen figuurlijk, ook letterlijk, 
wat je wel of niet mag. 
Gelukkig ging God, zo lees ik in de Bijbel, de 
grens over. Hij kwam neer uit de hemel. En daalde 
af in onze wereld. Kerst. Hij liet Zich aan een 
kruis nagelen. En het werd Pasen. God zij dank. 
Wij dachten eerst nog van deze, in onze ogen, 
gekruisigde ‘loser’ verlost te zijn, maar zo verlost Hij 
ons van wat ons gevangen houdt, in de houdgreep 
houdt. God ziet ons staan. Door Hem geliefd. Zo 
ruimhartig is Hij. 

Een bezielende tekst, waarin je het hart hoort 
kloppen, zal een chatbot niet kunnen maken. 
Daarvoor moet je mens zijn. Met een hart. Met 
gevoelens. Emoties. Laat God nou mens geworden 
zijn, in de mens Jezus. Over nabijheid gesproken. 
Terug naar de menselijke maat. 

Wolter Stijf, wijkpastor CRUX, 
cruxwijkpastor@gmail.com 

Help de vogel 
zijn nest te 

vinden
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Nu ook in 
De Groote Wielen

Groote Vlietlaan 3c 
5245 PA Rosmalen     

Hoff van Hollantlaan 5
5243 SR Rosmalen

Postbus 230
5240 AE Rosmalen

t.   073 523 25 33

e.   info@hoffspoor.nl
w.  www.hoffspoor.nl

Graag nodigen wij u uit voor een
 vrijblijvend adviesgesprek

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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Eind december had de wijkraad Centrum Rosmalen een 
bijeenkomst georganiseerd om het thema “Overlast 
door jongeren” te bespreken. Aanwezig waren zo’n 
40 boze bewoners, 6 wijkagenten c.q. boa’s en de 
wijkmanager. De jongeren waren wel onderwerp van 
gesprek maar niet uitgenodigd. Het regende urenlang 
klachten van bewoners: over jongeren die alsmaar 
overlast veroorzaakten, over de politie die de klachten 
niet serieus zou nemen en over de gemeente, die niets 
ondernam. En de gemeente en de politie klaagden 
dat bewoners geen duidelijke klachten (met naam en 
toenaam) indienden, want dan kon men niets doen. 
U raadt wel wat een gezellige bijeenkomst dat werd. 
Iedereen voelde zich slachtoffer van anderen, de daders 
liepen ergens buiten en de enige oplossing die iedereen 
zag was klachten indienen bij het bevoegde gezag.  
Een enkele bewoner opperde op het eind dat men zelf 
maar een knokploeg moest vormen om de jongeren eens 
mores te leren.

Nu is “overlast door jongeren” iets van alle tijden, ook 
in Rosmalen wordt daarover geklaagd. Met name door 
bewoners van de Deltalaan (tegenover het strandje) en 
dan staat overlast voor: lawaai maken (met brommers, 
auto’s, muziekboxen) tot laat op de avond, voor drugs 
dealen, en voor onbehoorlijk gedrag tegen degenen die 
er wat van durven te zeggen. En ook hier moet de politie 
de oplossing bieden door strenge controle en een zero-
tolerance-beleid. 

Actieve Wielen heeft dit vraagstuk opgepakt en 
onderzocht of er misschien een alternatieve en meer 
constructieve aanpak mogelijk zou zijn. Samen met 
het jongerenwerk Powerup073 zijn we op zoek gegaan 
naar jongeren die wel voelen voor een constructief 
gesprek. Daar bleken vier jongeren wel voor te porren. 
Daarnaast hebben we bewoners van rond het strandje 
uitgenodigd. Om het overzichtelijk te houden hebben 
enkele bestuursleden van de bewonersvereniging daar 
dat op zich genomen. En tenslotte hebben we onze 
wijkmanager Ton van Helvoort gevraagd de bijeenkomst 
te leiden onder het motto: “Hoe maken we samen de 
wijk prettiger leefbaar voor jongeren én bewoners?”

Bij het begin gaf iedereen aan dat men best positief 
is over de wijk en er graag woont. Misschien eerst wat 
cijfers: de groep kinderen (0-12 jaar) is met 23% heel 
erg ruim vertegenwoordigd: dit percentage wordt 
nergens in Den Bosch gehaald, de Groote Wielen is 
dan ook een jonge wijk met erg veel jonge kinderen. 
Voor hen zijn er allerlei speel- voorzieningen in  de wijk. 
Wat we onder jongeren verstaan -de groep van 12-23 
jaar- omvat maar 10% van de wijkbewoners. Voor hen 
is er, behalve een enkele oude vieze container (JOP 
= “Jongeren Ontmoetings Plaats”) en een heel klein 
(kinder)trapveldje, amper een voorziening in onze wijk. 
Dan is het strandje en het zwemwater zomers een veel 
aangenamere plek om te verblijven.

