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Adressen van de wijkraad.
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Welkom

Voor u ligt alweer het vierde “Kernmaggezien”, het wijkblad van de wijkraad
Rosmalen Centrum en Hondsberg. De wijkraad bestaat nu twee en een half jaar
en we proberen twee maal per jaar een wijkblad uit te brengen. Via het wijkblad
houden we u op de hoogte van alle zaken die onze wijkbewoners aangaan. Ik
hoop daarom dat ook dit vierde wijkblad u weer goed informeert over onze
activiteiten en acties in de eerste helft van 2003 en hoe wij trachten zo goed
mogelijk uw belangen te behartigen, waar het gaat om zaken in uw directe
woonomgeving.
Na het uitgeven van ons derde wijkblad (half november 2002) is er weer veel
gebeurd.
Ten eerste kan ik u melden dat de wijkraad het nieuwe jaar 2003 van start is
gegaan met een vernieuwd team. In november 2002 bestond de wijkraad nog
slechts uit acht personen. Door een actieve werving van enkele wijkraadleden zijn
vier nieuwe mensen toegetreden tot de wijkraad: Willeke Driessen, Joke Pos,
Grietje Voets en Nico Langeraap. Natuurlijk hebben deze nieuwe mensen een
inwerkperiode nodig gehad, maar door enkele acties van de wijkraad zijn zij snel
thuis geraakt in het werken in een wijkraad.
Ook kunt u zich misschien herinneren dat wij in de afgelopen winterperiode druk
zijn geweest een ijsbaan aan te leggen op het Gildeplein. Na enkele nachtelijke
uren spuiten was er toch enkele uren ijspret. Desalniettemin streven we ernaar
om de komende winter een ijsbaan in onze wijk aan te leggen. Verderop in dit
blad kunt u lezen over de ervaringen met de aanleg van de ijsbaan.
Ook organiseerden we weer een Groensnoeidag op 29 maart. We hebben ook de
openbare ruimte weer met een rondwandeling kritisch bekeken. Kleine
onvolkomenheden zijn gemeld aan de gemeente en enkele daarvan zijn inmiddels
opgelost. De wijkraad is actief betrokken in het Platform Rosmalen Ouderenproof,
dat na de slotmanifestatie in november 2002 is opgericht. Maar de meeste tijd is
de wijkraad bezig geweest met het proces van de nieuwe plannen voor het
centrum van Rosmalen. Regelmatig met de gemeente aan tafel, maar ook
discussies intern binnen de wijkraad vergden veel van onze tijd.
Enkele artikelen in dit wijkblad geven u een beeld van deze acties en activiteiten.
Ik wens u veel leesplezier met dit vierde wijkblad.
Willem Hoogenberk, voorzitter.

Waar moet u aan denken voordat u met vakantie gaat? Het is zoveel dat we u enkele tips
geven. Natuurlijk probeert de politie, ook in de vakantieperiodes, zoveel mogelijk misdrijven
te voorkomen maar u kunt er zelf ook wat aan doen.
Gaat u op vakantie, geef dan aan ons door dat u weg bent. Op een speciaal formulier, te
verkrijgen op het politiebureau Rosmalen kunt u aangeven wanneer u dan weg bent.
Gedurende de tijd dat u weg bent zullen wij uw woning controleren.
In verband met de verwerking is het verzoek om het formulier volledig ingevuld vroegtijdig
(enkele weken van tevoren) af te geven aan het bureau van politie te Rosmalen. Velen zijn
nu bezig om de vakantie voor te bereiden en waarom geeft u nu alvast niet door wanneer u
wegbent.
Op het bureau liggen ook registratieformulieren voor fiets/brommer en andere
eigendommen. Voordat u dan vertrekt kunt u alle gegevens hierin invullen.
ENKELE TIPS VOORDAT U VERTREKT
================================
1. Ramen en deuren goed afsluiten.
2. Laat geen sleutels aan de binnenzijde in de sloten zitten.
3. Controleer hang/sluitwerk op defecten.
4. Binnendeuren niet afsluiten. Extra schade wordt daarmee voorkomen.
5. Geen geld, waardevolle papieren/sieraden thuis achterlaten. In een kluis bij de bank is
het safe.
6. Laat niet zien dat u weg bent. Geen briefjes, geen touwtjes, overgordijnen niet
constant dichtlaten, planten op vensterbank laten staan en etaleer geen
kostbaarheden enz.
7. Ladders en andere dingen die inklimming kunnen vergemakkelijken wegzetten.
8. Laat geen volle vuilniszakken bij uw huis achter.
9. Zet fiets/brommer altijd op slot.
VOOR DE ACHTERBLIJVER
=======================
1. Zorg dat men weet waar u bent. (familie en kennissen)
2. Laat de sleutel bij bekenden achter.
3. Zorg dat men de brievenbus regelmatig leeg maakt.
4. Laat de gordijnen niet dicht. Laat ze af en toe sluiten en opendoen zodat men de
indruk heeft dat er iemand thuis is.
Met vriendelijke groet,
John-Paul Stakenburg,
Buurtcoördinator Rosmalen Noord
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Met de realisering van de nieuwe opzet van zorgcentrum "de Biechten", de op
handen zijnde verplaatsing van de Annenborch naar een andere lokatie en de
centrumplannen is er dus volop werk aan de winkel!

