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DOOR SAMANTHA EN STERRE 

In Eikenderveld is er een 

probleem: er wordt te hard 

gereden! Wij vinden dat dat 

verleden tijd moet worden. 

Met hulp van de gemeente 

kunnen we dat stoppen. We 

hebben al een actie gedaan en 

ook bloempotten neergezet en 

we hebben mensen 

geïnterviewd om te vragen wat 

ze ervan vinden. En we kregen 

antwoord op elke vraag.  

Het ergste van alles is dat er 

een hond werd aangereden 

toen een kind (Samantha) naar 

school ging, het was heftig voor 

de verzorgers. Ook spelen er 

kinderen en als kinderen 

spelen en er komt meteen een 

auto heel hard aanrijden die 

niet meteen kan remmen zou 

dat heel erg zijn en dat willen 

wij niet. Dus we vroegen een 

paar mensen die in de wijk 

wonen wat ze ervan vinden: 

Samantha (slachtoffer): “Ik 

vind het heel erg en er spelen 

ook nog kinderen en als er te 

hard gereden wordt, kunnen 

sommige kinderen ook 

aangereden worden en dat wil 

geen een kind natuurlijk en 

daar voer ik met nog een paar 

mensen actie voor.” 

Jenny Mullers (geïnterviewde): 

“Ik vind het heel erg, want de 

zomer begint al en dan willen 

kinderen meestal naar buiten 

en dan wordt er te hard 

gereden en dan kijk je niet zo 

goed uit en dan … gebeurt er 

iets wat niemand wil.” 

Mathilde Steijns 

(geïnterviewde): “Ik vind dat 

Samantha gelijk heeft en dat 

we aan de actie moeten 

meedoen. Het moet gewoon 

veranderen, want het is te 

gevaarlijk. Want als juffrouw 

vind ik dit niet kunnen, vooral 

als er kinderen spelen.” 

En natuurlijk hebben we dat in 

een mum van tijd gedaan.  

Voorlopig gaan er nu misschien 

minder auto’s snel rijden.  

 

Donec eget sem dui. Nullam 

justo ipsum, dignissim ac 

dictum et, tempor et lacus. Ut 

viverra, mauris et adipiscing 

eleifend, ante risus lacinia 

Kinderen willen hardrijden stoppen 

 

 

IMC Basis zoekt scholen in Limburg!!! 

DOOR JAMIE  

Wat gebeurt er bij IMC Basis? Gewoon doen. Ontdekken! Misschien 

vind je iets wel zó leuk, dat je er steeds beter in wilt worden. In 

onze complexe maatschappij, waarin het maken van keuzes meer 

dan ooit centraal staat, is het fijn om op jonge leeftijd al te weten 

wat je graag doet, of juist niet. Daarvoor moet je ervaringen 

opdoen. Dingen zien, horen en doen. Je nieuwsgierigheid volgen en 

vragen stellen. Ik ben Jamie Küppers. Ik wil dit over mezelf 

vertellen: soms vind ik IMC Basis leuk en soms niet leuk, soms saai. 

We doen nu het thema journalistiek. Ik weet nu dat ik geen 

journalist wil worden. De krant maken, vond ik wel super! 

 

ADVERTENTIE 
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‘Het leek me leuk om kinderen iets te leren’ 

 DOOR DENNIS, PEPIJN, 

MOHAMED EN SERHAN 

 

Een interview met John Buijs, 

leerkracht van groep 8 

Waarom bent u leerkracht 

geworden? Vroeger twijfelde ik 

tussen dierenarts, politieagent 

en leerkracht. Twee vielen er al 

snel af en leerkracht bleef over. 

Het leek me leuk om met 

kinderen te werken, kinderen 

iets te leren en een bijdrage te 

leveren aan hun groei naar 

volwassenheid. 

Hoe lang bent u al leerkracht? 

Ik ben in 1978 begonnen, maar 

moest tussendoor in militaire 

dienst, dat toen verplicht was. 

Na mijn diensttijd ben ik weer 

verder gegaan met lesgeven. 