De klachten van bewoners over herrie en rommel 
worden door iedereen herkend, zij het dat lang niet alle 
jongeren zich zo gedragen. De aanwezige jongeren geven 
aan dat handhaving door de politie wel zou kunnen 
werken, maar dan zouden er aantrekkelijke alternatieven 
voor jongeren moeten komen. Omdat handhaving een 
complex issue is (denk aan capaciteit en prioriteiten bij 
de politie) wordt afgesproken hierover een apart gesprek 
te plannen met de politie.

Het tweede deel van het gesprek hebben bewoners 
en jongeren samen gebrainstormd over alternatieve 
mogelijkheden voor jongeren om elkaar te ontmoeten. 
Dan kun je denken aan zaken als mooiere en schonere 
JOP’s, een strandje elders, slagbomen voor niet-
bewoners bij parkeerplekken, een “Cruijff Court” bijv. op 
de plek waar nu nog de Albert Heijn is, het mountainbike-
baantje. Op 4 april a.s. wordt het gesprek vervolgd. Wie 
wil is van harte welkom om mee te denken!

Het gesprek verliep in een constructieve sfeer en 
heeft zeker het onderlinge begrip tussen de aanwezige 
jongeren en bewoners vergroot. Misschien is samen 
praten over de leefbaarheid van je eigen wijk zo gek 
nog niet. Dan hoeven we niet bij elke klacht meteen 
opgewonden de politie te bellen en dan teleurgesteld te 
raken als die geen tijd blijkt te hebben.

Frans Verhaaren.

Overlast: een politie- of 
bewonerszaak?
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Internationale en innovatieve fitnesstraining in De Groote Wielen
 
LesMills is een internationaal familiebedrijf met een passie voor fitness sports, al in 1968 
in Auckand (Nieuw Zeeland) opgericht door viervoudig Olympiër Less Mills. In 1980 begon 
Les Mills met experimenten met groepsworkouts op de beat van moderne muziek, die 
enthousiast werden ontvangen. In 1990 werd voor het eerst een barbell (stang met halters) 
toegevoegd aan deze lessen. PUMP was geboren! En het was direct enorm populair in 
Nieuw Zeeland en Australië. Sindsdien werden meerdere workouts ontwikkeld zoals Grit, 
Bodybalance, Bodycombat en Immersive Fitness.
Wat maakt de workouts van LesMills zo effectief? Iedere 3 maanden worden nieuwe muziek 
en bewegingen in de programma’s geïntroduceerd en worden de instructeurs opgeleid om 
de nieuwe lessen te verzorgen. Deelnemers zijn ontzettend enthousiast over de workouts 
vanwege de opzwepende muziek, het trainen in een groep deelnemers en de vakkundige en 
enthousiaste instructeurs. Door deze combinatie word je steeds opnieuw uitgedaagd om 
harder te werken dan je normaal gesproken zou doen als je in je eentje zou trainen.
Inmiddels maken wereldwijd ongeveer 20.000 clubs verspreid over 80 landen gebruik 
van de LesMills programma’s. De LesMills instructeurs community bestaat uit zo’n 
100.000 instructeurs over de hele wereld. Onderdeel van die community is een standaard 
opleidingsprogramma voor de instructeurs. Hiermee waarborgt LesMills dat alle instructeurs 
steeds blijven voldoen aan de internationale kwaliteitseisen. En dat overal ter wereld 
dezelfde lessen op hetzelfde niveau worden gegeven.
Ook in De Groote Wielen kun je genieten van de LesMills programma’s. Basic Fit Rosmalen 
aan de Groote Vlietlaan 15 (boven de Gamma) heeft licenties voor Bodypump en 
BodyBalance. Wil je ergens anders in de wereld een LesMills les volgen? 
https://www.lesmills.com/nl/over-ons
https://www.lesmills.com/find-a-class

Martin Kroos
LesMills International 

Instructor

Het bevrijde bootje
Hier lig ik, tevreden aan de waterkant
Met mij is er nu niet veel aan de hand
Maar op een dag, wat langer geleden, mijn kind,
Ging ik kopje onder door storm en wind
Ik kon me niet drijvend houden, had niet genoeg houvast
Verloor bovendien - door de wind- ook nog mijn roer en mast
En liep, O help het ging echt mis,
vol met water en zelfs met vis

Zo lag ik maanden, op de bodem van de Wielenplas
Ik dacht toen echt, dat dat mijn einde was
Totdat men er ging graven voor een brug
Daardoor vonden ze mij en veel andere spullen terug
Een kraan met grijparm, die nam me op mijn kop
En kwakte me zo, de wallenkant weer op
Daar lag ik uitgeput te dromen
Wat moest er zo toch van mij komen?

