
 

 

Blog 8 

Interview buurtbewoners 

Door: Coco 

Deze week gingen we bij twee buurtbewoners langs, om te vragen 

wat zij vonden van het plein. Wij waren hier namelijk nieuwsgierig 

naar. Ik ga nu over een interview vertellen. De buurman vond het plein eerst maar saai, 

hij vond het “een stenen bedoening”. Hij zei dat hij lekker kon wandelen als het af was 

en dan konden zijn kleinkinderen lekker spelen. “Het is nou eenmaal zo, wij maken ons 

er niet zo druk over” zei hij op de vraag of hij last had van de werkzaamheden. Ze 

vonden het wel vervelend als iemand een auto voor hun garage parkeerde dat ze niet 

weg konden. Ze vinden het altijd fijn als er kinderen op het plein spelen. 

Ouderhulpochtend 

Op zaterdag 30 juni is de eerste ouderhulpochtend voor het 

Wereldplein georganiseerd. Een vijftal ouders, net zo veel 

collega’s en een flink fanatieke groep kinderen heeft zaterdag in 

het zonnetje gewerkt op en aan het Wereldplein. De valtegels 

zijn verwijderd, losliggende tegels zijn opgeruimd en gestapeld 

en het speelhuisje is (deels) gedemonteerd. Het was een 

gezellige, productieve ochtend.  

Gezien het succes, zijn we zeker van plan dit vaker te 

organiseren, dus hou dit blog en het weekbulletin in de gaten, we 

kunnen alle hulp goed gebruiken! Hierbij een kleine impressie van 

de ochtend: sjouwen, tillen, stapelen, scheppen, schroeven en 

natuurlijk ook samen lekker lunchen! 

   

 

 

 

 



 

 

 

Stand van zaken 

Met de bouw van het boekenhoekhuisje, 

de ingang van een relaxte (werk)plek 

onder de notenboom, pauzeren we tijdelijk 

met de bouw van het Wereldplein. Na de vakantie zal de 

tweede helft van het plein aan de beurt zijn en komen 

onderandere beide waterbanen, het klim- en klauterparcours 

en de meet- en experimenteerplek tot vorm. Aan de 

toekomstige werkplaats wordt in de zomervakantie wel hard 

doorgewerkt!  

De buurt 

Door: Rami 

Omdat het de laatste keer is dat we het blog maken voor dit schooljaar zijn we door de 

buurt geweest om een interview te doen. Lees maar: 

“Wat vindt u ervan dat het plein naast u wordt verbouwd?” “Fantastisch”! “Waarom vindt 

u het zo fantastisch?” “Omdat, toen mijn kinderen hier op school zaten het plein het 

zelfde was als nu. Dus ik ben toe aan een beetje verandering.” “Dus u vindt die herrie 

niet irritant?’’ “Nee helemaal niet!” Hij zei ook nog dat hij de zomervakanties erg saai 

vond omdat hij de kinderen dan niet hoorde spelen! Dat vond ik wel grappig.  

Dat was het voor dit jaar ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn schrijfkunsten. 

Mijnwijkplan.nl 

Tot slot nog een verzoek aan alle ouders woonachtig in Hees. 

Voor de verdere bouw van  het Wereldplein kunnen we uw 

hulp gebruiken. Wanneer u ons voorstel voor de verdere 

bouw op www.mijnwijkplan.nl  zou willen ‘liken’, helpt u ons 

om in aanmerking te komen voor subsidie van de gemeente 

Nijmegen. Hoe meer hartjes van inwoners van Hees, des te meer kans op steun van de 

gemeente. 

Dus ga naar: https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/hees/project/groen-wereldplein-de-

lanteerne, log in en like onze wens voor Hees.  
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