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De Achtbaan heeft samen met DOENJA dienstverlening een heel nieuw burgerschap traject in 
gang gezet. De kinderen gaan de wijk in, maken kennis met bijzondere bewoners en steken 
hun handen uit de mouwen! 

De kinderen van de 
achtbaan hebben de 
afgelopen weken gewerkt 
aan het project wijk wijs. 
Ze hebben hun eigen 
omgeving in kaart 
gebracht met de kaart van 
Leidsche rijn en het 
wijkwijs werkboek. Daarin  
uitdagende vragen en 
opdrachten waar de 
kinderen zelfstandig mee 
aan de slag konden. Ze 
mochten, tekenen, 
schrijven, knippen en 
plakken en brachten zo in 
hun wereld in kaart. Want: 
Wie ken je allemaal?  
Waar kom je zoal?  
Waar kom je vandaan? 
Wie zijn je vrienden? 
Waar ben je nieuwsgierig 
naar?  
Wat wil je nog ontdekken? 
Wie wil je ontmoeten? 

WIJK  WIJS 

Op bezoek in je Wijk 
Om de groepen met 
aandacht te kunnen laten 
werken hebben we de in 
drie groepen verdeelt, ze 
kozen een van de  drie 
interesse gebieden: 
Natuur & milieu, Mens & 
samenleving en Veiligheid 
& techniek.  
Elk team kreeg een eigen 
coach, Petra Mijjer, Rima 
van Harn of Sjaan de 
Vries van DOENJA en 

met hen zijn ze aan de 
slag gegaan. De kinderen 
bedachten waar ze heen 
wilde en waarom. Wat 
gaan we doen als we daar 
zijn, wat willen we vragen, 
kunnen we ergens mee 
helpen?  Hoe gedragen 
we ons en stellen we ons 
voor? 
We bereiden samen 
vragen voor en stelde een 
gedragscode op.          

Ook hebben we een 
bedankje gemaakt om na 
afloop te kunnen 
overhandigen aan onze 
gastheer of gast vrouw. 
En dan dus op pad, op de 
fiets met zijn allen en daar 
lees je in dit krantje alles 
over. 
 
Veel plezier! 
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Afvalscheidingsstation de 
Stits 
Mosterdperenlaan 2 
Vleuten 

5 naar de STITS 

Kop van verhaal uit eerste hand 
 

Het was erg leerzaam. Je 
mag echt nooit een spuit 
van de grond pakken. En 
een spuitbus weggooien. 
Ik heb ook een gasmasker 
op gehad en dat 
gebruiken ze normaal 
voor noodgevallen als er 
giftige stoffen in de lucht 
zijn. Het voelt best grappig 
als je het als kind op hebt. 

Leerzaam 
 Het belangrijkste is dat je 

er goed door kan ademen. 
Maar als er gevaar is dan 
zit er een soort doosje met 
2 deksels die je er af moet 
halen en aan het 
gasmasker vast moet 
maken. Als je de doppen 
er vergeet af te halen is 
dat echt erg.  
 

 

Bijna een half uur fietsen met wind tegen, het was een hele tocht. 
Hier en daar een druppeltje regen, maar dat stelde niks voor. 
Eenmaal aangekomen bij de Stits werden we hartelijk ontvangen door Wim, de assistent-
beheerder, die ons van alles gaat vertellen over recyclen en scheiden van afval. 
 
De kinderen stelden zich voor en mochten allemaal een vraag stellen. Die hadden ze van 
te voren in hun boekje opgeschreven. 
Bertus de beheerder kwam er ook bij en samen met Wim kregen we een rondleiding die 
begon bij het chemisch afval. Daar was heel wat over te vertellen. 
Wist je dat lege spuitbussen van haarlak en deodorant bij het chemisch afval moeten? En  
ook een lege spuitbus van de slagroom hoort daar. 
Boven staan allemaal containers op een rij, waar verschillende soorten afval in gegooid 
kan worden. Als een container vol is, dan wordt het afval eerst geplet door een bulldozer 
met een grijper, zodat er nog meer bij kan. Wim liet dat zien bij het afvalhout. Het was 
spectaculair om te zien hoe het hout met veel gekraak werd plat gestampt. Met de 
grijparm tilde hij er een rieten mand uit die de kinderen met hun voeten zelf kapot 
mochten stampen. 
Daarna volgde nog een demonstratie met een masker voor als er giftige stoffen in de lucht 
zitten. Iedereen mocht het masker een keer proberen. 
 