Maar op een dag, het is echt gebeurd
Werd ik door een groep jongeren opgefleurd
Ze zagen me liggen, op hun gezichten verscheen een glans
Ze verzamelden hun krachten en grepen hun kans
Sjouwden  toen met wat jongens en een meidje
Met heel veel moeite, ja, het duurde een tijdje
Al roepend van: “Een, Twee, Drie,  Hupsakee”
Mijn gevaarte zomaar met zich mee
Stukje bij beetje terug naar het water

Verwelkomd door eenden met hun gesnater
En plonsden me terug waar ik behoor
Maar hoe nu verder? riepen ze in koor
Ze kwamen opnieuw op een idee
En stapten in, twee aan twee
Probeerden te varen, peddelend met hun handen
Doch helaas bleef ik steeds weer in het riet belanden
Zonder roer zou het zo niet gaan
Dus bonden ze  me een flink touw aan
Al trekkend, als een trekschuit  langs de kant
Hielpen de struiken  hen ook niet uit de brand
Ze wilden me terug aan een steiger gaan leggen,
of dat ging lukken, wie zou het zeggen

Toen ging een knul gewoon met zijn schoenen en kleren aan 
Voor mij met het touw in het water staan
En riep vrolijk: “Wie vaart er mee”?
Dat wilden de anderen graag , behalve twee
Zo trok hij mij wadend door het water naar de steiger
Daar bonden ze me vast, als hun gevonden krijger
Ik hoop echt heel erg dat ze voortaan
heel vaak met mij uit varen zullen gaan

Lieneke Naeff
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Bewoners willen open overleg over windmolens
Windmolens zijn al jaren een hot issue in de Groote 
Wielen: er komt namelijk een groot windmolenpark 
op 1 km afstand van de bebouwing. Er is ook al 
lang geleden een bewonersinitiatief “GroenInZicht” 
opgericht dat tegenwicht en alternatieven biedt 
tegen de zeer omvangrijke plannen van de 
initiatiefnemers en de gemeente.  
De gemeenten Oss en Den Bosch werken voor het 
plan samen in projectgroep De Duurzame Polder. 
Deze projectgroep organiseert themabijeenkomsten 
en rondleidingen langs bestaande 
windmolenparken. En toch, als je veel bewoners in 
DGW vraagt wat ze van de windmolens vinden, zijn 
2 reacties dominant: “Windmolens? Hoezo? Worden 
die hier dan gebouwd?” en “Windmolens, ja in deze 
omvang zijn we zijn we daar geen voorstander 
van, maar we hebben toch niks erover te zeggen, 
alles wordt over en zonder ons beslist!” De eerste 
reactie getuigt van verregaande onwetendheid 
(onverschilligheid?) over wat er gaande is in de wijk. 
Misschien dat bijgaande schets die door bewoners 
is opgesteld een impressie geeft.
De tweede reactie getuigt van moedeloosheid, 
van een gevoel niet echt gehoord te worden door 
de gemeente: de bijeenkomsten worden tot nu 
toe niet ervaren als een echt open gesprek: “de 
te behandelen onderwerpen worden door de 
gemeente geselecteerd, kritische opmerkingen 
worden genegeerd”.  

Vaak wordt ook verwezen naar de opstelling van 
de politieke partij Rosmalens Belang, die eerst 
stemmen verwierf door te beloven dat zij zich zou 
inzetten voor een minimaal windmolenpark, maar 
daarna 180 graden van mening veranderde door 
mee te gaan in een coalitieakkoord met 16 Bossche 
windmolens van meer dan 200 meter hoog.
Daarom is er nu een groep bewoners opgestaan 
die zich wil inzetten om een echt open gesprek 
tussen alle betrokken partijen te organiseren. 
Zij zijn zich heel goed bewust van de noodzaak 
dat de gemeente een bijdrage moet leveren 
in een duurzame energieopwekking. Maar zij 
twijfelen eraan of de gemeente en politieke 
partijen zich evenzeer bewust zijn van de zorgen, 
die bij bewoners leven (over mn. gezondheid, 
leefbaarheid en woningwaarde). Zij willen graag 
een gesprek onder leiding van een onafhankelijk 
gespreksleider om wederzijds begrip te krijgen en 
verbinding op te bouwen in plaats van het huidige 
wantrouwen. Samen met de Wijkraad zal in april 
hiervoor een bijeenkomst worden georganiseerd 
waar elke wijkbewoner welkom is. Ieder die wil 
meedenken over de opzet van zo’n gesprek en de 
eventuele acties daarna kan zich aanmelden via 
actievewielen@gmail.com. 

Frans Verhaaren.

Van pedagogisch medewerker naar BSO-coördinator. 
Dat is de stap die ik binnen Ons Kindbureau heb mogen 
maken! Een superleuke uitdaging om, samen met de 
BSO-teams van onze 7 locaties, de BSO naar een nóg 
hoger niveau te tillen. Dit doen we onder andere door 
gave activiteiten aan te bieden, zowel op locatie als 
buiten de deur. Spreekt dit jou aan? Dan horen we graag 
van je. Wie weet kom jij dan binnenkort een leuke 
workshop geven op één van onze locaties.