Ook wij ouderen hebben een toekomst en we gaan zorgen dat
het een goede toekomst wordt!!

Wijkraad kunnen jullie me misschien helpen?
Als U hulp nodig hebt bij het volgende: verkeerszaken, groen en spelen, straten
en pleinen, veiligheid, sociale zaken, jongeren, etc kunt u dit per brief of mail bij
ons melden. Indien uw probleem een probleem van of in de wijk is zullen wij
daarbij helpen. U kunt die brief in de bus stoppen of per post versturen aan
Secretariaat Wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg, Schoolstraat 26, 5241
VB Rosmalen, of mailen naar wmcc@home.nl
Wist u dat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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De Kentering verkocht is aan fa Piels, die het een grote opknapbeurt gaat
geven.
Het nieuwe sociaal cultureel centrum waarschijnlijk toch in het oude
gemeentehuis gaat komen.
Richard Krajicek Rosmalen uitkoos om wereldkundig te maken, dat hij stopt
met zijn tenniscarriere.
De Lambertuskerk van binnen opnieuw is geschilderd en het alleszins de
moeite waard is om er eens binnen te lopen.
Het in de Dorpsstraat verboden is in te rijden vanaf de Rabobank naar kapper
van de Donk en omgekeerd. Alleen bestemmingsverkeer mag vanaf de
kapper wel inrijden!
Outlet for Men aan de Dorpsstraat binnenkort gaat verhuizen naar de
overkant, naar het pand van de beddenzaak.
Hij dan zijn huidige pand gaat verbouwen tot een zaak voor casual kleding
met de betere wereld merken.
Op maandag 23 juni een jonge boer op klompen bij Cafetaria de Inloop als
imker een zwerm bijen heeft geschept.
Er onder de hoogspanningsleiding ten noorden van de Overlaet al een
asfaltweg is aangelegd als ontsluiting voor de Groote Wielen, waar je op dit
moment fantastisch kunt skaten.
De gemeente druk bezig is de parkeerplaatsen in de Hondsberg (tussen
Weth. Noppenlaan en Herculesstraat) opnieuw te bestraten