Tot slot kreeg iedereen nog een sleutelhanger en was het bezoek ten einde. 
Dankzij Wim en Bertus hebben we veel geleerd en kunnen we allemaal weer een extra 
steentje aan het milieu bijdragen. 
 

Tip!  
*Mensen helpen het kan misgaan 
*Meer opruimen 
 
Top! 
*goed voor het milieu 
*goed gesorteerd 

Handige informatie: 
1 dat je geen spuiten op 
mag rapen 
  
2 een spuitbus moet bij 
het chemisch afval 
 
3 niet overal aanzitten 



 

 

De achtbaan de wijk in 
 
 
 
 
 
 
 
Leerzaam 
Dat je mensen kan helpen die arm zijn  
door de mensen eten te geven.  
Je kan op dinsdag het voedsel ophalen of brengen.  
Sabiet komt iedere dag naar de voedselbank.  
Sabiet is een mevrouw. 
 
Meer info: www.voedselbank/leidscherijn.nl  

Quinten, Jahmyro, Bibi, Juliënne, Mariëtte, Lara, Eva en Ruby 
brachten een bezoek aan de voedselbank en staken er de 
handen uit de mouwen!  
 

5 naar de voedselbank Leidsche rijn 

“De achtbaan helpt de 
voedselbank, dit bezoek 
bracht de noodzaak van 
dit project onder de 
aandacht en de 
kinderen hebben nog 
een extra inzameling 
actie gehouden ” 

Bijschrift bij foto of 
afbeelding. 

Er zit zout en zoet in de kratten 



 

  4 

WIJK WijS   
 
  
5 naar de Brandweer 
Bart, Niko, Jeroen, Ashley, Yke, Ayoub, Jay, Thom en Yasmine. 

Wat we hebben geleerd: 
*wanneer je het alarm mag aanzetten. 
*hoe je de instrumenten moet gebruiken 
*hoe je brandweerman wordt. 
 
Wat ons heeft verrast: 
Jay: de brandweerslang. 
Yke: dat we de brandweerpakken aan mochten. 
Ashley: het rijden met alarm aan. 
Thom: dat je de instrumenten mocht optillen. 
Bart: dat er spullen van het leger waren. 
Jeroen: dat ze les kregen. 
Yassmine: dat de sirene aan mocht 
Niko: dat we chokomelk mochten drinken. 
Ik: alles! 

Brandweervrouw  Brandweerman 



 

 

De achtbaan de wijk in 
 
 
 
Finn, Pleun, Rian, Jasper, Marc, Hidde en Milan steken hun handen uit de mouwen! 
 
Het bezoek begon met het bekijken van de lammetjes. Ze lieten zich niet makkelijk aaien, ze waren een beetje bang van 
zoveel kinderen tegelijk. 
De kippen lieten zich daarentegen wel aaien! 
Toen met z’n allen naar de schuur waar Tamara het werk ging verdelen. 
Op het programma stond het schoonmaken van de paardenstal. 
Dus met scheppen, harken, bezems en kruiwagens vertrokken we richting de paarden. 
De grote plakken paardenpoep moesten uit de stal geschept worden en in een grote kruiwagen worden gedaan. 
Buiten moesten alle paardenvijgen netjes opgeveegd worden en moesten ook in de kruiwagen. Ik denk dat er wel 4 volle 
kruiwagens naar de mesthoop gereden zijn. 
Een hele klus, maar iedereen werkte hard. Tijdens de pauze kreeg iedereen een beker warme chocolademelk. 
Na de pauze kregen de paarden vers hooi om op te eten in speciale netten, en werd de stal weer opgevuld met schoon, 
fris zaagsel. Er ontstond een zaagselgevecht, iedereen zat onder, maar dat was juist leuk! 
Wat een leuke plek is dit in Leidsche Rijn. Je kunt zomaar binnenlopen! En ze hebben ook een facebook pagina! 
 
 
  

5 naar de stadboerderij Steede Hoge Woerd 
Stadsboerderij Steede Hoge 
Woerd 
Vicuslaan 1000 
De Meern 
 

Nooit 
gedacht: 
Poep van 

Pony’s 
Opruimen is 

leuk 

We kwamen met de fiets. 
Het leukst was: 
Dat de kippen bij de geiten in het hok zaten.  
Dat we in het hok mochten komen van de paarden. 