ROSMALEN | ’S-HERTOGENBOSCH |  VLIJMEN

Spirealaan 8 | Rosmalen | www.onskindbureau.nl | info@onskindbureau.nl | 073- 8511158

 Karin | 11 jaar werkzaam binnen Ons Kindbureau

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. 

niemand is zoals jij!

vraag het de kinderen!

ontwikkeling van A tot Z

leren en groeien van binnenuit

ontwikkel jezelf en groei samen

chillen na een lange schooldag

aandacht voor de aard van ieder kind

de wereld ontmoeten is ons motto!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.

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.

Roanne | 9 jaar werkzaam binnen Ons Kindbureau

“Laat ook uw stem meetellen 
op 15 maart a.s. voor de 

verkiezingen voor de 
Provinciale Staten en voor de 

Waterschappen”



Nummer 7 - 2023 Nieuws op Wielen

10

Ik kom uit…..
De Groote Wielen is een jonge snelgroeiende wijk waar naast Rosmalenaren veel “import” woont. Om wat meer 
voeling te krijgen met al onze bewoners besteden wij vanaf nu telkens aandacht aan één van onze wijkgenoten en 
hun afkomst. De spits wordt afgebeten door iemand die van ver is gekomen: Shweta Vermeulen uit India.

Shweta is in 2003 vanuit Bengaluru in het zuiden van India naar Nederland gekomen en, zoals haar achternaam 
al doet vermoeden, was dat vanwege de liefde. Ronald, haar man, was enige jaren daarvoor naar India 
gekomen voor een traineeship. Shweta was betrokken bij een studentenorganisatie die zich o.a. bezighield met 
uitwisselingsprojecten en haar ouders boden deze Nederlandse student voor enkele dagen opvang. Op de laatste 
dag kookte Shweta voor hem en dat was de eerste toenadering tussen hen beiden. Omdat ze studeerde en Ronald 
moest terugkeren naar Nederland, hebben ze een aantal jaren een lange-afstand-relatie gehad. De vader van 
Shweta vond dat zijn dochter vooral moest studeren en een goede baan zoeken. Maar natuurlijk liet de liefde zich 
niet tegenhouden. Shweta voltooide in 2001 haar studie Business Management Finance en in 2003 kwam zij naar 
Nederland.

Zij heeft eerst tien jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Dat was een harde commerciële wereld waar zij zich niet thuis 
voelde. Wat zij in haar werk wel heel leuk vond was het coachen van medewerkers. Twee maanden nadat zij haar 
baan had opgezegd startte zij als zzp’er in het geven van Engelse les. en ook vond zij een tijdelijke baan bij een 
internationale school in Eindhoven. Daar begeleidde ze kinderen met o.a. autisme en ADHD en ontdekte ze dat zij 
een goede connectie heeft met kinderen. Zij houdt ook van verhalen vertellen en dat kon zij goed toepassen in het 
onderwijs.

Om haar didactische vaardigheden verder te ontwikkelen ging zij naar de lerarenopleiding. Het schrijven van 
werkstukken in de Nederlandse taal kostte haar echter, naast  andere bezigheden, te veel energie en zij stopte met 
deze opleiding. Daarna richtte zij zich volledig op haar werk. Ze gaf 1-op-1  “lessen op maat”. Zo was er een dame, 
die graag Engels wilde leren omdat zij een workshop van de beroemde “hondenfluisteraar” Ceasar Milan wilde gaan 
volgen. Daar werden de lessen op aangepast.

Tijdens Corona kon zij tijdelijk niet lesgeven en besefte ze dat ze eigenlijk te ambitieus was en de neiging had om de 
lat (te) hoog te leggen. Na rijp beraad heeft zij daarom besloten om te stoppen met het lesgeven. Ze ging op zoek naar 
iets creatiefs en ze begon te schrijven. Ze neemt ook tekenles om haar creatieve kant te ontwikkelen. Ze merkt dat ze 
de laatste jaren spiritueler is geworden en dat haar houvast biedt. Omdat ze ver van haar wortels woont is het voor 
haar belangrijk om te kunnen aarden. En dat lukt door haar rituelen te volgen zodat ze haar identiteit als een Indiase 
vrouw kan houden en daarvoor is zij heel erg dankbaar.