Heeft u een speciale manier 

van lesgeven? Ja, iedere les 

geef ik met een bepaald doel 

en volgens het ADI-model. Dit 

betekent dat je de les start met 

een terugblik op de vorige en je 

het doel aangeeft van de les 

van die dag en hierover 

instructie geeft. Leerlingen die 

het begrijpen mogen dan aan 

de slag; andere leerlingen 

krijgen verlengde instructie. 

Aan het eind van de les wordt 

gekeken of we het doel bereikt 

hebben. 

Als u geen leerkracht was 

geworden, wat dan? Dan was 

ik waarschijnlijk dierenarts 

geworden of had ik een eigen 

dierenzaak geopend. 

Vindt u strafwerk geven leuk? 

Nee!!! Helemaal niet, je hoopt 

steeds dat het niet nodig is. 

Wat voor school en niveau 

heeft u vroeger gedaan? Na de 

basisschool ging ik naar de 

mavo, het huidige vmbo-tl. 

TOP 5 Limburg-weetjes  

 DOOR KIMBERLY, KEZIBAN, 

WAFAA, SANDRA EN NISA 

1. Het unieke Limburggevoel 

wordt gesymboliseerd door het 

Limburgsymbool: de vlag met 

de rode leeuw.  

2. In Limburg is het altijd een 

paar graden warmer of kouder 

dan in de rest van Nederland, 

vanwege de ligging ver van zee.  

3. Limburg streeft er als eerste 

provincie naar om tegen 

2020 klimaatneutraal te zijn, 

dus om zo weinig mogelijk 

broeikasgassen uit te stoten. Er 

wordt hiervoor samengewerkt 

met de Limburgse gemeenten 

en bedrijven, maar ook met 

alle Limburgers. Het 

provinciebestuur wil het goede 

voorbeeld geven. 

4. Limburg is de tweede 

toeristische trekpleister van 

Nederland, na de kust. 

5. Limburg is dé 

fietsprovincie van Nederland; 

met Tom Dumoulin als 

ambassadeur; een belangrijke 

wedstrijd is de Amstel Gold 

Race. 

Et. Etiam scelerisque nibh vitae 

sapien bibendum porta. Nam in 

ligula lectus, vel hendrerit elit. 

Mohamed Dahmani van Basisschool Eikenderveld speelt bij Fortuna Sittard  
 

DOOR SINOHA 

Wat is je naam?  

Ik ben Mohamed Dahmani 

Hoe oud ben je?  

Ik ben 13 

Waar kom je vandaan?  

Uit Nederland. Ik ben geboren 

in Den Bosch 

Bij welke club speelde je 

eerst?  

Sporting Heerlen en Roda JC 

Hoe was het daar bij die clubs? 

Ik vond het chill 

Wat was daar chill?  

Dat we naar Amsterdam 

enzovoorts gingen  

Wat gingen jullie daar doen?  

Toernooi spelen 

Hoelang zit je al bij Fortuna 

Sittard?  

Ik ben daar al 11 maanden 

Had je gedacht dat je bij 

Fortuna Sittard zou komen? 

Beetje 

Naar welke club wil je?  

Ajax 

Waarom wil je naar die club? 

Ik vind ze gewoon goed 

Wie vind je het beste bij Ajax? 

Hakim Ziyech 

Welke positie speel je? 

Links middenveld  

DOOR JAMIE  

Wat gebeurt er bij IMC Basis? 

Gewoon doen. Ontdekken! 

Misschien vind je iets wel zó 

leuk, dat je er steeds beter in 

wilt worden.  

In onze complexe 

maatschappij, waarin het 

maken van keuzes meer dan 
ooit centraal staat, is het fijn 

om op jonge leeftijd al te 

weten wat je graag doet, of 

juist niet. Daarvoor moet je 

ervaringen opdoen. Dingen 

zien, horen en doen. Je 
nieuwsgierigheid volgen en 

vragen stellen.  

Ik ben Jamie Küppers. Ik wil dit 

over mezelf vertellen: soms 

vind ik IMC Basis leuk en soms 

niet leuk, soms saai.  