Top! 
Het werd erg goed uitgelegt. 
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5 aan het werk bij restaurant de  hoge weide 
Lisa, Samuel, Tijmen, Daniël, Fébe, Imke, Thijs, Finn R. en Jesse 

We kwamen met de fietsen. Het zag er heel mooi uit en we hebben 
Natlie ontmoet en die heeft ons een rondleiding gegeven. We 
gingen de tafels dekken en we gingen sinasappels persen en we 
gingen ook afwassen en koekjes bakken.  
 
We hebben geleerd wat pouleren is en dat gehandicapte mensen 
ook iets speciaals kunnen ook al zijn ze anders is dan anderen  

Dit is Pouleren 

Tip!      
Ga er ook eens naar toe 
Top!   
 Je kan er lekker eten en op het terras zitten. 

(glazen mooi schoon en glimmend maken) 



 

 

De achtbaan de wijk in 
  

5 naar de brandweer 
 Kim, Laura, Luana, Nessim, Calvin, Rikes, Kayleigh, Gabriel, Giovanni en Johanna. 

Wat we hebben geleerd: 
*wat je allemaal nodig hebt. 
*hoe je een kat uit de boom haalt 
*dat je sterk moet zijn 
*dat het leuk is 
*hoe je moet blussen 
*hoe je in een hokivoki moet praten 
*hoe zwaar een pak van de 
brandweer is. 

Top!  
Dat we mochten blussen 

We kwamen met de fiets. 
We vonden het spannend. 
We hebben kennis gemaakt met de brandweervrouw. 
We gingen blussen en met de brandweerauto rijden. 
En we hebben de sirene aan gedaan. 
We hebben de ladder gezien.  
We zagen nog meer brandweerauto’s  
We hebben thee en warme chocomel gedronken. 
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Stadsboerderij Steede Hoge Woerd 
Vicuslaan 1000 
De Meern 
 
  

6 naar de stadsboerderij Stadsboeren en boerinnen aan de slag 

Wat een leuke plek in Leidsche Rijn! Een boerderij met allerlei dieren 
en volkstuintjes. 
En je kunt zomaar een keertje op bezoek komen. 
Vandaag zijn we hier met groep 6A. We hebben nog geen idee wat 
we gaan doen. 
We worden ontvangen door Lars en hij gaat ons uitleggen wat de 
bedoeling is. 
Vandaag staat op het programma het voeren van de geiten, het 
checken van de eieren bij de kippetjes en het helemaal leeghalen van 
de paardenstal. 
We beginnen bij de kippen. De score is 1 eitje!  
Daarna zijn de geiten aan de beurt, ze krijgen een precies uitgemeten 
hoeveelheid brokjes. Het is dringen bij de voerbak. 
Er zijn ook lammetjes, maar die staan nog apart en kunnen we niet 
zien. Dat kan pas over 3 weken. Ze zijn nu nog te klein. 
En dan naar de schuur waar Lars het gereedschap uitdeelt om te 
paardenstal uit te mesten. 
Met bezems, scheppen, harken en kruiwagens gaan we naar de 
paarden. 
Er wordt geschept, geharkt en geveegd dat het een lieve lust is. Er 
wordt keihard gewerkt. 
En het resultaat mag er dan ook zijn. Na een heleboel volle 
kruiwagens naar de mesthoop gereden te hebben ziet de stal er 
blinkend schoon uit! 
Tijd voor een verdiende pauze met warme chocolademelk. 
Na de pauze mag er schoon en fris zaagsel in de stal gestrooid 
worden. Dat wordt een zaagselgevecht! Maar uiteindelijk ziet alles er 
piekfijn uit en kunnen de paarden genieten van hun schone stal. 

Olivier en Finn:  
Klein klasje bezoekt boerderijtje de stede. 
De eerste keer dat de mensen (Petra, Sjaan, 
Rima) kwamen was het veel praten (niet zo 
leuk) maar de derde keer dat ze kwamen 
was het leeeuuk, toen hebben wij de stal 
van de geiten uitgemest en daarna het hok 
gevuld door een strogevecht te houden! 
 
Yasmin en Yinte: 
Dieren verzorgen en de stal uitmesten bij 
de steden. 
 