De ontwikkelingen in het centrum van Rosmalen
Zoals u weet, zijn er al lange tijd plannen om in het centrum van Rosmalen een
grote uitbreiding van het aantal winkels te maken. Dit heeft vooral te maken met
de bouw van de Groote Wielen. Deze plannen doorlopen een procedure van
voorlichting en inspraak met bewoners en de wijkraad is hier al lange tijd mee
bezig. De wijkraad probeert er op toe te zien dat alle bewoners op tijd en goed
geïnformeerd worden en geeft kritische kanttekeningen aan de gemeente, daar
waar we dat nodig vinden.
De voorlichtingsavond van de gemeente in april 2002 leverde 160 bezwaren op
en dat heeft ertoe geleid dat de plannen zoals die er toen lagen inmiddels
gewijzigd zijn. Echter aan het programma, namelijk 12.000 m2 winkels met
ondergrondse parkeergelegenheid voor 500 auto’s en 140 woningen op het
gebied “Centrum-zuid” oftewel het landje van Buys, is niets veranderd. Er is een
andere stedenbouwkundige architect benoemd en deze heeft aan de Dorpsstraat
en grenzend aan bijvoorbeeld de achtertuinen aan de Korte Venstraat de
bebouwing laag getekend. Maar, als je dan toch dezelfde hoeveelheid van alles
kwijt moet in hetzelfde gebied, dan moet je flink de hoogte in en dat gebeurt in het
binnengebied. Om u enig idee te geven: er zijn twee torens gepland van 24 meter
hoog en dat is net zo hoog als de Lambertuskerk. De maquette van het plan staat
in de hal
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Project Rosmalen Ouderenproof - PRO!
van het oude gemeentehuis aan de Hoff van Hollantlaan en we raden u aan daar
eens te gaan kijken.

Wordt Rosmalen in de toekomst echt "Ouderenproof" of in goed
Nederlands: vriendelijk voor ouderen?
Onmiddellijk komt dan de vraag: wanneer hoor je bij "de ouderen" ? Vroeger was
dat op je 65ste, de meesten totaal op en versleten. Nu wordt je door de Overheid
al vanaf je 55ste tot de "ouderen" gerekend, hoewel de meesten dan nog heel
vitaal en ondernemend zijn. Soms is dat een beetje irritant, maar het heeft ook
voordelen: ouderen worden door de overheid uitgedaagd mee te denken en ook
mee te beslissen hoe wij onze laatste levensfase wensen in te richten. De
gemeente heeft hier mooie slogans voor zoals : "interactief besturen" en
"zorginstellingen moeten van een aanbodgericht naar een vraaggericht
beleid" enz. Dus: minder betutteling, meer inspraak, meer eigen initiatieven enz.
En daar moet je mee beginnen als je nog vitaal bent!
Dat bewees de opkomst bij de startbijeenkomst van het Project Ouderen Proof
Rosmalen op 1 maart 2002 in de Kentering: er waren maar liefst 650
belangstellenden! Een groot aantal van hen ging ook echt meewerken aan het
project. Er startten 5 werkgroepen die gemiddeld 6 keer bij elkaar kwamen om
over diverse onderwerpen te praten. Door de acht wijkraden werden
huiskamergesprekken en wijkbijeenkomsten belegd waar de vraag werd
voorgelegd: is uw buurt ouderenproof?

De wijkraad heeft dan ook gepleit voor spreiding van de winkels, bijvoorbeeld door
het gebied PTT-Aldi ook te gebruiken voor winkels en niet alleen voor woningen,
zoals dat nu het plan is. Dit advies is tot op heden niet opgevolgd en in de
afgelopen maand(en) is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het
centrum. De gemeenteraad heeft namelijk op 20 mei de (deel)visie Rosmalen
Centrum vastgesteld.
De Structuurvisie voor geheel Rosmalen (uit 2001) zal voorlopig niet door de
Raad worden vastgesteld. De gemeente heeft namelijk het plan opgevat om met
deelplannen verder te gaan. Het gevolg is dat het voor de bewoners een lastig te
volgen proces is geworden, maar de wijkraad zal op het vinkentouw blijven zitten
en we zullen met regelmaat Openbare Vergaderingen over dit onderwerp houden,
zodat u in begrijpelijke taal geïnformeerd zult worden.
In vogelvlucht schetsen wij voor u hier de (nog) te volgen procedures:
4

