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In deze nieuwsbrief weer veel nieuws van Wereld School Wereld 
Wijk: de Paastafette in Haarsteeg en de spannende E-waste Race. 
De Wijkdag in Sint-Michielsgestel en de derde RepairSchool in 
Oisterwijk komen eraan en er is weer hard gewerkt aan de 
NatuurSpeelLeerTuin in Zijtaart. 

 

Veel leesplezier en een fijne meivakantie gewenst!  

 

Hartelijke groet,  
Het Wereld School Wereld Wijk team.  

 

 

E-waste race uitslag 
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Succesvolle Kerstafette in 
de herhaling; Paasafette 
in Haarsteeg,  
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Ontwikkelingen in de 
Natuur Speel Leer Tuin 
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De Lambertusschool 
wint E-waste Race!  

 

bijschrift 

Lorem Ipsum 

Tot het allerlaatste moment zat 
de spanning er goed in. Patricia 
de Folter, die al bij het begin van 
de race zei dat het schoolreisje 
naar Nemo voor de 
Lambertusschool geboekt kon 
worden, had het bij het rechte 
eind. De Lambertusschool haalde 
maar liefst 5260 kilo afgedankte 
elektronische apparaten op. De 
runner up, de Edith Steinschool, 
legde 3870 kilo op de 
weegschaal. Samen waren de 
twee Wereld School Wereld Wijk 
scholen goed voor een zeer groot 
deel van de in totaal 12.000 kilo, 
door de zeven deelnemende 
scholen opgehaald.   

Voor initiatiefnemer Timmy de Vos 
is het project meer dan geslaagd: 
‘Er is ongelooflijk veel opgehaald 
en omdat de scholen in Zeeland 
niet konden meten, ligt de 
opbrengst nog hoger.’ Hij is ook 
verrast door het enthousiasme 
van de scholen. Er was veel 
media aandacht en in korte tijd 
ontving zijn website 2000 
bezoekers.  

Timmy de Vos: ‘Spannend was 
ook voor mij of de buurt in de 
actie zou komen. Veel mensen 
hebben het afval zelf 
aangemeld, maar er is ook 
veel bij de scholen 
afgegeven, waarna de 
kinderen het op de website 
hebben aangemeld.’ Hij 
maakt nu plannen voor 
nieuwe races, bijvoorbeeld op 
gemeentelijk niveau, alle 
scholen van Tilburg tegen 
elkaar bijvoorbeeld.  

De E-waste race bleek een 
leuke en zinvolle manier om 
aandacht te vragen voor een 
groot en snelgroeiend 
afvalprobleem, een gevolg 
van de 
consumptiemaatschappij. Een 
gemiddeld huishouden bezit 
negentig elektrische 
apparaten en veel daarvan 
bevatten chemische 
elementen, en giftige stoffen  
zoals lood, kwik en cadmium, 
naast waardevolle 
grondstoffen. Recyclen is dus 

heel belangrijk. Patricia de 
Folter van de Lambertusschool: 
‘De belangrijkste winst is de 
bewustwording. De kinderen 
van groep zeven hebben 
samen met broertjes en zusjes, 
ouders, vrienden en kennissen 
in een maand tijd een enorme 
berg afval verzameld. Je 
vraagt je af waar dat anders 
allemaal blijft…’ 

Ook in Zijtaart was de E-waste 
race een groot succes. 
Mariëtte van der Pas: ‘Bij ons 
was het groep acht die echt 
laaiend enthousiast meedeed. 
Het wedstrijdelement stond 
wel bovenaan, maar de 
kinderen waren ook zeer 
verrast door de grote veelheid 
aan spullen die van zolders en 
uit de kasten tevoorschijn 
kwam. Heel Zijtaart is 
opgeschoond.’ 

De E-waste race werd 
ondersteund door Utrecht 
Sustainability Institute, 
UtrechtInc en Wecycle. 
www.ewasterace.nl 
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In Haarsteeg werd de succesformule van de Kerstafette 
in de week voor Pasen weer van de plank gehaald. 
Samen met Dikkertje Dap, de peuterspeelzaal, 
zorgboerderij De Deel, Thebe dagbesteding en 
Harmonie St. Cecilia organiseerde de Lambertusschool 
weer een hele week lang activiteiten rondom lente en 
het beleven van Pasen. Bij de zorgboerderij konden de 
kinderen jonge dieren bekijken. In het buurthuis werd 
druk gebreid en gehaakt samen met buurtbewoners. 
Leden van Harmonie St. Cecilia verzorgden een 
workshop. 
Patricia de Folter: ‘Er was veel eigen initiatief van de 
verschillende organisaties en we hebben het echt 
samen georganiseerd. Ook de leerlingenraad was heel 
actief en dat is heel leuk om te zien. Alle deelnemers 
hebben zelf bij de afsluitende paasmarkt op 
vrijdagmiddag hun knutselwerkjes en spulletjes 
verkocht. Iedereen vermaakte zich uitstekend met de 
spelletjes.’  
De opbrengst van de paasmarkt, enkele honderden 
euro’s, ging, ook alweer een idee van de 
leerlingenraad, naar Stichting Kika. 

Paastafette in 
Haarsteeg 
 

NIEUWS IN HET KORT  

Repairschool 
Oisterwijk 

Is je strijkijzer kapot, komt er 
geen koffie meer uit je 
apparaat, geeft je radio geen 
muziek? Is de naad uit je jas, 
het handvat van je tas los of 
rijdt je speelgoedtrein niet 
meer. Allemaal goede 
redenen om op 
vrijdagmiddag 16 mei van 
13.30-15.30 uur naar de 
Repairschool te komen bij De 
Tovervogel, Terburghtweg 1a, 
in Oisterwijk.  