We zijn op de fiets naar de steden de hoge 
woerd geweest. We gingen naar het 
leslokaal. En daar gingen we naar de 
geitenstal om de stal uit te mesten. (eerst 
het stro eruit halen en dan het stro er weer 
in) en poep opruimen van de stoep en we 
hebben een strofeestje gehouden!!! 
 
We vonden het super super super super 
super super leuk en leerzaam. 
 
 Jord en Daniëlle 
Tips! 

1. Ze mogen ook varkens hebben 
2. Iets meer lessen 
3. He zal fijn zijn als we met minder 

waren… 
Tops! 

1. Lekker water 
2. Het op de fiets 
3. Het was leuk om nieuwe mensen te 

leren kennen. 
 
Info over de plek: 
Het staat naast Boer Goes 
 
Ik heb geleerd dat het leuk is voor dieren te 
zorgen. 
 
Guusje 
De leukste dieren 
We gingen naar een klein boerderijtje achter 
boer goes de kinderen kregen les, ze zijn 
naar de dieren gegaan en hebben 4 lessen 
gehad, de eerste les was leuk en het was 
leuk. 
 
Demi 
Het was super leuk, echt waar! 
 
 



 

 

De achtbaan de wijk in 
  

6 naar de senioren bij Careyn in parkwijk 

LEUK dagje uit in het bejaarden te huis 

Daniel, Noah, Melanie, Dina, Aliyah, Alicia, Alex 

Er waren wel veel slapende oma’s, dat is niet 
zo leuk. 

We hebben met ze geknutseld 
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6 opbezoek bij de NOIZ       nachtopvang  voor dak- en thuislozen. 

Op bezoek bij de ex daklozen 
Sytse, Robin, Okke, Cees, Juul, Merve, Jasmine, Lorenzo 
en Tasos. 
 
We waren op bezoek bij daklozen bij het groene sticht. 
Die meneer die ons die dingen vertelden was een ex 
dakloze. Er waren veel kamers er konden wel 11 mensen 
in zo’n dakloos huis. Ze mogen er maar drie jaar wonen 
en dan gaan ze zelfstandig wonen. Ze krijgen in een 
maand 400 euro uitkering. Alleen als je  in een huis voor 
dakloze woont. Er was een man die wou niet in het huis 
omdat hij de regels te streng vond. Hij woonde al 40 jaar 
op straat en hij vind het fijner op straat. 
 
Als je in Parkwijk woont dan kun je er makkelijk komen, 
want het is naast het winkelcentrum en het is naast het 
hoge weide restaurant.  
 
We vonden het leuk en fijn om daar te zijn en we hebben 
veel geleerd. Zoals dat zij allemaal hun eigen taken 
hebben. 

 
Weetjes over daklozen: 
*dat je 400 euro in de maand krijgt als dakloos 
*je moet 20 uur in een week aan een taak besteden. 
*ze hebben veel taken, boodschappen, koken, 
schoonmaken. 
*helpen bij het groene sticht 
*voor sommige daklozen zijn regels lastig. 
*er zijn veel verschillende redenen waarom mensen 
dakloos worden. 

Top! 
Thijs leidde ons rond, hij kon het goed vertellen. 
Hij was zelf ook ooit dakloos.  
Nu werkt hij in de Noiz en helpt daklozen. 



 

 

De achtbaan de wijk in 
  
 
 
 
Vooruit met de Geit! 
 
Stadsboerderij Steede Hoge Woerd 
Vicuslaan 1000 
De Meern 
  

6B steede de hoge woerd 

Op de fiets naar de Stadsboerderij. Een verrassende locatie 
midden in Leidsche Rijn. 
Het is een mooie middag om aan de slag te gaan op de 
boerderij. 
We worden ontvangen door Lars en voor vanmiddag staat op 
het programma het uitmesten van de geitenstal. 
Eerst even knuffelen met de geiten en de bokjes. Daarna 
wordt het gereedschap uitgedeeld. 
Gewapend met scheppen, bezems , harken en kruiwagens 
gaan we richting geitenstal.  
Er wordt geschept en geveegd. De geiten hebben er een 
zooitje van gemaakt. 
Maar dat maakt niks uit voor dit “super schoonmaak -team”. 
De stal wordt helemaal leeggeschept en wordt blinkend 
schoon. De geiten houden alles nauwlettend in de gaten! 
Dan is het tijd voor een welverdiende pauze met warme 
chocolademelk. 
Na de pauze mag er vers stro in de stal. En dat is feest, want 
er ontstaat een strogevecht. 
Alles en iedereen zit onder het stro. Het stro vliegt door de 
lucht. De geiten snappen er niks van. 
Uiteindelijk is alle stro neergedaald en kunnen de geiten 
genieten van een prachtige schone stal. Bedankt groep 6B 
namens de geiten. 
En mocht je nog een keer zin hebben om te gaan kijken hoe 
het gaat met de geiten, dan zijn jullie van harte welkom op de 
boerderij. 
 