Een paar vragen die wij alle nieuwe bewoners willen stellen: 
Wat viel je het eerst op in Nederland/De Groote Wielen?
In Nederland, de kleine ballonnetjes op de fiets (schattige kindjes die 
helemaal ingepakt waren in de winter), in De Groote Wielen het wijde 
landschap, water, veel mooie vogels en prettige mensen in de buurt. 
Wat is er anders in je land/stad van herkomst dan hier?
Het is hier beter georganiseerd, er is veel water en ik voel me veiliger, 
bijvoorbeeld als ik op de straat loop als het donker is.
Wat mis je in Nederland/De Groote Wielen?
In de Groote Wielen mis ik een koffietentje en een multicultureel 
evenement. Er is een (kleine) Indiase gemeenschap in Rosmalen en er zijn 
meer mensen van buitenlandse afkomst, die zeker belangstelling zouden 
hebben voor zo’n evenement.

Marjolein Appels
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De Sprong: warm en geborgen naar binnen, 
maar met een open blik naar buiten
In 2021 bestond Kindcentrum (KC) De Sprong 12,5 jaar. Een goed moment om dit KC eens in de spotlights te zetten. 
Helaas kwam er steeds iets tussen maar “wat in het vat zit, verzuurt niet” dus besteden we in deze editie van Nieuws 
op Wielen alsnog aandacht aan dit bijzondere KC. 

De Sprong is in 2009 begonnen als De Kleine Wielen, 
een dependance van De Groote Wielen. In 2011 werd 
een nieuw gebouw betrokken en werd het echt een KC 
waar kinderen van 0 tot de overgang naar de middelbare 
school  onderwijs krijgen en opgevangen worden.
Marijke van Ek (manager onderwijs) en Femke van 
der Starre (manager opvang vanuit Ons Kindbureau) 
vertellen enthousiast en vol bezieling over hun KC, 
de visie die zij hebben en vooral de kinderen die zij 
begeleiden. Zij werken nauw samen (delen zelfs één 
kantoor) en kunnen daardoor zorgen voor een “warme 
overdracht” tussen opvang en onderwijs.

De methode waarmee binnen De Sprong wordt gewerkt, 
is ontwikkelingsgericht onderwijs. Dat wil zeggen dat 
kinderen uitdagingen en kansen worden geboden om 
zichzelf in eigen tempo te ontwikkelen. De Sprong zit 
met haar methode tussen traditioneel en innovatief 
onderwijs in. Concreet betekent het dat de instructies 
voor rekenen en taal in groepsverband worden 
gegeven, waarna kinderen zelf met hun opdrachten 
aan de slag gaan. En de wereldoriëntatievakken, zoals 
aardrijkskunde en geschiedenis, maar ook de creatieve 
vakken worden aangeboden in de vorm van thema’s. 

Jaarlijks worden ongeveer 5 thema’s vastgesteld waar 
het hele KC (ook de baby’s en peuters op de opvang) 
mee aan de slag gaat. De kaders worden door de leiding 
aangegeven maar daarbinnen hebben leerkrachten, 
pedagogisch medewerkers en kinderen een grote 
inbreng. Dit leidt tot verrassende ideeën. Zo is er dit 
schooljaar bijvoorbeeld gewerkt met een kunstdocent.

Kinderen pikken dat goed op. Zo heeft De Sprong een 
kinderraad. Die houdt zich bezig met zaken binnen en 
buiten de school. Toen het in Coronatijd lastig was te 
trakteren, kwam de kinderraad met het voorstel dit 
helemaal af te schaffen en in plaats daarvan de jarige 
te laten kiezen welk spel hij of zij met de klas wil spelen. 
Maar de kinderraad heeft ook een duidelijke mening over 
de verkeersonveilige situatie in onze wijk.
Gedurende een themaperiode vinden ook 
buitenschoolse activiteiten plaats, die met het thema 
te maken hebben. En ouders doen actief mee. Zij geven 
soms gastlessen als zij kennis hebben van het thema. 
Zoals Marijke zegt “we halen buiten naar binnen en 
brengen binnen naar buiten”. Op die manier wordt de 
blik van de kinderen verruimd en realiseren zij zich dat 
zij onderdeel zijn van een grotere wereld. De afsluiting 
van een thema wordt vormgegeven door een presentatie 
aan de ouders. Dat kan op vele manieren. Zo is er al eens 
een voorstelling geweest en een kunsttentoonstelling. 
Het hele KC is dan als het ware ondergedompeld in het 
thema. 

Het leuke van deze manier van werken is ook dat 
kinderen ontdekken dat alle talenten waardevol zijn. En 
dat er veel meer mogelijk is dan zij en wellicht ook hun 
ouders op het eerste gezicht denken. Dat geldt voor hun 
schooltijd maar zeker ook voor hun toekomst en dat 
is een stimulerende ervaring, die je alle kinderen zou 
gunnen!

Marjolein Appels
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Buurtpreventie in De Groote Wielen
Sinds september 2016 heeft De Groote Wielen een buurtpreventieteam. Na een oproep van de 
wijkagent aan alle inwoners van De Groote Wielen is dit team opgericht tijdens een startbijeenkomst 
in Windkracht5. Het verdere initiatief en de organisatie ligt bij de wijkbewoners zelf. Politie en 
gemeente zorgen voor de facilitering; hesjes, jassen, zaklampen en periodieke training.

