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● Rotary-project wil kinderen maatschappelijk bewust maken

De blits met techniek
Leerlingen van 70 basisscholen toverden
de Heuvel in Tilburg om tot een feestelijk
park vol met prachtige banieren.
door Evy van der Sanden

‘G

efeliciteerd!
Wat heb je
dat goed gedaan. Nu mogen we met
de hele klas
met de bus naar Eindhoven’, zegt
meester Ruud Oerlemans tegen
zijn leerling Martina. Martina zit
in groep 7 van basisschool de Cocon in Tilburg. Ze maakte één
van de winnende banieren van

het project Kids maken de Blits.
Kids maken de Blits is een project dat dit jaar voor de derde
keer werd georganiseerd door Rotaryclub Tilburg Triborch. Doel
van het project is kinderen interesseren in en bewust maken van
maatschappelijke vraagstukken.
In dat kader maakten zeventig basisscholen – een recordaantal –
uit Tilburg en omgeving allemaal
één banier. Die werden gistermiddag op de Heuvel in Tilburg onthuld.

Het thema van dit jaar was
‘Piek met Techniek’. Organisator
Coks Glerum: „We merken dat
de samenleving steeds meer behoefte heeft aan technisch geschoolde jongens en meisjes.
Daarom hebben we in aanloop
naar de onthulling honderdvijf
lessen gegeven rondom techniek
op de basisscholen.”

Regen
Dankzij de banieren oogt de Heuvel de komende drie maanden
een stuk feestelijker. Dat bleek
gistermiddag al. De gekleurde
vlaggen maakten het door regen
geteisterde plein iets vrolijker. En
hoewel het weer niet meezat,
stonden volgens één van de organisatoren zo’n zeshonderd kinde-

ren en volwassenen op het plein
om te horen of zij de hoofdprijs
hadden gewonnen: een reis naar
een ontdekkingsfabriek in Eindhoven. Bovendien bracht dansgroep The Funky Presidentz wat
zomersere klanken naar de Heuvel en konden de kinderen genieten van verschillende rappers en
typetjes die spraken over techniek.
Basisscholen de Cocon, de
Stappen en de Sporckt, alle uit Tilburg, gingen ervandoor met de
hoofdprijs. De jury bestond uit
studenten van de opleiding Grafische Vormgeving van het ROC.
Bij het kiezen van de winnaar
hebben zij vooral gelet op kleuren, vormgeving en het aansluiten van de banier bij het thema.

Uitgifte
heroïne in
Armhoef
mag dóór
door Stephan Jongerius
TILBURG. De verstrekking van medische heroïne op het terrein van Jan
Wier in Tilburg mag definitief doorgaan. De Stichting Woonomgeving
Jan Wierhof heeft ook in hoger beroep bot gevangen bij de Raad van
State tegen het verstrekken van de
vergunning voor de heroïnepost.

Omwonenden zijn bang voor toename van de overlast en onveiligheid van het terrein van GGz Breburg nu Novadic Kentron er ook
voorzieningen voor verslavingszorg concentreert.
Zij spreken van onevenwichtige spreiding van maatschappelijk gevoelige voorzieningen, iets
wat de gemeente juist met een
‘stappenplan’ zegt te willen tegengaan.
„Het enkele feit dat aan het Jan
Wierhof al andere voorzieningen
voor geestelijke gezondheidszorg
aanwezig zijn, maakt niet dat de
komst van de medische heroïne-unit leidt tot een onevenwichtige spreiding”, oordeelt de Raad
van State.
De stichting spreekt in een reactie van ‘salami-tactiek’ van Novadic Kentron. „Door telkens voor
een onderdeel vergunning aan te
vragen, kijkt de Raad van State
ook niet naar het geheel.”