We zijn bij park castellum geweest het was heel leuk eerst gingen we de eieren rapen toen gingen we de kippen 
vrijlaten daarna gingen we de geiten voeren toen hebben we de paardenstal uitgemest toen hebben we 
chocolademelk gedronken daarna hebben we de stal ingericht door een hooi gevecht te houden het begon doordat 
iedereen zaagsel op Emilia gooide. Toen gaven we de bedank kaarten en dat was het. 

SUPER KIP! 

EINDE 
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6 op pad met de politie 
Onveilige plekken 
Wij, Lars, Niels, Axl, Floris, Jens, 
Miles, Ids en Jamie, gingen op 
pad met de wijkagent. We 
gingen op zoek naar onveilige 
plakken in de wijk en die 
fotografeerde Miles. Een van de 
onveiligste plekken vond ik een 
grijs kastje maar die was 
helemaal begroeit met algen 
mensen of dieren kunnen niet 
zien dat er elektriciteit in zit. 
Gelukkig kwam de wijkagent in 
het laatste uur toen gingen we 
allemaal vragen stellen zoals 
heb je een Teaser? Antwoord 
was “nee” 
Hij heeft wel een pistool en 
heeft het ook wel eens moeten 
trekken. 
 
Toen we in het winkelcentrum 
waren stelden wij onze vragen. 
Als er mensen langs fietsten 
hield hij ze tegen.  

Arrestatie! 
De wijkagent liet ons zien hoe hij 
iemand oppakt op de fiets en het 
proefkonijn was Miles. Het ging 
zo: Miles moest met zijn rug naar 
hem staan en toen ging hij heel 
snel langs Miles fietsen en maakt 
een slip en pakte Miles.  



 

 

De achtbaan de wijk in 
  

6 naar dierenweide vleuten 
Info: 
De plek waar wij naar toe zijn gegaan heet: dieren weide Vleuten 
De website heet: www.dierenweidevleuten.nl 
De varkens heten: Billie, Willie en Sofietje 
Als je bij de dierenweide bent kun je een dier adopteren dan kun je het dier 
steunen per dier kost dat verschillend, een varken bijvoorbeeld kost 50 euro.  
Trek vooral oude kleren aan want konijnen kunnen op je poepen.  
Soms krijg je dan ook een snoepje en een boekje.  
Toen wij er waren toen was er een geit zwanger, inmiddels heeft die geit 
kleintjes, 3 in het totaal.  

Je kan er ook een 
kruiwagenrace 
houden dan gaan 
er 2 kinderen in een 
kruiwagen zitten en 
2 kinderen achter 
de kruiwagen staan 
en pakken de 
handvaten, dan 
gaat het startschot 
en moet je racen 

Wat wij hebben geleerd: 
*dat als een geit zwanger is, je dat ziet aan de grote 
rode/blauwe vlek op haar rug. 
*Als een gans aan het broeden is, is haar mannetje 
gevaarlijk. 
*dat varkens oud brood eten 
*dat je oude kleren en modder laarzen aan moet 
trekken. 
*dat je een kruiwagen race moet houden. 
*dat er een pauw op je dak kan zitten. 
*dat er varkens waren die ganzenei eten. 
*dat de haan bijna altijd kukkelekuut. 
*dat sommige kippen het fijn vinden als je hen vast 
houdt. 
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Hoe Veilig is Techniek? 
 