In de afgelopen jaren is het team gegroeid naar zo’n 
twintig leden, allemaal vrijwilligers uit de wijk. We 
worden periodiek getraind door politie en gemeente, 
zodat we weten waarop te letten en hoe te handelen 
als we iets waarnemen. Jaarlijks volgen we ook een 
herhalingscursus reanimatie/AED. Verder hebben 
we geen bijzondere bevoegdheden.
De doelstelling: op een laagdrempelige manier 
bijdragen aan een veilige en fijne woonomgeving. 
Daarbij ligt de nadruk op preventie. Dat betekent dat 
als we iets waarnemen, we dit via het juiste kanaal 
doorgeven; 0900-8844 (geen spoed), 112 (spoed). 
Ook gebruiken we de BuitenBeter-app om zaken 
in de openbare ruimte (defecte straatverlichting, 
zwerfvuil) door te geven aan de gemeente. (TIP: 
installeer ook de BuitenBeter-app op jouw telefoon 
en help mee de wijk netjes houden.)

Zichtbaar in de wijk
Tijdens onze rondes worden we regelmatig 
aangesproken door buurtgenoten. Uit deze 
gesprekken halen we veel voldoening; we 
doen het tenslotte voor elkaar. Als lid van het 
buurtpreventieteam leer je bovendien snel nieuwe 
buurtgenoten én je wijk beter kennen. En het is 
gezond om even ‘schermloos’ buiten en in beweging 
te zijn. Heerlijk na een lange werkdag binnen!
Hoewel, schermloos…. Sinds enige tijd gebruiken 
we een speciale app voor buurtpreventieteams. 
Hiermee leggen we de rondes vast en zorgen we 
dat we overal in de wijk komen. Ook communiceren 
we via een logboek met de wijkagent en maken 
we hierin onze planning. Leuk weetje; sinds de 
oprichting is door het team al meer dan 6000km 
door de wijk gewandeld.

Naast de standaard-rondes doen we ook mee 
aan specifieke acties zoals de ANWB-actie ‘Zet 
je licht aan’. Hierbij hebben we met gele krijtverf 
tags gespoten op de fietspaden in de wijk. Een 
ander terugkerend thema is het Donkere Dagen 
Offensief (DDO). Dit is gericht op inbraak- en 
diefstalpreventie. Dan gaan we samen met politie 
en handhaving de wijk in en controleren we o.a. 
op afgesloten poorten en schuren. Goed voor de 
samenwerking en het contact met de wijk. En niet in 
de laatste plaats, goed voor de preventie. 

Buurtpreventie online
Het buurtpreventieteam beheert ook een aantal 
WhatsAppgroepen (WABP Broekland, De Hoven, 
De Watertuinen, De Lanen). Hierin kunnen 
buurtgenoten elkaar waarschuwen voor verdachte 
zaken. Ook delen we tips en actualiteit via onze 
Instagram en Facebookpagina. 

Doe je mee?
We zijn – zeker omdat de wijk blijft uitbreiden – altijd 
op zoek naar nieuwe leden. Als vrijwilliger bepaal 
je zelf hoe vaak je loopt. Of dit nu 1x per maand is 
of 5x per week, dat is aan jou. Interesse? Stuur ons 
dan een bericht via een van de online kanalen.

www.buurtpreventiedegrootewielen.nl  
Rob Hoogeboom & Robbert Nooijen 
Coördinatoren BPT De Groote Wielen
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Zo sprak ik met Angelique (55) moeder van 4 
kinderen en oma van zes kleinkinderen. Een 
energieke, enthousiaste vrouw uit Waalwijk, die nu 
sinds tien jaar in de Groote Wielen woont. Angelique 
praat enthousiast over de Boksclub in Windkracht 
5, waar ze regelmatig te vinden is, loopt veel met 
haar hond en wandelt graag in de bergen. Het doet 
haar goed om actief bezig te zijn. Vandaar ook dat 
ze met plezier de wijkkrant bezorgt . Bovendien is 
Angelique al negen jaar actief als vrijwilligster bij de 
“Buurtpreventie”van de Groote Wielen. 

