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In deze laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie aandacht voor 
de laatste grote activiteit van WSWW: de biologische 
streekproductenmarkt in Oisterwijk op 4 juli a.s. Verder blikken we 
terug op de Wijkdag in Sint-Michielsgestel en de Repairschool in 
Oisterwijk. We feliciteren Zijtaart met de Gouden Zwaluw voor de 
NatuurSpeelLeerTuin en Haarsteeg, als winnaars van de E-waste 
race met het leuke schoolreisje naar Nemo in Amsterdam! 

Tenslotte kijken we naar de toekomst, naar het komend jaar waarin 
de projecten die het afgelopen jaar zijn opgestart zeker een 
vervolg zullen krijgen, zoveel is nu al duidelijk. 

 

Veel leesplezier en alvast een fijne zomervakantie gewenst!  

 

Hartelijke groet,  
Het Wereld School Wereld Wijk team. 
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Biologisch is veel 
lekkerder ! 

Biologische streek-
productenmarkt op de 
Tovervogel in Oisterwijk 

 

Veronique belt de boeren. 

Op vrijdagmiddag 4 juli wordt 
op basisschool de Tovervogel 
in Oisterwijk een biologische 
streekproductenmarkt 
gehouden. De markt is 
toegankelijk voor iedereen en 
wordt georganiseerd door de 
kinderen van groep 7. Claire 
vertelt: ‘Ik vind het leuk om dit 
mee te organiseren. We eten 
thuis ook altijd biologisch, 
maar als ik op een feestje ben 
ga ik niet vragen of het 
biologisch of plofkip is. 
Biologisch is wel veel lekkerder 
en ook gezond, omdat er 
geen bestrijdingsmiddelen op 
zitten.’ Bram eet thuis ook altijd 
biologisch: ‘Het is ook beter 
voor de dieren. De kippen en 
de geiten lopen in de wei en 
zitten niet in een klein hokje.’ 

Het is een streek-
productenmarkt. Jari: ‘Dat is 
handig want dan hoeft het 
eten niet met het vliegtuig te 
komen. Het eten dat van de 
andere kant van de wereld 
komt, moet ver vliegen en is 
dus heel slecht voor het 
milieu.’ Bram: ‘Daarom is het 
belangrijk meer mensen 
producten kopen van boeren 
uit de buurt.’ 
 

De boeren uit de buurt 
reageerden enthousiast op de 
vraag van de kinderen om 
mee te doen. De kinderen zijn 
nog volop bezig om bedrijven 
te bellen, maar het is al wel 

Jari, Najmo, Bram en Claire 
schrijven het persbericht. 

duidelijk dat op 4 juli een 
breed aanbod van 
streekproducten 
(overwegend biologisch) 
verkrijgbaar zal zijn. Claire: 
‘Dat is ook handig voor 
mensen die willen weten wat 
je dicht bij huis allemaal kunt 
krijgen.’ In ieder geval doen 
mee: Aardbeienkweker Van 
de Ven en de Kerkhovense 
Molen, met meelproducten, 
brood, groenten uit eigen tuin 
en overige streekproducten. 
Zorgboerderij De Es komt 
biologische groenten, net 
zoals familie Jonkers uit 
Spoordonk Paprika (met 
tomaten, komkommer, 
aubergine, en courgette). 
Sprankenhof is er met klein 
fruit, jam en sapjes en 
Boerderijwinkel Van Rijsewijk 
uit Helvoirt met een breed 
assortiment levensmiddelen.  

De kinderen hebben er zin in. 
Najmo: ‘Het zou leuk zijn als er 
veel mensen komen. We 
gaan de boeren helpen met 
verkopen. Iedereen is 
welkom.‘ 

 

U komt toch ook?! 
Vrijdagmiddag 4 juli van 
13.30-15.30 op het schoolplein 
van basisschool De 
Tovervogel, Terburghtweg 1a. 
Voor meer informatie kijk op 
detovervogel.nl en op de 
facebook van de tovervogel.  
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‘Grote drukte bij eerste Wijkdag in Sint Michielsgestel’, 
kopte het Brabants Dagblad. De eerste Wijkdag in de 
wijk rondom kindcentrum de Ellips op zaterdagmiddag 14 
juni, georganiseerd door een grote groep wijkbewoners, 
Welzijnsinstelling Partis, de Ellips/Touwladder en 
burgerinitiatief Met Elkaar, is een groot succes geworden. 
Vincent Gil-Toresano van Partis Brede Welzijnsinstelling is 
opgetogen over het resultaat: ‘Er zijn vijfhonderd mensen 
geweest en dat terwijl het voor de eerste keer werd 
georganiseerd en er veel andere evenementen in de 
omgeving waren. We hebben ook veel positieve reacties 
ontvangen.’ 