Een kijkje achter de schermen bij The wall. Wie wil dat nou niet! 
Normaal mag je daar helemaal niet komen, maar samen met Gertjan de beheerder en Rene, chef veiligheid kreeg groep 
7 deze unieke kans. 
Na een korte uitleg in het kantoortje van Gertjan en Rene, waar alle monitoren hingen, kon de rondleiding beginnen. 
In een lange gang, achter alle winkels, werden een voor een de deuren van de technische ruimtes geopend waarin de 
meest uiteenlopende machines, pompen en installaties stonden. 
In sommige ruimtes was het zo’n kabaal dat je elkaar niet meer kon verstaan. 
Buizen zo dik als olifantspoten en honderden kabels in allerlei kleuren. 
Veiligheid staat voorop bij The Wall. Gertjan legt uit hoe de sprinklerinstallatie werkt bij brand en Rene demonstreert hoe 
een groot rolluik automatisch stopt als je eronder staat. Op het parkeerdek nemen we nog en kijkje bij de koeltorens. 
Terug in het kantoortje krijgt iedereen limonade en wordt nog gedemonstreerd hoe de monitoren en de camera’s werken. 
Gertjan en Rene, bedankt voor deze leerzame ochtend!  

7 naar de Wall 

Wij gingen naar The Wall, en er was een meneer die ons informatie gaf over de 
techniek en veiligheid van The Wall. We gingen eerst naar de laad en los ruimte. We 
gingen daarna naar de plek waar alle water werd bestuurd. En toen gingen we naar 
de Mac Donalds, want daar kon je zien dat als er brand was hoe de motoren werden 
geladen. 
Daarna gingen we naar de parkeergarage want ergens bij de parkeergarage liet de 
begeleider ons de koeltoren van The Wall zien. We gingen terug naar de kamer waar 
alle beveiligingscamera’s waren en gingen wat drinken en ons bedankje gegeven en 
zijn terug naar school gefietst. 
Kevin, Meryem, Isabella 
 
Wij zijn naar de Wall geweest. Toen we daar aankwamen zagen we de man die ons 
ging rondleiden. Hij heette Gertjan. Toen leidde hij ons naar de poort waar niemand 
mag komen. 
We hebben heel veel gezien Bijvoorbeeld: de camera’s, de waterleiding, de 
verwarmingsketel, de sprinklers. Bij de verwarming was er heel veel herrie en stonk 
het. Bij alles waar het gevaarlijk was moest je je handen in je zakken houden. Toen 
we bijna klaar waren, kregen we ook nog limonade. 
Jay, Lin, Jacco 
 
Wij waren in The Wall. Wij hebben heel veel gezien. Beveiliging, gangen en nog veel 
meer. Twee aardige mannen, een heette Rene en de andere Gertjan. Ze lieten van 
alles zien en hebben van alles verteld. Het was heel erg leuk. 
Taha, Fonske, Amien, Vlady 
 



 

 

De achtbaan de wijk in 
 
  7 naar de dierenarts 

Wijkbezoek aan de dierenarts 
  
Vanuit het thema ‘natuur & milieu’ had de groep nogal 
veel ideeën. Zo werd er onder andere gedacht aan het 
uitbaggeren van sloten, op bezoek bij het 
vuilnisbedrijf, maar al snel werden de meesten 
enthousiast bij het helpen van dieren. Tot de plannen 
behoorden een hondenpension, het (katten)asiel, 
maar ook de dierenarts bleek een goede optie. Na het 
versturen van de brieven, bleken we bij de dierenarts 
al snel welkom om een ochtendje op bezoek te komen. 
De mensen van Dierenkliniek Leidsche Rijn hadden 
speciaal voor ons speurtocht met allemaal vragen 
bedacht en ook nog eens hun eigen hond 
meegebracht, die wij mochten onderzoeken. Nadien 
zijn het ‘de vriezer’, waar dode dieren in worden 
bewaard en ‘het kappersgat’; de stofzuiger in de plint 
van de behandelkamer waar de haren van de dieren in 
worden opgezogen. Hond ‘Beer’ is zijn wintervacht in 
elk geval kwijt, want hij is in twee etappes door vier 
leerlingen tegelijk geborsteld. Ook is het gegeven dat 
bloed niet altijd eng hoeft te zijn een wijze les, want 
niemand deinsde terug toen de dierenarts tanden trok 
van een hondje onder narcose. 
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7 werkt mee in de Hoge weide 
 

Burgerschap  De Hoge Weide 
We hebben hun geholpen met sandwiches maken voor een bruiloft. En 
het was moeilijk om niet alles stiekem op te eten, vooral de chocolade 
brownies. En ik weet nu veel nieuwe combinaties op brood. En we 
kregen er honger van. Helaas mochten we er niks!! van eten. Dat was 
wel jammer.  
Janella en Amy 
 