Ook sprak ik met de familie Schipper: Mama Anouk 
en haar dochters Karlijn en Femke.(“Papa bezorgt 
soms ook mee hoor” werd meteen gemeld) En ook 
kater Moose bleek een belangrijke aanwezige in 
huis. Anouk is geboren en getogen in Rosmalen 
en woont met haar man Roderick al sinds 2006 
in de Groote Wielen. Eerst in de wijk Broekland, 
waar beiden dochters geboren werden en nu naar 
volle tevredenheid alweer 3 jaar in de Lanen, 
waar ze met het gezin de wijkkrant bezorgen. Een 
super actieve familie, die voortdurend met allerlei 
activiteiten bezig is. Naast het bezorgen van de 
krant is Anouk(43) directeur van een basisschool en 
houdt ze van zang, theater, fietsen en activiteiten 
met vriendinnen. Karlijn (14) is naast school, 
enthousiast betrokken bij de 2-Stage musicalgroep 
en zit op judo, waar ze ook jeugdhulptrainster is. 
En Femke(10) hockeyt en zit op ballet, met als 
doel: dansen op spitzen. Bovendien heeft ze met 
vriendinnen ”aandacht voor anderen”, ze hebben 
een babysit-club en gaven een verjaardagsfeestje 
voor een klasgenootje. Als ik hen vraag wat ze van 
de krant vinden en wat er leuk is aan bezorgen, zegt 
Femke: “Gewoon, hoe sneller wij hem bezorgen, 
hoe sneller mensen hem kunnen lezen”. Bovendien 
vinden ze het gezellig dit als gezin met elkaar te 
doen. Kranten in de fietsmandjes en bezorgen 
maar! Het leidt tot leuke buurtcontacten, gezellige 
praatjes en leuk zicht op nieuwe bewoners en 
hun huizen. De krant is leuk, maar ze missen wel 
informatie over wat er voor de jeugd te doen is. 

Als tip wordt nog gesuggereerd meer 
groepsactiviteiten met jongeren te organiseren, 
zodat ze meer met elkaar in de wijk kunnen 
beleven.

Gemeenschappelijk vinden alle geïnterviewden 
De Groote Wielen mooi van opzet. Het is er 
meestal lekker stil en de variatie aan parkjes,water 
en natuur is bijzonder. Nog meer groen is altijd 
welkom en meer bomen zou leuk zijn. Ook meer 
prullenbakken trouwens, want iedereen ergert 
zich aan de rotzooi in gras en plas en dat is ook 
slecht voor dieren. Het bezorgen in Nee/Nee 
bussen was in het begin wel spannend, maar de 
positieve reacties helpen, waardoor ze er geen 
moeite meer mee hebben. Bovendien kunnen 
mensen toch aangeven als ze hem niet meer willen.                                                                                         
De nieuwsgierigheid naar het nieuw te openen 
winkelcentrum is bij iedereen groot. Ze hopen 
allemaal stiekem dat er behalve een Albert Heijn 
ook een Lidl komt. Verder maken ze zich wel zorgen 
over het vandalisme en de opgroeiende jeugd, 
zeker naar de toekomst toe. Hopelijk zijn we met 
z’n allen in staat daar op tijd een oplossing voor te 
vinden. Als iedereen nu eens, alleen of met elkaar, 
iets voor een ander zou doen. Want we zijn toch met 
z’n allen verantwoordelijk voor een mooie leefbare 
buurt! 

Wat is de Groote Wielen toch gezegend met dit 
soort bewoners. Hopelijk inspireert het ook anderen. 

Lof voor vrijwilligers
Lieneke Naeff

Wij willen de vrijwilligers uit onze wijk graag onder Uw 
aandacht brengen. Daartoe had ik een gesprek met 
enkele Wijkkrant-bezorgers over hun ervaringen met 
onze wijk en de krant.
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Gelijke kansen ook voor gezinnen in de 
Groote Wielen
Wist u dat…..
• Ook gezinnen in De Groote Wielen gebruik kunnen maken van Stichting Leergeld?
• Dat dit geldt voor twee-ouder-gezinnen met een inkomen tot € 2391,00?
• Dat dit geldt voor één-ouder-gezinnen met een inkomen tot € 1673,92?
• Dat iedere aanvraag geldt voor 1 jaar, maar wel jaarlijks verlengd kan worden?
• Dat Stichting Leergeld € 20,00 van uw ouderbijdrage aan school betaalt?
• Dat St. Leergeld de kosten van het schoolreisje en/of schoolkamp betaalt?
• Dat zij ook de aanvraag regelen voor het Jeugd-sportfonds en Jeugd-Cultuurfonds?
• Dat  de contributie van de sportvereniging tot € 225,00 betaald wordt?
• Dat de kosten voor bijv. muzieklessen betaald worden tot een bedrag van € 425,00?
• Dat zij ook de aanmelding verzorgen bij Jarige Job ( stichtingjarigejob.nl)?
• Dat zij ook de aanmelding bij Quiet verzorgen. ( Quiet.nl/DenBosch)
• Dat zij de kosten voor het halen van zwemdiploma A,B en C  betalen ( niet achter-

af)?
• Dat zij -als uw kind naar het Voortgezet Onderwijs gaat - zorgen voor een fiets en de 

verplichte laptop/iPad?
• Dat de VO leerlingen een voucher krijgen voor de eerste extra kosten?
• Dat dit alles geldt voor de kinderen/jongeren van 4 t/m 17 jaar?
• Dat u meer informatie vindt op www.leergelddenbosch.nl of door te bellen met 

073-6149472 op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 – 13.00 u of een mail te 
sturen  naar info@leergelddenbosch.nl.?