 

De enquête, waarop wijkbewoners hun wensen en ook 
hun bijdragen konden aangeven, werd door ruim 
honderd mensen ingevuld. Ingrid van Nistelrooij, die dag 
mee organiseerde, zei daarover in het Brabants 
Dagblad: ‘Dit komt de leefbaarheid zeer ten goede’. 
De resultaten van de enquête zijn nog niet bekend. 
Vincent Gil-Toresano: ‘We gaan de formulieren nu samen 
met andere organisaties uit de wijk analyseren. Wel 
weten we dat veel mensen hebben aangegeven actief 
aan de slag te willen en daar ligt nu voor ons de grootste 
uitdaging. We willen er voor zorgen dat mensen ook 
daadwerkelijk aan de slag kunnen, dat er niet teveel 
drempels zijn. Dat doen we ook in samenwerking met de 
gemeente. Het wordt vooral een gezamenlijk iets.’ 

 

Wijkdag Sint-
Michielsgestel 

Laatste Repairschool 
in Oisterwijk  

 

Op 16 mei werd de laatste 
Repairschool gehouden op de 
Tovervogel in Oisterwijk. Er 
werden weer de nodige artikelen 
gerepareerd. Naast speelgoed 
vooral veel apparaten: twee 
boormachines, een schuur-
machine, een sinaasappelpers, 
een koffiezetapparaat, een 
weegschaaltje, een kruimeldief, 
het pedaal van een naai-
machine en de slang van een 
stofzuiger. Ook de naaimachines 
draaiden weer op volle toeren. 
Els van Gorp en Ton Bekkers van 
Omroep Tilburg maakten een 
filmverslag. Els: “we vinden dit 
een erg leuk initiatief en omdat 
we ook vinden dat er te weinig 
kinderprogramma’s op onze 
zender zijn, zijn we met plezier 
komen filmen.’ 

Bekijk hier het filmpje: 
http://youtu.be/7QnCYnRSFiU 

Hulpdiensten gaven een kijkje 
achter de schermen. 



 

 

De Vereniging Nederlands 
Cultuurlandschap reikt elk jaar 
De Gouden Zwaluw uit aan 
drie personen of organisaties 
die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt om de natuur in de 
straat, wijk of stad te 
bevorderen. Naast de 
projecten 
‘Oeverzwaluwenwand 
Landgoed Driessen’ en ‘Met U 
– Stadsnatuurprojecten’ viel 
ook de NatuurSpeel-LeerTuin 
uit Zijtaart in de prijzen en werd 
onderscheiden voor het ‘op 
speelse wijze, door spel en 
ervaring, onder de aandacht 
brengen van de natuur, en 
het zelf verbouwen van 
voedsel bij jonge mensen; 
onze toekomst.’ 

Directeur Jaap Dirkmaat van 
de Vereniging Nederlands 
Cultuurlandschap reikte op 12 
juni in het Arnhemse Park 
Sonsbeek de prijzen uit.  

Op de foto: De winnaars uit Zijtaart, 
v.l.n.r.: Ton Brok (Provincie Noord-
Brabant), Wendy Vissers (Dorpsraad 
Zijtaart), Annemieke van de Ven 
(wethouder Veghel) en Helene van 
den Hurk (Dorpsraad Zijtaart). De 
Edith Stein-school kon helaas niet 
aanwezig zijn bij de prijsuitreiking.  

Foto: Valentijn te Plate, VNC. 

Gouden Zwaluw voor de 
NatuurSpeel-LeerTuin 

Duurzame 
energiemarkt 
Oisterwijk  

 
In Oisterwijk wordt, op initiatief 
van WSWW, rondom de 
Tovervogel met een aantal 
partners gewerkt aan het 
thema duurzame energie. Met 
Wijkraad Waterhoef, de 
wijkmentoren voor de 
Waterhoef, De Tovervogel, 
Woonstichting Leystromen, 
Huurders Vereniging 
Oisterwijk,Gemeente Oisterwijk 
en DEC Oisterwijk (Duurzame 
Energie Coöperatie Oisterwijk) 
wordt een energiecampagne 
voor de wijk Waterhoef 
opgezet, voor alle inwoners, 
zowel huiseigenaren als 
huurders.  