Dit hele proces is samengevat in een eindrapport (ja, daar ontkom je natuurlijk
niet aan!) dat in een slotbijeenkomst in de Kentering op 29 november 2002 werd
gepresenteerd aan gemeente, provincie en zorginstellingen. Wél met de opdracht
om dit rapport niet bij al die andere in de la te leggen, maar er binnen 3 maanden
op te reageren en aan te geven hoe in de toekomst méér dan voorheen rekening
kan worden gehouden met de vraag van ouderen zelf!
Inmiddels is uit de deelnemers aan de werkgroepen een Platform ontstaan dat tot
taak heeft erover te waken dat de aanbevelingen en doelstellingen ook echt
gerealiseerd worden. Joke Pos van de wijkraad heeft zitting in dit platform.
Alle tien organisaties (van gemeente tot huisartsenpost en van HEVO tot
Thuiszorg) hebben zeer positief gereageerd en samenwerking toegezegd! Er zijn
inmiddels oriënterende gesprekken gevoerd waarbij vooral de aandacht gericht is
op:
1.
goede, gevarieerde ouderenhuisvesting.
2.
zorg op maat voor elke leeftijdsfase.
3.
het realiseren van een éénloket-functie zodat ouderen met al hun vragen
op één adres terecht kunnen.
4.
het oplossen van knelpunten (dit in samenwerking met de wijkraden).
13

toen was het weer een waterballet. Van zondag op maandag de allerlaatste
poging; een strakke ijsvlakte… de kinderen op school en tegen de tijd dat deze uit
was, was het ijs al lang weer verdwenen. We hadden het gesnapt, dit ging echt
niet!
Maar volgend jaar beter!! We weten nu wat er wel en niet kan. We hebben
grondig geëvalueerd, het draaiboek verder verfijnd en de eerste vorstperiode in de
volgende winter, dat beloven wij u als wijkraad, dan schaatsen we op het
Gildeplein!!