Dekken en pouleren 
We kregen les van Handsdy, hoe wij de glazen en 
het bestek schoon moesten maken. 
We leerden ook hoe we de tafels moesten 
dekken. Hoe het precies chique moest. Handsdy 
was heeeeel streng. Als je bijvoorbeeld je glas 
neerzette moest hij 1 millimeter naar boven! 
Maar hij was wel aardig! Het was heel gezellig. 
Floor en Jo-an 
 

Hoe? 
Wij hebben gekozen voor mens en samenleving. Ons doel was om 
bijzondere mensen beter te leren kennen en te zien hoe ze werken. En 
we wilden met hun helpen met hun werk. We hielpen hun met 
sinaasappels persen, broodjes smeren en tafel dekken. 
Julian en Jaydee 
 

Afwassen 
Het afwassen ging best goed. 
Het grappigste was dat we nergens bij konden. 
Maar lange Jan wel en dat vonden wij erg grappig. 
Het afwassen werd een zwembad, die straal was erg warm. 
De afwasmachine was zo klaar. In ongeveer 5 seconden was het al klaar. De 
wasmachine was 62 graden. 
Jordy en Achraf 

Sinaasappels persen 
Er waren 4 onderdelen en een 
daarvan was sinaasappel persen. We 
deden dat voor een bruiloft. We 
moesten wel 6 kannen vullen. We 
deden dat met een vrouw die een 
verstandelijke beperking had. Ze kan 
niet meerdere dingen tegelijk doen, 
anders kreeg ze prikkels. 
Eerst moesten we de sinaasappels 
door midden snijden, daarna konden 
we ze persen met een automatische 
persmachine. 
Onder de machine stond een beker 
en als de beker vol was dan moesten 
we de beker leeggieten in een grote 
kan. 
The End. 
Esmee en Annick 
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  7 Metaal in de Kathedraal bij de Metaalkathedraal 

Vlak om de hoek van de school, aan de Rijksstraatweg, staat de 
metaalkathedraal. 
Een oude kerk uit 1859. Tot 1940 was het een kerk en in 1975 
kwam er een metaalfabriek in. In 2011 werd het de 
MetaalKathedraal. Een prachtig gebouw waar kunst, cultuur en 
creativiteit samensmelten. 
Groep 7 wist dan ook niet wat ze moesten verwachten en waren 
onder de indruk van het gebouw.  
 
Bianca gaf een rondleiding en liet ons ook de bovenverdieping 
(Het Hemelrijk) zien. Prachtige muurschilderingen en ornamenten 
werden bewonderd. Op dit moment wordt er hier en daar wat 
gerestaureerd en Bianca legt uit hoe belangrijk de veiligheid is. 
In de tuin zijn allerlei paadjes en spannende hoekjes. Onderweg 
werd er een lint om de “reuze berenklauw” gedaan. Een hele 
gevaarlijke plant waar je brandblaren van kunt krijgen. 
 
 
Er worden groepjes verdeeld om klusjes te doen. Er wordt met 
oud ijzer gesjouwd en er worden plantjes knolselderij verspeend 
en gepland in de moestuin. Met de kruiwagen worden gieters met 
water gehaald, want de grond is heel erg droog. 
Het resultaat is een prachtig knollenveldje aangelegd door groep 
7B van de Achtbaan. 
Het bord wat gemaakt is, zal er binnenkort bij geplaatst worden. 
 

Metaalkathedraal 
Rijksstraatweg 20 
Utrecht 
www.metaalkathedraal.nl 
 

Wij, groep 7B, zijn naar de MetaalKathedraal geweest. We zijn 
daar door Bianca rondgeleid, door de Metaalkathedraal. 
Daarna hebben we een opdracht gekregen. 
Die opdracht was de plantjes uit de bak te halen en ze in de 
grond te zetten. En sommige kinderen moesten ook metaal 
opruimen en op een veiligere plek leggen. 
Op het einde mochten we Tip en Tops geven en ze gingen 
vertellen hoe het er vroeger uit zag. We hebben een hele 
leuke middag gehad! 
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7 Steede Hoge Woerd 

  

