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Nieuwsbrief 3 
31 januari 2014 

We blikken in deze nieuwsbrief terug op twee geslaagde activitei-
ten: de Kerstafette in Haarsteeg en de eerste RepairSchool in 
Oisterwijk. We nemen de tussenstand op bij de NatuurSpeelLeerTuin 
in Zijtaart, en we kijken alvast vooruit naar een aantal mooie 
activiteiten, initiatieven vanuit de samenleving, met afval in Zijtaart, 
naar de Wijkdag in Sint-Michielsgestel en de bijeenkomst voor alle 
betrokkenen bij ons project op 26 maart a.s.  

Veel leesplezier.  

Met hartelijke groet,  

Het Wereld School Wereld Wijk team. 

Kerst in Haarsteeg 
RepairSchool Oisterwijk 
NatuurSpeelLeerTuin en Afval in 
Zijtaart  
Wijkdag in Sint-Michielsgestel  
en de WSWW inspiratiemiddag op 26 
maart! 

Samen Kerstafette in 
Haarsteeg 
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Boven kerstwensen hangen in de 
boom en Jochem Tisse met het 
kerstafettestokje. Hiernaast de levende 
kerststal. 

Bij het begin van de 
Kerstafette had 
burgemeester Jan 
Hamming van Heusden 
het al gezegd. ‘Mensen 
in Heusden willen dromen 
waar maken en dat gaat 
niet zonder je in te 
spannen voor elkaar. 
Daarom is het heel 
bijzonder dat we hier in 
Haarsteeg met zoveel 
mensen samenwerken in 
een mooi programma 
van activiteiten voor en 
door de gemeenschap.’  

 
Dat gevoel van een 
geslaagde samenwerking is 
ook blijven hangen bij de 
organisatoren:  de school, de 
harmonie, zorgboerderij De 
Deel, kinderopvang Dikkertje 
Dap en Contour de Twern. We 
kijken terug met Jochem Tisse 
van de  zorgboerderij. Hij 
kreeg van burgemeester 
Hamming bij de opening het 
estafettestokje overhandigd 
en het stokje ging mee met 
alle activiteiten in de 
Kerstafette.  
Jochem Tisse: ‘Mijn doel om te 
integreren, om mensen bij 
elkaar te brengen is bereikt. 
We hebben tijdens de 

Kerstafette een leuke en 
gezellige drukte gehad, de 
complete school over de vloer 
gehad, maar ook veel 
belangstelling uit de buurt, 
van zorginstellingen en van 
verzorgers van deelnemers 
enzovoort. Onze deelnemers 
vonden het erg leuk om het 
kerstspel van de kinderen te 
bekijken en ze hebben ook 
genoten van het samen met 
de kinderen maken van de 
kerststukjes en het 
samenstellen van de 
voedselpakketten.’ 

De ervaring zijn zo positief dat 
het programma herhaald 
gaat worden. Er worden nu 
plannen gemaakt voor een 
Paastafette, om weer samen 
met elkaar een mooie 
programma in elkaar te 
zetten. Onderlinge 
communicatie is daarbij van 
groot belang. Half december 
is de eerste editie van 
Nieuwsbrief Haarsteeg 
verspreid. Ook voor de 
Paastafette is zo’n brief in 
voorbereiding met naar 
verwachting input van 
gemeente en van alle clubs 
en verenigingen uit het dorp. 
De kinderen van de 
leerlingenraad van de 
Lambertusschool voeren de 
redactie van het krantje, dat 
huis aan huis wordt verspreid. 

 

 
Samen 
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Ook in Oisterwijk wordt teruggekeken op een geslaagde 
activiteit, en het was een echte primeur. Want ook al is in veel 
plaatsen het repaircafé al een bekend gegeven, de Repair 
School is een nieuwe formule waarbij in de praktijk een 
koppeling tussen techniek, duurzaamheid en onderwijs wordt 
gemaakt. In Oisterwijk beleefden de kinderen van basisschool 
De Tovervogel een geslaagde techniekmiddag en enkele 
tientallen mensen uit de wijk gingen na afloop met hun 
gerepareerde speelgoed, teddybeer, lamp, klok, tafeltje, 
strijkijzer etc. etc. weer naar huis.  

Met medewerking van ondernemers uit de buurt, de WSD 
Groep, Hoppenbrouwers en Leo van der Steen, en een paar 
handige vrijwilligers was er voldoende technische kennis in huis 
voor een geslaagde middag.  