Belangrijk om te weten:
• Alimentatie telt mee als inkomen. 
• Van ouders met een hoger inkomen, die in een wettelijke schuldsanering zitten, 

wordt gekeken naar het vrij te laten bedrag.
• Wanneer een ouder samenwoont met een partner, dan wordt gekeken naar het 

gezamenlijk inkomen.
• Het eventuele inkomen van een inwonend familielid (broer/zus, opa/oma) wordt 

buiten beschouwing gelaten.

Informatieavond verkeersmaatregelen de Groote Wielen
25 april 2023 - 19:30-21:00 - Windkracht 5 (Deltalaan 140)

Verkeersveiligheid leeft in onze wijk. Zeker als er (weer) een incident is en 
hierover wordt geschreven in de media spelen de gemoederen flink op.

Wethouder Roy Geers wil graag de plannen toelichten over de voorge-
nomen verkeersmaatregelen bij de fietsoversteekplaats Vlietdijk en Vlin-
derlaan, die tot een betere verkeersveiligheid moeten leiden. Hij zal met 
name ingaan op deze twee verkeersknelpunten, mocht er nog tijd over 
zijn, kunnen er vragen rondom andere knelpunten gesteld worden.

Jullie inbreng is belangrijk voor de verkeersveiligheid, daarom willen we 
vanuit de wijkraad inventariseren welke wensen, knelpunten, ideeën en 
oplossingen er zijn t.a.v de verkeersveiligheid die we kunnen meenemen 
richting de gemeente.
Zorg dat je erbij bent!

Meld je bij voorkeur aan,
Volg de QR code om je aan te melden!

Of bezoek onze website www.actievewielen.nl
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Wie jarig is trakteert

20 jaar!
Het Waare Huis bestaat 

Met het ontstaan van De Groote Wielen in Rosmalen in 2003, is
Het Waare Huis opgericht. Daarom is 2023 een feestjaar voor
Het Waare Huis. Al 20 jaar de grootste nieuwbouwmakelaar
van Rosmalen, met name in De Groote Wielen. En sinds enkele
jaren marktleider in Rosmalen voor de verkoop van bestaande
woningen. Hier zijn wij trots op!

Geef je ons in 2023 schriftelijk opdracht voor de verkoop van
jouw woning? Dan ontvang je van ons een cadeau t.w.v. 559,-
euro. Kijk op www.hetwaarehuis.nl/20jaar of scan de QR-code.

Het Waare Huis - Makelaarskantoor voor nieuwbouw, verkoop, aankoop, taxatie en verhuur.
 Burg. Nieuwenhuijzenstraat 2 Rosmalen | info@hetwaarehuis.nl | hetwaarehuis.nl | 073 523 64 65

€559,-
CADEAU t.w.v. 
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Hooggeëerd Publiek
Namens alle watervogels van de Groote Wielen plas, heet ik u welkom en wil ik u bedanken 
voor uw komst. Met velen komt u steeds weer ons waterspektakel bewonderen en ons 
daarvoor belonen met uw gulle donaties in de vorm van heerlijk oud, maar soms ook 
beschimmeld brood, vaak in veel te grote stukken. 

Kennelijk weet u niet dat teveel van dat brood slecht en ongezond voor ons is. Dat er te weinig 
voedingsstoffen en teveel zout in zit en dat nat brood uitzet in onze magen, zodat we dan geen plaats 
meer hebben voor de voor ons gezondere waterplanten en grassen. Bovendien groeien er door de resten 
brood in het water, giftige botulisme en bacteriën, waardoor wij verlamd kunnen raken of zelfs verdrinken. 
Maar ook u als waterminnende mensen zien wij in gevaar komen, want door die broodresten wordt ook de 
waterkwaliteit aangetast en de algengroei bevorderd. Al dat vele brood is dus een gevaar voor mens en 
dier.  
Dat willen we toch niet? 

Dus lieve bewonderaars, als u nog lang van ons gezellige waterballet wilt komen genieten en niet naar de 
stervende zwaan wilt komen kijken…doneer ons dan als beloning voor ons spetterende optreden, de voor 
ons gezondere voeding zoals: graan, mais, kippenvoer en bladgroenten als andijvie en sla in kleine stukjes. 
Strooi het voer wel op de oever en niet in het water. En het oude brood, dat gebruikt u dan gewoon  zelf, 
voor bijv: wentelteefjes, tosti’s, croutons of als paneermeel.
Als u dat voortaan doet, zijn wij u erg dankbaar en zullen wij ons gezellige waterspektakel nog lang in 
goede conditie aan u blijven vertonen. 
Moeder de Gans