Commissie Sociaal Beleid van de wijkraad
Rosmalen Centrum en Hondsberg
De commissie Sociaal Beleid houdt zich bezig met sociale vraagstukken in de wijk
Rosmalen Centrum en Hondsberg.
De commissie Sociaal Beleid heeft in onze wijk het ouderenproject Rosmalen
Ouderen Pro!! gestart (zie elders in dit blad). Hierbij hebben wij in een tweetal
presentaties, die goed bezocht waren door de bewoners, de ouderen in onze wijk
geinformeerd over het doel en de opzet van dit Pilot project Rosmalen Ouderen
Pro! Hierbij hebben wij intensief samengewerkt met de stichting WIR uit Rosmalen
en met het Hevobestuur. Deze laatste twee waren verantwoordelijk voor het
eindrapport, waaraan wij een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Voor het
vervolg van dit project zie het volgende artikel.
Een actueel thema is de veiligheid in en om de woning. De commissie Sociaal
Beleid heeft reeds diverse bijeenkomsten bezocht over dit thema.
Verder wil de commissie bijeenkomsten gaan organiseren over diverse actuele
thema's, waar u als bewoners ook daadwerkelijk iets aan heeft:
• thema brandveiligheid in de woning.
• thema “Hoe word je zorgeloos ouder”, althans, met minder zorgen.
• thema nalatenschap.
• thema, bereikbaarheid. (door kinderen, kleinkinderen, en familie).
De commissie Sociaal beleid bestaat uit mw. Willeke Driessen, mw. Grietje Voets,
mw. Joke Pos, dhr. Evert van Brakel, en dhr. Tonny Claasen die tevens de
coordinator is.
Heeft u vragen of suggesties aan de commissie, dan kunt u deze doorgeven aan
Tonny Claasen, telefoonnummer 073-5210058 of 06-53217310, e-mailadres:
tonny.claasen@home.nl
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1.( Deel)Visie Rosmalen Centrum
De visie is door B&W en op 20 mei door de gemeenteraad vastgesteld. De visie is
niet juridisch bindend. Dit houdt in dat bij het vervolg er bijvoorbeeld afgeweken
kan worden van hetgeen beschreven staat in de visie. De visie moet wel de basis
gaan vormen voor het maken van een nieuw bestemmingsplan, een herziening
van het bestemmingsplan Centrum Rosmalen 1994.
2. Voorontwerp bestemmingsplan
Na vaststelling van de Centrumvisie door de gemeenteraad is de gemeente
begonnen aan de volgende stap. Dat is het maken van een voorontwerp
bestemmingsplan. Hierin wordt de visie vertaald in concrete punten: wat mag er
op een bepaalde plek wel of niet. Het voorontwerp bestemmingsplan zal in
september ter visie worden gelegd. Dit houdt in dat er wederom
informatieavonden voor bewoners komen en dat iedereen zijn mening, zijn
bezwaren kenbaar kan maken. Tevens wordt het plan naar de provincie gestuurd,
waar de Provinciaal Planologische Commissie (PPC) een advies geeft over het
plan. De commentaren van bewoners en het advies van de PPC moeten
vervolgens door de gemeente worden verwerkt en komen tot uiting in de volgende
stap, het ontwerpbestemmingsplan.
3. Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is voor de burger en andere belanghebbenden de
eerste formele planfase. De gemeente verwacht dat deze fase begin van 2004
van start kan gaan. Wederom worden de spullen ter visie gelegd en wel voor
exact 4 weken en kunnen bewoners hun bezwaren (en dat heet dan zienswijze)
bij de gemeenteraad kenbaar maken.
Het bestemmingsplan is een juridisch stuk waar rechten aan ontleend kunnen
worden.
4. Vaststelling en goedkeuring bestemmingsplan
De gemeente gaat vervolgens alle ingediende zienswijzen verwerken. De
volgende stap is dat de gemeenteraad het plan moet gaan vaststellen. De
gemeente hoopt dat de Raad het plan nog in 2004 zal kunnen vaststellen. De
verwerking van de zienswijzen moet in de toelichting van het plan een plaats
krijgen.
De laatste planfase is dat het provinciebestuur, het College van Gedeputeerde
Staten (GS), het bestemmingsplan moet goedkeuren. Daartoe stuurt de gemeente
het door de Raad vastgestelde plan naar de provincie en dit plan wordt weer voor
4 weken ter visie gelegd. Bewoners kunnen dan wederom bezwaren maken, maar
dan bij GS en die bezwaren heten dan bedenkingen. Echter, alleen die mensen
die bij het ontwerpplan een zienswijze hebben ingediend, kunnen bedenkingen
indienen bij GS.
Ook het vastgestelde plan wordt besproken in de PPC.
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Het door GS goedgekeurde plan wordt ter visie gelegd. Mensen die dan nog
bezwaren hebben tegen het plan, kunnen beroep instellen bij de Raad van State
in Den Haag.
5. Zelfstandige Project Procedure (ZPP)
In principe kan de gemeente pas bouwplannen gaan uitvoeren met een
goedgekeurd bestemmingsplan in de hand. In de hoop tijd te winnen, zal de
gemeente proberen met de zogenaamde Zelfstandige Project Procedure (ZPP),
de procedure volgens artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening, al
bouwplannen goedgekeurd te krijgen. Dit geldt in ieder geval voor het gehele
woon-winkelproject Centrum Zuid. De ZPP loopt dan parallel aan de procedure
van het bestemmingsplan. Gezien de te verwachten bezwaren is het de vraag of
dit tot versnelling zal gaan leiden. Ook bij de ZPP kan iedereen zijn zienswijze
kenbaar maken en vervolgens nog naar de rechter stappen en in laatste instantie
ook nog naar de Raad van State.
6. Proceduretijd
De bestemmingsplanprocedure loopt vrij lang (meer dan 1 jaar). De ZPP
procedure kan korter lopen (ongeveer een halfjaar). Indien alle procedures heel
snel doorlopen worden, kan er eind 2004 begin 2005 met de aanbesteding van
een bouwproject begonnen worden. De uitvoering van een project in het centrum
start op zijn vroegst halverwege 2005. Als er veel bezwaren komen, dan kan alles
minstens één tot twee jaar opschuiven.