Wethouder Maarten Pieters verrichtte de officiële opening: ‘Ik 
hou van techniek en als ik die soldeerbouten zie dan krijg ik 
gewoon weer zin om te gaan knutselen. Daarbij is 
duurzaamheid het grote thema voor de toekomst. Als we het 
de kinderen nu leren dan worden we daar allemaal beter 
van.’ Even later zit hij met een stelletje kinderen draden aan 
elkaar te solderen. ‘Kijk als jij dit draadje nou even daar 
tegenaan houdt…’  

Ook directeur Sjannie Spijkers van De Tovervogel kijkt terug op 
een geslaagde middag: ‘Het is mooi om techniek zo tastbaar 
bij de kinderen te brengen.’  

Frank Siccama was een van de buurtbewoners die naar school 
kwam. Het strijkijzer was kapot. ‘In de winkel zeiden ze dat de 
onderdelen niet meer leverbaar zijn. We hebben inmiddels een 
nieuw strijkijzer gekocht, maar vanmiddag bleek dat het 
apparaat door kalkaanslag is verstopt. Hij doet het nu weer. Ik 
vind deze middag een geweldig initiatief. Het is zonde om alles 
meteen maar weg te gooien. Het nieuwe strijkijzer geven we 
nu wel aan onze dochter.’  

RepairSchool is leuk, gezellig, goed voor je portemonnee en 
bovendien goed voor het milieu.  

 

Wethouder Maarten Pieters verrichtte 
de opening. 

Eerste RepairSchool in 
Oisterwijk succesvol  
 

Op vrijdag 14 maart en vrijdag 
16 mei is er op De Tovervogel 
weer een RepairSchool. 



 

 

In Zijtaart staat het onderwerp 
recycling de komende tijd hoog 
op de agenda.  
 

 

Op initiatief van Annie Pennings 
van de buurtvereniging Zijtaart 
gaan kinderen van groep zeven 
aan de slag met oud textiel: 
‘Met drie medecursistes van de 
schilderles gaan we met de 
kinderen kijken wat we met 
oude kleding, tafellakens of 
gordijnen bijvoorbeeld kunnen 
maken. We willen de kinderen 
toch het besef geven van dat 
weggooien wel het laatste is wat 
je moet doen. We staan nog 
aan het begin, maar ik hoop dat 
het een heel project gaat 
worden en dat we met alle 
kinderen en ook met mensen uit 
het dorp hierin kunnen 
samenwerken.’  

Veghel Paasbest is in Zijtaart een 
begrip. Kort voor Pasen gaan 
kinderen van groep 5 t/m 8 
traditiegetrouw de buurten in 
om afval te verzamelen. Het 
afval werd nog dezelfde middag 
door de gemeente gehaald. Nu 
gaat dit project op initiatief van 
Marjon Vogels van M25 een 
stapje verder. M25 is een 
landelijk jongerenproject. De 
naam is afgeleid van Matheus 
25 jongeren worden uitgedaagd 
en ondersteund om zich in te 
zetten voor de zwakkeren en 
kwetsbaren in de samenleving 
die best een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken.  

 

Marjon Vogels is vrijwilliger bij 
M25: “We willen kinderen 
bewuster maken van afval en 
daarom gaan we nu met de 
kinderen zelf het afval 
scheiden, kijken wat bruikbaar 
is en daar gaan we met de 
kinderen onder leiding van 
twee kunstenaars uit Zijtaart, 
Iris Hurkmans en Jolan van 
Meer, ook ouders van de 
school, een kunstwerk van 
maken. Een bezoekje aan de 
milieustraat met de kinderen 
staat ook op het programma.  

www.mtwentyfive.nl   
 

Helpt u ook? 
Het Zijtaarts dorpspark wordt 
deze zomer geopend 

Het ziet er naar uit dat het 
dorpspark bij de brede 
basisschool Edith Stein 
komend voorjaar 
daadwerkelijk gerealiseerd 
gaat worden. Het 
inrichtingsplan voor de 
NatuurSpeelLeerTuin (NSLT) 
staat, weliswaar vele 
maanden later dan gepland, 
in de startblokken. 

Sinds de start van het Wereld 
School Wereld Wijk project, 
vorig jaar september, zijn de 
gemeente Veghel en vrijwel 
alle organisaties in Zijtaart, de 
dorpsraad, het dorpshuis, enz. 
enz., betrokken bij allerlei 
activiteiten rondom 
duurzaamheid en sociale 
samenhang. Hoofdproject in 
Zijtaart is de herinrichting van 
de voormalige kloostertuin. 
Het grondwerk en aanleg van 
paden zijn al gerealiseerd, 
maar er moet nog veel 
gebeuren.  