Voor de derde en laatste keer 
dit schooljaar organiseert de 
school in samenwerking met 
WSD, Hoppenbrouwers en Leo 
van der Steen een 
Repairschool. Kinderen van 
groep acht zullen bijgestaan 
door een team van vrijwilligers 
en professionals kleine 
(elektronische) apparaten, 
textiel, speelgoed, kleine 
meubeltjes etc. etc. gratis 
repareren. Alle inwoners van 
Oisterwijk zijn van harte 
welkom.  
 

Directeuren in 
gesprek  
In vervolg op de 
inspiratiemiddag in het 
provinciehuis gaan de 
directeuren op maandag 26 
mei met elkaar in gesprek over 
het thema 'verbinding met de 
wijk, hoe doe je dat?'.  
In een rondetafelgesprek of 
gewoon face to face gaan 
we vanuit de praktijk op zoek 
naar concrete tips en trucs. 
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Bij de Edith Stein school wordt sinds vorig jaar door vrijwel 
alle organisaties in Zijtaart, de dorpsraad, het dorpshuis en 
de gemeente samengewerkt aan de herinrichting van de 
voormalige kloostertuin. Op vijf april ging de schop in de 
grond. Mariëtte van der Pas: ‘Er is met man en macht 
gewerkt. Er waren 19 vrijwilligers aanwezig, ook veel KBO-
leden en medewerkers van de gemeente en ouders die 
met groot materieel grond verzet hebben.’ 

Sponsoring was er in de vorm van bloemenzaad, 
bloembollen, zaaigoed, bamboe en wilgentenen. Ook de 
inwendige mens werd niet vergeten, het Dorpshuis en 
restaurant de Reiger zorgden voor de lunch.  

Mariëtte: ‘Inmiddels is de tribune van het amfitheatertje 
klaar, net zoals de hut van wilgentenen, een projecttuintje, 
een muziekinstrument, en een boomschommel, en zijn de 
plantenbakken gevuld met hortensia’s en viooltjes. Rogier 
Biekens heeft de grote klim- en klauterboom en de 
stammen voor zitelementen  amfitheater geleverd. 

Mariëtte kijkt met veel plezier terug op de samenwerk dag: 
‘Het was een geweldige dag! Onze kinderen genieten met 
volle teugen in de tuin. Het resultaat daarvan is fantastisch 
en er zullen zeker nog meer samenwerkdagen volgen.’ 

De Natuur Speel Leer 
Tuin 

Wijkdag Sint-Michielsgestel 
 

In de wijk rondom Kindcentrum De Ellips wordt door een grote 
groep wijkbewoners in samenwerking met Welzijnsinstelling 
Partis, de Ellips/Touwladder en burgerinitiatief Met Elkaar Voor 
Mekaar gewerkt aan de wijkdag, waarop mensen uit de wijk, 
groepen, kunnen laten zien welke plannen ze hebben om de 
wijk mooier, veiliger en gezelliger te maken.   

Op 14 juni a.s. is het zover. Dan zullen er van 13.00 tot 17.00 uur 
heel wat activiteiten rondom De Ellips plaatsvinden. Een greep 
uit alle ideeën die nu in voorbereiding zijn: een kunstmarkt met 
presentaties van lokale kunstenaars, een kookworkshop, 
muziek van de drumband en DJ van jongeren. De lokale 
bakker komt met een wijkkoek, een vraag en aanbod stand, 
waarin wijkbewoners hun talenten en kwaliteiten kunnen 
aanbieden of hier juist om kunnen vragen, een loterij, en een 
repair café. Ook de ouderenvereniging sluit aan bij de 
marktdag. Voor de kinderen: schminken, clowns en een 
springkussen en een draaimolen.  



 

 

 

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‘. 

 

De leerlingen van de Edith 
Stein school waren ook 
present bij Veghel 
Paasbest, de jaarlijkse 
zwerfvuilopruimactie in 
Veghel, georganiseerd 
door de gemeente, samen 
met basisscholen, scholen 
in het voortgezet/ 
beroepsonderwijs, IVN, KBO 
en de dorps- en wijkraden. 

Op vrijdag 11 en zaterdag 
12 april was het weer zover. 
Wethouder Annemieke van 
de Ven deed de aftrap: 
‘Door de eigen omgeving 
grondig schoon te maken, 
kunnen overlast en ergernis 
teruggedrongen worden. 
Fijn dat jong en oud er 
samen hun schouders 
onder zetten. Ik hoop dat 

Meer informatie: 

info@wereldschoolwereldwijk.nl 
www.wereldschoolwereldwijk.nl 
© wereldschoolwereldwijk 2013 

Brandweer, wijkagent, hartwacht en een ambulance met chauffeur 
zullen ook aanwezig zijn om te laten zien waar hulpdiensten mee 
bezig zijn en dat ze wel wat respect verdienen. 

mensen bewuster worden 
en minder rommel op straat 
gaan gooien.’ 

De kinderen van de 
groepen vijf, zes, zeven en 
acht  van de Edith 
SteinSchool haalden samen 
met vrijwilligers zwerfafval bij 
elkaar. Het afval bleek niet 
geschikt om tot een 
kunstwerk te maken en 
verschillende pogingen om 
het te sorteren haalden 
eigenlijk niks uit. Mariëtte 
van der Pas: “Het was echt 
afval, en je kunt zeggen dat 
Zijtaart weer schoon is, tot 
de laatste sigarettenpeuk is 
alles opgeruimd.’ 

Veghel Paasbest 