We doen nu het thema 

journalistiek. Ik weet nu dat ik 

geen journalist wil worden. De 

krant maken, vond ik wel super 

leuk.  

 

 

 

 

 

 

 

Aansluitend naar de havo en 

toen naar de lerarenopleiding 

(Pedagogische Academie). 

Wat maakt het werk van 

meester zo leuk? Het is leuk 

om met kinderen te werken en 

om leuke gesprekken te voeren 

met zowel de kinderen als hun 

ouders. Fijn om deel uit te 

maken van hun groei naar 

volwassenheid. 

Denkt u dat als u stopt dat u 

uw doel hebt bereikt? Ik denk 

dat ik op een leuke manier les 

heb gegeven en kinderen heb 

geholpen hun doel te bereiken. 

Wat zou u anders doen als u 

iets opnieuw mocht doen? 

Misschien dat ik na een aantal 

jaren de keuze had gemaakt 

om leraar wiskunde te worden. 

Als u met pensioen gaat, wat 

gaat u missen? De kinderen, 

mijn collega’s en de uitdaging. 

 

 

Et. Etiam scelerisque nibh vitae 

sapien bibendum porta. Nam in 

ligula lectus, vel hendrerit elit. 

Praesent dictum, leo eu rutrum 

aliquam, massa nibh. 

Et. Etiam scelerisque nibh vitae 

sapien bibendum porta. Nam in 

ligula lectus, vel hendrerit elit. 

Praesent dictum, leo eu rutrum 

aliquam, massa nibh. Sed nisi 

dolor, commodo non egestas 

ut, mattis at enim. Sed lacinia 

varius blandit. Quisque 

pretium, enim vitae vulputate 

tincidunt, neque sem semper 

urna, ut sollicitudin lorem 

tellus ac metus. Quisque a 
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‘Huizen verhuren en de buurt veranderen’ 

 DOOR DENNIS, PEPIJN, DIËGO, 

JAMIE, STANLEY EN TOM  

Op 15 juni waren Margret 

Voncken en Dennis Crutsen van 

Weller op Eikenderveld en 

werd ze het hemd van het lijf 

gevraagd.  

Hoe komt Weller aan 

woningen? Margret Voncken: 

“Er was vroeger een 

organisatie die zorgde voor 

mensen die niet genoeg geld 

hadden voor een koophuis. Ze 

boden huurhuizen aan.” 

Wat doet Weller? Margret 

Voncken: “Huizen verhuren en 

de buurt veranderen.” 

Hoeveel woningen hebben 

jullie ongeveer? Margret 

Voncken: “10.000.” 

Hoelang werkt u al voor 

Weller? Margret Voncken: “33 

jaar.” Dennis Crutsen: “10 

jaar.” 

 

Sinds wanneer werken jullie 

voor Weller en vinden jullie je 

werk leuk? Margret Voncken: 

“Ik werk sinds 1985 bij Weller 

en ik vind mijn werk leuk.” 

Dennis Crutsen: “Ik werk vanaf 

2008 bij Weller en ook ik vind 

mijn werk leuk.” 

RKBS Eikenderveld: een 

korte geschiedenis en over nu  

 DOOR NORI, EKRAM EN JENNA 
 
Basisschool Eikenderveld is een 
rooms-katholieke school die 
wordt bestuurd door INNOVO, 
stichting voor katholiek onder-
wijs. De school werd gevormd 
door een fusie van de Sint 
Angela kleuterschool met LO 
Sint Franciscus van Assisië. De 
kleuterschool werd in 1954 ge-
bouwd en zat aan de Angela-
straat 11. Deze is in 1985 
verbouwd tot basisschool. 
 
Over het nu een interview met 
Juf Anita Heusschen. 
Hoeveel kinderen zitten er  
op school? “Ongeveer 123.”  