Daarvoor is een plattegrond 
gemaakt waarop o.a. de 

Afval in 
Zijtaart 
 

geplande buurtmoestuin, 
amfitheater, natuurleerpad, 
biodiversiteitsgroen, bankjes, 
sport/speelveld en een houten 
vlonder in de grote vijver zijn 
ingetekend. Alles bij elkaar een 
dertigtal speel-, beleef- en 
genietelementen die samen een 
dorpspark vormen waar jong en oud 
in Zijtaart van kan genieten.  
Diverse verenigingen en organisaties 
hebben hun leden gemobiliseerd en 
zijn delen van de inrichting aan het 
plannen. Zo is bijvoorbeeld Jong 
Nederland bezig met de 
buurtmoestuin, buurtvereniging 
Rudebroeck en de 
Jeugdnatuurvereniging gaan samen 
de kruiden- en bloementuin inrichten 
en op school wordt begonnen met 
het aanleggen van 
schoolmoestuintjes. De school heeft 
ook een kippenren en een 
natuurleerpad in het dorpspark op 
het programma. De insectenmuur, 
gesponsord door de plaatselijke 
Rabobank, is al gerealiseerd en staat 
klaar om de vliegende bestuivers te 
ontvangen zodra de winter voorbij is.  

Er zijn veel helpende handen nodig 
en ook financiële bijdragen zijn 
welkom. Aanmelden kan via:  
natuurspeelleertuin@gmail.com  

Met inzet van zovelen wordt de 
realisatie van het dorpspark écht een 
gemeenschappelijke prestatie en 
zullen alle inwoners van Zijtaart nog 
jarenlang kunnen profiteren van hun 
dorpspark. Aan het eind van de 
zomer hopen we met een gezellig 
‘buurtfeest’ het park te openen.  

Klik hier voor de plattegrond  
Klik hier voor een de invulling van de 
NSLT 
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u 
deelnemer, participant of 
geïnteresseerde bent van het project 
wereld school wereld wijk. Wanneer u 
deze mail niet meer wilt ontvangen, 
stuur dan een e-mail naar 
info@wereldschoolwereldwijk.nl 
onder vermelding van ‘uitschrijven‘. 

 

Meer informatie: 
info@wereldschoolwereldwijk.nl 

www.wereldschoolwereldwijk.nl 
© wereldschoolwereldwijk 2013 

 

 

In de wijk rondom Kindcentrum De Ellips wordt hard 
gewerkt aan leefbaarheid. Opbouwwerker Vincent 
Gil-Toresano van Welzijnsinstelling Partis is nauw 
betrokken bij de organisatie: ‘We gaan in mei een 
Wijkdag organiseren, voor alle bewoners. Ik heb een 
soort presentatie in gedachte van groepen, mensen 
uit de wijk, waarbij we laten zien wat er in de wijk 
allemaal te doen is, hoe we met elkaar een mooie, 
veilige en betrokken wijk maken. Maar de inhoud 
wordt bepaald door de mensen zelf. Daarvoor 
organiseren we eerst een brainstormavond.’ 

 

Alle buurtbewoners worden uitgenodigd voor deze 
avond op dinsdag 25 februari van 19.30-21.00 uur een 
Wijkavond in het gebouw van De Ellips. Aanmelden 
kan via  

info@onswijkpunt.nl 
 

Wijkavond Sint-Michielsgestel 
 

TIP: NL DOET! 
Tip van Jopie de Bruijn (Pieter 
Wijtenschool): Op zoek naar 
vrijwilligers, bijvoorbeeld om 
samen de wijk-
schoolmoestuin weer 
startklaar te maken? Meld je 
aan bij NL DOET! Deze 
landelijke vrijwilligersdagen 
vinden plaats op 21 en 22 
maart. 
kijk op www.nldoet.nl 

INSPIRATIEMIDDAG 

Noteer alvast!  Netwerk- en 
uitwisselingsbijeenkomst 
voor alle partners in Wereld 
School Wereld Wijk 

We organiseren een 
bijeenkomst met alle 
betrokkenen, waarbij óók 
de lokale samenwerkings-
partners van de scholen 
van harte zijn uitgenodigd. 

Woensdagmiddag 26 maart, 
van 14.30-17.00 uur. 
Programma etc. volgt!  

 

 

 

 