Begin komend jaar zal er een 
Duurzame Energiemarkt in 
wijkcentrum De Waterhoef 
worden georganiseerd, 
waarbij veel informatie wordt 
gegeven: van praktische tips 
voor energiebesparing, hoe 
kies ik mijn energieleverancier, 
hoe werkt een zonnepaneel, 
tot aan de inzet van 
energiecoaches, gadgets die 
bijdragen aan 
energiebesparing, zoals een 
slimme energiemeter en 
workshops voor en met 
kinderen rondom het thema 
duurzaamheid.  

José Botermans van 
Woonstichting Leystromen: ‘Wij 
vinden dit een belangrijk 
initiatief, dat ik graag zo breed 
mogelijk wil benaderen want 
beheersing van woonlasten, 
participatie, bewustwording 
van duurzaamheid en hoe we 
bewoners daarbij kunnen 
ondersteunen, het zijn 
allemaal thema’s die steeds 
belangrijker worden.’  

Het project ‘NatuurSpeel-LeerTuin 
Zijtaart’, is een samenwerking van 
o.a. Basisschool Edith Stein, 
Dorpsraad Zijtaart, Stichting 
Dorpshuis Zijtaart, de Zijtaartse 
ondernemers, gemeente Veghel, 
HOLLANDIA Groengroep, provincie 
Noord-Brabant en 
WereldSchoolWereldWijk. 
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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 

De groep van Meester Peter poseert voor Nemo in Amsterdam. 

E-waste winnaars 

 
Haarsteeg won de E-waste race. In vijf 
weken tijd haalden zeven basisscholen in 
Nederland maar liefst meer dan 14.000 kg 
(in de vorige nieuwsbrief stond de teller 
nog op 12.000 kg) elektronisch afval op, 
waaronder honderden waardevolle 
mobieltjes. De kinderen uit Haarsteeg 
beleefden op 20 mei een superdag in 
Amsterdam. Op de website van de school 
meer foto’s. 

In september gaan de 
directeuren van de scholen en 
referentie-scholen in een 
rondetafelgesprek met elkaar in 
gesprek over hoe vanuit school 
de verbinding met de wijk kan 
worden geoptimaliseerd. Ook 
wordt er met Walter Tuerlings 
gesproken over het verder 
implementeren van duurzaam-
heid in het onderwijs en gaan we 
met wijkpartners opnieuw om de 
tafel om te kijken hoe de 
projecten een vervolg kunnen 
krijgen en hoe er ook in 2015 
verder gewerkt zal worden met 
duurzaamheid en sociale 
cohesie op school en in de wijk. 
Op alle scholen wordt bovendien 
gewerkt aan continuering van 
het project. In Oisterwijk heeft het 
schoolteam besloten om álle 

activiteiten van WSWW volgend 
jaar door te zetten en te 
herhalen. En er wordt opnieuw 
een coördinator duurzaamheid 
aangewezen voor al deze 
activiteiten. In Sint-Michielsgestel 
werd met alle deelnemers aan 
de brede school de Ellips en 
enkele ouders uit de OR en de 
MR een studiedag gehouden 
over duurzaamheid en het 
bevorderen van duurzaam 
gedrag. Doelstelling is om 
duurzaamheid meer te 
integreren in het school-
programma. Ook in Haarsteeg 
en Zijtaart is de afgelopen 
maand met het team van 
leerkrachten een duurzaam-
heidsvisie opgesteld en ook daar 
wordt duurzaamheid een vaste 
paragraaf in het schoolplan, 

concreet vormgegeven in 
activiteiten en lesprogramma’s.  

Plastic Soep was de afgelopen 
tijd weer even wereldnieuws 
met het initiatief van Boyan Slat, 
de TU student uit Delft die naar 
het lijkt uitvoerbare aanpak 
heeft bedacht om werkelijk iets 
aan al het plastic in de 
oceanen te doen. Walter 
Tuerlings heeft inmiddels op alle 
scholen in ons project de 
kinderen, ouders en leer-
krachten daarover alles verteld 
en met kinderen van plastic 
wegwerptasjes een veelkleurige 
Anti-Plasticsoep-Prullenbak 
gemaakt, een blijvende 
reminder om zo min mogelijk 
wegwerpplastic te gebruiken.  

Meer over Boyan Slat:  

http://youtu.be/6IjaZ2g-21E 

Na de vakantie… gaat het verder! 