Hoewel de groep bij het thema ‘natuur & milieu’ in eerste instantie 
voornamelijk dacht  aan het helpen van mensen in een bejaardentehuis, zijn 
de plannen uiteindelijk doorontwikkeld naar een bezoek aan Steede Hoge 
Woerd. Het leek de groep erg leuk om ouderen te helpen met het verzorgen 
van hun tuin of balkon, maar het bezoeken van bejaarde mensen bleek 
beter te passen bij een andere groep (‘sociaal & ontmoeten’). Brieven zijn er 
geschreven naar Boer Goes en Steede Hoge Woerd, waarbij er bij de laatste 
al snel mogelijkheden waren. Op de locatie treffen we zowel dieren als 
volkstuintjes aan en worden we ontvangen door een meneer van het NMC 
(Natuur- en Milieucommunicatie) die ons allereerst een rondleiding door de 
tuinen geeft. Gezinnen uit de wijk kunnen hier een tuintje nemen en er van 
alles op verbouwen. Lol is er voornamelijk om de eetbare bloemen, waarvan 
ons de naam allemaal is ontgaan. Vervolgens konden we zelf aan de slag om 
professioneel onkruid te wieden en water te geven. Niet alleen de 
boerenkool heeft zijn water gehad, maar ook een gedeelte van de leerlingen 
heeft zich opperbest vermaakt met het bewateren van elkaar. Het is 
indrukwekkend voor diegenen, die nog niet wisten dat een tomaat aan een 
plant groeide en dat sommige bloemen opgegeten kunnen worden! Denk er 
om: de meeste bloemen kun je dus niet eten! 
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“Sjoelen is niet alleen 
gezellig, de ouderen en 
de kinderen trainen hun 
hersenen door de score 
uit het hoofd uit te 
rekenen!” 

7  Senioren bij Careyn 

  

Senioren: 
 
We gingen naar opvangcentrum Careyn. 
De mensen wonen daar met z’n zessen in een gesloten 
afdeling. Er leven daar veel mensen met een beperking. Door 
de ouderdom en sommige door een ongeluk. Sommige 
mensen zijn doof, kunnen niet goed lopen en kunnen niet 
meer goed praten of kunnen  niet meer goed bewegen. We 
gingen met ze de hele middag sjoelen en het was heel 
gezellig! 

Hoe overleef ik ouderen? 
 
Oudere mensen moet je aanspreken met U, dat is 
netter. Vertel leuke dingen aan ze. Ze vinden het 
vaak niet leuk als je ze uitlacht. 
Ze kunnen soms boos reageren. Dementerende 
ouderen zijn vergeetachtig en kunnen dingen die 
ze al eerder hebben gezegd vaker herhalen. Niet 
alle ouderen zijn dementerend. Sommige vinden 
het leuk als je wat grappigs verteld. 
 

Probeer het maar. Hoeveel punten heeft deze sjoeler behaalt? 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heb je na het lezen van 
deze krant nog een leuk 
idee of tip waar we 
volgend jaar ook zeker 
nog op bezoek moeten 
gaan? Bel om Mail Rima, 
Sjaan of Petra gerust. We 
horen het graag, alle 
mogelijkheden zijn 
welkom.  

Wat hebben we veel 
gefietst, soms dicht bij 
soms best ver weg, maar 
altijd meer dan de moeite 
waard.  
 
Iedereen waar we bezoek 
mochten heeft een 
bedankje van ons 
gekregen en dat vonden 
ze erg leuk.  
 

Tips ! zijn welkom 

Alle ouders die geholpen hebben door mee te 
fietsen naar de lokaties heel erg bedankt 

En wat zouden we zijn zonder hulp ouders! 

Mede mogelijk gemaakt 
door 

Petra Mijjer, sociaal 
ondernemer en moeder 
van twee oud leerlingen 

van de Achtbaan. 

MEER INFORMATIE OF REAGEREN? 
BEL OF MAIL GERUST 

Sjaan  06 250 300 63 s.devries@doenjadienstverlening.nl 
 

Maar het leukst vonden ze 
het dat we er waren, dat 
we hebben geluisterd, 
vragen hebben gesteld en 
meegeholpen.  
 
En zo kennen wij onze 
buurt weer een beetje 
beter en zij ons.  
 
Wordt vervolgt! 

 

Veel dank aan alle organisaties die hun deuren open zetten 
voor onze bezoeken! 