Incidenten

Leerlingen van basisschool de Armhoefse Akker hebben er alle vertrouwen in. foto Jan van Eijndhoven/Beeld Werkt

䢇

Computer, rekenmachine en
tandwielen komen samen in banier
„Wij gaan voor de hoofdprijs
want wij hebben zelfvertrouwen”, roept de twaalfjarige Pien
uit groep 8 van basisschool de
Armhoefse Akker in Tilburg.
Elke leerling van die school ontwierp een vlag. Per klas koos de
docent één vlag uit en uiteindelijk besloot de directrice welk
banier deel zou nemen aan de
wedstrijd. Dat werd het doek
van Pien. Klasgenoot Joost had
dat wel verwacht. „Pien kan het
mooiste tekenen.”
Pien gebruikte met name veel
kleuren, vertelt ze. Groen, blauw,
rood, geel. Alles komt terug in
haar banier. Bovendien tekende
ze in het kader van ‘Piek met
techniek’ een computer, rekenmachine en tandwielen waardoor haar vlag helemaal aansloot
bij het thema. Juf Nienke: „Ze ge-

bruikte stiften. Dat was opvallend.” Uiteindelijk wint de groep
niet. Maar de kinderen zijn wel
een paar dagen met het project
bezig geweest. Of daarmee het
doel om de kinderen te interesseren voor techniek is gerealiseerd?
Voor de één wel, voor de ander
niet. „Ik heb iets geprint bij een
3D printer”, zegt Pien terwijl ze
een sleutelhanger met daarop
haar naam laat zien. Andere klasgenoten houden het bij de alledaagse techniek. „Ik heb een telefoon. Dat is techniek.”
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Klasgenoot Joost had wel
verwacht dat Pien zou worden
geselecteerd. ‘Pien kan
het mooiste tekenen’

Leerlingen van basisschool de Cocon hijsen hun eigen vlag. Het bleek
later ook een winnende te zijn. foto Jan van Eijndhoven/Beeld Werkt
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Volgens het rechtscollege hebben
B en W allerlei maatregelen genomen om de overlast en onveiligheid tegen te gaan. Zo zijn andere
afdelingen verplaatst en is een beheerprotocol gemaakt.
„We hebben in januari wel
weer gezien hoe goed dat werkt”,
schampert voorzitter Helma Oostelbos. Er waren vier incidenten,
waarbij een keer een buurtbewoonster in het gezicht is geslagen. Vorig jaar augustus was er
veel commotie en onrust na een
brandstichting.
Het concentratieplan was ook
politiek omstreden: uiteindelijk
stemden 23 raadsleden voor en 22
tegen. De stichting kondigt aan
ook in beroep te gaan tegen komst
van de polikliniek voor verslavingsreclassering vanaf de Edisonlaan.

‘Ik heb gewoon veel dingen
getekend die in mijn hoofd zaten’
Roze met geel en paars. Oranje
met rood en geel. Blauw met
paars en groen. Zo zien de tandwielen op de banier van groep 7
van basisschool de Cocon in Tilburg eruit. Dat betekent dat de
groep in ieder geval aan één van
de vereisten van de jury voldoet:
veel kleuren gebruiken.
De banier is ontworpen door
Martina. Meester Ruud Oerlemans legt uit dat alle leerlingen
in zijn klas een vlag hebben gemaakt. Uit die 25 ontwerpen werden de drie beste gekozen. Uiteindelijk was de vlag van Martina
de ultieme winnaar. Oerlemans:
„De vlag beeldt de techniek goed
uit. Kijk bijvoorbeeld naar de
rader die erop staat. En hij is ook
kleurrijk.” Klasgenoot Maud is
het met haar meester eens: „Ik
vind hem mooi bij techniek pas-

sen. Er staat een PlayStation controller op. En tandwielen die
goed in elkaar draaien.”
Deze middag staan de leerlingen
van de Cocon dan ook flink te
duimen. Ze willen natuurlijk de
hoofdprijs winnen. Maar ze zijn
zich er ook van bewust dat andere vlaggen ook mooi zijn, zo vertelt een leerling. Toch winnen
die andere mooie vlaggen het uiteindelijk niet van de Cocon. Martina: „Het was moeilijk. Maar ik
heb gewoon veel dingen getekend die in mijn hoofd zaten.”
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‘De vlag beeldt de techniek
goed uit. Kijk bijvoorbeeld
naar de rader die erop staat.
En hij is ook kleurrijk’
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