op hun post te krijgen en hoe iedereen er met elkaar voor gaat. Een compliment
voor al deze medewerking is hier zeker op zijn plaats. Die avond om 9 uur vroor
het hard genoeg om aan het werk te kunnen. Na drie tonnen van 5000 liter water
leeggespoten te hebben rolden we om een uur of vijf in de ochtend voldaan het
bed in. Het zag er de volgende morgen redelijk uit, maar schaatsen kon eigenlijk
nog niet. Toch alles verder op gang gezet en mede dankzij de Rosmalense
middenstand de erwtensoep en chocomel ingeslagen en een schaftkeet van de
Weenergroep neer laten zetten als koek en zopietent. Inmiddels hadden we een
waterput op het Gildeplein ontdekt, waardoor de medewerking van Van de
Veeken niet meer nodig was. Daarom vanaf deze plek speciale dank aan Kees,
de hele nacht wakker gebleven en veel kou geleden… De tweede nacht opnieuw
veel water in dunne laagjes aangebracht en toen we naar bed gingen, zag het er
perfect uit, maar toen we wakker werden, was de zon al lang op en had weer veel
van onze noeste arbeid teniet gedaan. Er werd wel wat geschaatst, maar op de
middag was de zon al zo krachtig dat de dooi erg hard inzette. Van zaterdag op
zondag toch, eigenlijk tegen beter weten in, nog een poging gedaan, maar toen
begon het pas tegen de ochtend te vriezen.

Wijkraadvergaderingen in tweede helft van 2003
De wijkraad is voornemens in de tweede helft van 2003 twee of drie openbare
wijkraadsvergaderingen te houden.De data zijn op dit moment nog niet
vastgesteld. De openbare vergaderingen met de te bespreken onderwerpen
zullen we tijdig van tevoren aankondigen op de ROS-Kabelkrant, in de Rosbode,
het Brabants Dagblad en het Rosmalens Nieuwsblad.
 De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en eindigen – afhankeljk van het
onderwerp – tussen 22.00 en 23.00 uur. Vooraf en tijdens de pauze bieden
wij u een kopje koffie aan.
 De vergaderingen vinden plaats in verzorgingshuis de Annenborch.
 Wie een vergadering wil bijwonen is van harte welkom. Wij vragen u wel om
op tijd aanwezig te zijn.
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Vanaf 05.00 uur weer aan het spuiten gegaan en wederom met een schitterend
resultaat, maar de zon stond al weer vroeg aan de hemel en als je hem niet kunt
gebruiken, ontdek je de kracht van dit bolletje in februari. Hij staat weliswaar laag
en we fantaseerden nog even over een scherm aanbrengen, waardoor het ijs niet
zou dooien, jammer….. maar helaas, tot ca 1 uur ’s middags is er geschaatst en
11

te houden; waar haal je het water vandaan; een vergunning aanvragen bij de
gemeente; omwonenden informeren; koek en zopie en toilet regelen, etc, etc.
Uitgangspunt was dan ook dat we zouden wachten op een lange strenge
vorstperiode, zodat er minstens een week geschaatst zou moeten kunnen
worden.
Dat betekende dus: de hele winter het weerbericht nauwgezet in de gaten
houden. Maar als je wilt dat het gaat vriezen, dan gebeurt dat natuurlijk niet.
Inmiddels werd het al februari en zo langzaamaan begonnen we al te wennen aan
het idee, dat we deze winter geen kans meer maakten. En toen ineens was daar
een weerbericht, dat weliswaar wat twijfelachtig was omdat er overdag niet zo
veel vorst aangegeven werd, maar het was nú of deze winter niet meer. We
belden op donderdagmiddag 13 februari om 15.00 uur met Wil Klerks en om
16.00 uur waren alle auto’s van het plein weg en de dranghekken al geplaatst.

De groensnoeidag 2003
Op zaterdag 29 maart heeft de wijkraad in samenwerking met de beheerder
openbare ruimte van de gemeente weer een groensnoeidag georganiseerd. De
gemeente organiseerde stortplaatsen in de wijk. Stelde weer mensen en materiaal
ter beschikking. Frans van de Loo en Fried van de Dungen waren onze
deskundigen. Ook Gerrit van de Berg werkte nog tot diep in de avond door om al
het snoeisel per vrachtwagen af te voeren. Doel was de bewoners in de
gelegenheid te stellen het gesnoeide groen op een gemakkelijke manier kwijt te
raken door het maken van een 17-tal gemakkelijk toegankelijke stortplaatsen.
Verder was het ook weer mogelijk assistentie te vragen bij het snoeien. Daardoor
was het mogelijk zelfs grote struiken of kleine bomen in de tuinen mede te (laten)
rooien, eventueel met behulp van een motorzaag door de gemeentemedewerkers.
Al met al mag ook dit jaar deze dag een groot succes genoemd worden. Dit was
natuurlijk vooral te danken aan de grootscheepse inzet van de afdeling openbare
ruimte van de gemeente en van de belangeloze inzet van vele leden van de
wijkraad. De wijkraad verzorgde de organisatie en de inwendige mens.