Hoeveel mensen lopen hier 
ieder jaar stage?“Zeker tien.” 
Wat vindt u van het 
antipestbeleid? “Wij hebben 
SWPBS en proberen het pesten 
te vermijden. We proberen van 
tevoren al te handelen.” 
Wat vindt u van de methodes 
op school? “Ik vind dat wij een 
boel leuke, nieuwe methodes 
hebben zoals 4xwijzer, de 
nieuwe schrijfmethode en 
natuurlijk het lezen in groep 3.” 
Vindt u dat we genoeg tijd 
hebben om te bewegen? “Ik 
ben een beweegmens en vind 
zelf dat we te weinig bewegen, 
maar we volgen de regels voor 
hoeveel je moet bewegen.” 

OPINIE Ieder kind moet goed 

en leuk kunnen buitenspelen 

DOOR SANDER, BO EN RYAN 

Ieder kind moet goed en leuk 

kunnen buitenspelen, ook in 

Eikenderveld. 

Er is een voetbalveldje in 

Eikenderveld, maar dat moet 

verbeterd.  

Er zijn meerdere problemen: er 

zijn toestellen vernieuwd 

waardoor de speeltoestellen 

niet meer goed werken. Nu 

kunnen de grotere kinderen 

niet meer schommelen. 

Er zijn te weinig hekken 

waardoor het onveilig is en je 

makkelijk de weg op loopt.  

Dat is gevaarlijk, want de 

auto’s rijden hard. 

Het gras waar we op voetballen 

is versleten.  Er zou nieuw gras 

moeten komen en de goals zijn 

gedeukt, en ze moeten groter 

worden.  

Op de goals zit graffiti en dat 

moet ervan af, want dat ziet er 

niet uit. 

We hebben onze klachten 

verteld aan mevrouw Margret 

Vonken van Weller. Ze heeft 

naar ons verhaal geluisterd. En 

ze zei: “Ik ga kijken of ik iets 

voor jullie kan betekenen.” 

  

aliquam, massa nibh. Sed nisi 

dolor, commodo non egestas 

ut, mattis at enim. Sed lacinia 

varius blandit. Quisque 

pretium, enim vitae vulputate 

tincidunt, neque sem semper 

urna, ut sollicitudin lorem 

tellus ac metus. Quisque a risus 

non augue placerat hendrerit. 

In eu velit in ipsum semper 

interdum. Nullam nec justo 

magna. Mauris nec pharetra 

metus. Quisque dignissim 

pellentesque eros, ut egestas 

lorem gravida id. Morbi in nibh 

tortor. Maecenas ut sem a felis 

ultrices congue. Nunc erat 

quam, sodales ac sodales sed, 

dapibus nec erat. Ut libero 

purus, hendrerit id hendrerit 

eget, lacinia et risus. 

 

 

 

  

  

 

Wat wilden jullie vroeger 

worden? Margret Voncken: 

“Juffrouw.” Dennis Crutsen: 

“Politieagent.” 

 

Hoeveel jaar bestaat Weller? 

Margret Voncken: “Zoals het 

nu is, 16 jaar.” 

 

Hoe kun je bij Weller komen 

werken? Margret Voncken: 

“Iedere dag naar school gaan 

en daarna een vervolgopleiding 

doen.” 

 

Hoe lang kun je bij Weller 

werken? Margret Voncken: 

“Totdat je zelf wilt stoppen.” 

 

 

Et. Etiam scelerisque nibh vitae 

sapien bibendum porta. Nam in 

ligula lectus, vel hendrerit elit. 

Praesent dictum, leo eu rutrum 

aliquam, massa nibh. 

Et. Etiam scelerisque nibh vitae 

sapien bibendum porta. Nam in 

ligula lectus, vel hendrerit elit. 

Praesent dictum, leo eu rutrum 

aliquam, massa nibh. Sed nisi 

dolor, commodo non egestas 

ut, mattis at enim. Sed lacinia 

varius blandit. Quisque 

pretium, enim vitae vulputate 

tincidunt, neque sem semper 

urna, ut sollicitudin lorem 

tellus ac metus. Quisque a 

risusddd  non augue placerat 

hendrerit. In eu velit in ipsum 

semper interdum. Nullam nec 

justo magna. Mauris nec 

pharetra metus. Quisque 
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