Loonwerkbedrijf Van de Veeken uit Kruisstraat zou voor het water zorgen in een
ton achter een tractor. Geweldig hoe één telefoontje voldoende is om alle mensen
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Prijsvraag over de Tour de France
Le Tour de France 100 jaar 1903-2003

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1. Wie is de huidige directeur
Tour de France?
_____________________
2. Wie wordt de nieuwe
directeur in
2005?________________
3. Hoeveel etappezeges
heeft Jan Janssen in de
Tour behaald?
__________
4. Hoeveel etappezeges
heeft Joop Zoetemelk in de
Tour behaald?_______
5. Wie was Monsieur
Chrono?______________
6.
Hoe vaak heeft Lance Armstrong de Tour gewonnen?_______________
Hoe vaak heeft Louis Bobet de Tour gewonnen?____________________
Hoe vaak heeft Miguel Indurain de Tour gewonnen?_________________
Hoe vaak heeft Greg Lemond de Tour gewonnen?__________________
Hoe vaak heeft Bernard Hinault de Tour gewonnen?_________________
Hoe vaak heeft Eddy Merckx de Tour gewonnen?___________________
Wie schreef een boek over stoempen, snot en …….?_______________
Wie was in 1967 ploegleider van Televizier/Batavus_________________
In welk jaar werd Bart Brentjes Olympisch kampioen?________________
Wie is de huidige Ned kampioen MTB bij de experts?________________
Welke bekende Franse meerdaagse etappekoers voor wegrenners, wordt
ook wel als mountainbike etappekoers gereden?____________________
Wie is de huidige Ned kampioen Mountainbike dames?______________
Wat werkte nog perfect na de beroemde val van Wim van Est?________
Welke campionissimo won 2x de tour?___________________________
Welke Ned tourrenner had een eigen radioprogramma_______________

De wijkraad stelt de volgende prijzen ter beschikking:
Hoofdprijs: 25 euro. Tweede prijs 20 euro. Derde prijs 15 euro.
U kunt een kopie van deze pagina insturen, een brief met genummerde
antwoorden of een idem e-mail. Bij gelijke uitslagen wordt geloot. Wijkraadleden
zijn uitgesloten. Sluitingsdatum 15 aug
Inzendingen naar: Evert v Brakel, Herculesstr 1, Rosmalen of wmcc@home.nl
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IJspret op het Gildeplein
Het is december 2002. Aan de keukentafel van een Rosmalens huishouden
ontspint zich het volgende gesprek.
Wat is het koud hè, zouden we al ergens kunnen schaatsen? De Rosmalense
plas misschien. Welnee joh, dat duurt heel lang voordat die dicht ligt. Hé pap,
kunnen we niet ergens zélf een ijsbaan spuiten? Waar zou dat kunnen? Op de
Markt? Op de Driesprong, wat zou de gemeente daar van vinden….? ’s Avonds is
er wijkraadvergadering. Het lijkt alle wijkraadleden een prachtig idee om de
Rosmalense jeugd te zien schaatsen op het Gildeplein.

Kortom, dit was de start van het initiatief van de wijkraad om in overleg te treden
met Wil Klerks, de wijkteamleider van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, om
te komen tot een ijsbaan op het Gildeplein. Wil stond meteen open voor het idee,
maar wilde wel dat een en ander grondig voorbereid werd. Op dat moment
hebben we met een aantal leden van de wijkraad een draaiboek gemaakt. Het lijkt
heel simpel: je zet het plein onder water en je kunt schaatsen. Maar er komt heel
veel kijken bij zo’n klus: overleg met politie en gemeente, het parkeerterrein is een
tijd niet of minder te gebruiken, alle auto’s moeten verwijderd zijn, het terrein moet
afgezet worden en deels voorzien worden van een zandwalletje om het water vast
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