
Hallo allemaal! Ik heb samen met mijn medeleerlingen van Kinderpers-
bureau ‘De Bloesemkids’ deze krant gemaakt. Daarvoor zijn we met z’n 
allen naar de plaats geweest waar het zich allemaal afspeelt: de plek 
naast het zwembad. We zijn daar nu al twee keer geweest: één keer 
toen de laatste paal werd geslagen en we uit de klas mochten, en laatst 
toen we wat meer over de bouw te horen kregen en we allemaal vragen 
mochten stellen. Allebei de keren was het erg leuk. Maar toen was het 
over met de pret. Of, nou ja, over? Om aan jullie iets te vertellen over de 
bouw vind ik ook geweldig. Nu heb ik jullie toch niet al te nieuwsgierig 
gemaakt? Nee toch? Nou, als dat wel zo is, zou ik zeggen: lees de rest 
van de krant maar!
 Nienke
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VOOR ALLE KINDEREN IN KAPELLE (EN HUN OUDERS) DOOR KINDERPERSBUREAU DE BLOESEMKIDS

Dit zijn alle kids van Kinderpersbureau ‘De Bloesemkids’. Juf Heidi staat er natuurlijk ook op, maar ook twee 

mannen van aannemer Fraanje en wethouder Jon Herselman. Dat komt omdat we deze groepsfoto gemaakt 

hebben tijdens ons bezoek aan de bouwplaats. Het verhaal daarover én meer foto’s zie je op pag. 3!

Nieuwsgierig?
VOORAF

• raadsels, strip en prijsvraag
• interview met de installateurs
• een bezoek aan de bouwplaats
 en nog heel veel meer! 

VERDER 
IN DEZE 
KRANT

De eerste/laatste paal
REPORTAGE

Op maandag 11 mei, direct na de meivakan-
tie, werd het echte startsein gegeven voor 
de bouw van het multifunctionele gebouw, 
waarin volgend jaar september de Brede 
School te vinden is. De mannen van aanne-
mer Fraanje waren al weken aan het werk, 
maar dat gaf niet. En vandaar dat de eerste 
paal eigenlijk de laatste was… 

Van tevoren werd bij het Kinderpersbureau al 
gefantaseerd over het weerbericht: “Stralend 
weer, perfecte dag voor de eerste paal (of de 
laatste eigenlijk) die de grond in wordt ge-
slagen. Af en toe een confettiregen, maar dat 
maakt niet uit.” Dit weerbericht klopte hele-
maal! Wat helemaal niet uitkwam, was het ge-

fantaseerde filenieuws: “Op de Vroonlandse-
weg staat een enorme file van bouwverkeer te 
wachten. En ook op de bouwplaats zelf is een 
file van anderhalf uur. De bouwers staan hier in 
de rij voor een broodje worst. Er staat ook een 
rij voor de hijskraan, want de mannen vinden 
het heel leuk om met de hijskraan te spelen.”     

Het volgende ooggetuigenverslag is samenge-
steld uit de aantekeningen van de ‘schrijvende 
pers’, ofwel van verschillende kinderen van 
het Kinderpersbureau. 
In ieder geval mocht iedereen van groep 6  
van De Moolhoek en ‘t Honk erbij zijn, om-
dat zij over ruim een jaar in groep 8 komen te 
zitten en dus de nieuwe school maar een jaar 

meemaken. 
Maar! wij mochten 
ook komen: Kinder-
persbureau Kapelle. 
We moesten eerst 
even wachten, daar-
na vertelde wethou-
der Jon Herselman 
van alles. Dit is één 
van de dingen die hij 
zei: “Als deze school 
klaar is, moeten we 
er sowieso veertig 
jaar mee doen.” Hij 
vertelde ook dat het 
heel erg bijzonder is 
dat wij dit konden 
meemaken, omdat 

het bouwen van een nieuwe school niet zo 
vaak gebeurt. Ook vertelde hij er nog wat bij 
over hoe hij het als kind vond toen veertig jaar 
geleden ‘t Honk en De Moolhoek werden ge-
bouwd, spannend was dat. 
Daarna kregen alle mensen die een plekje in 
het nieuwe gebouw krijgen een puzzelstuk. 
Het duurde heel lang voordat de puzzel klaar 
was. Toen zagen we het ontwerp van de Brede 
School. Het wordt een mooie school. Die puz-
zel kun je nog in de bibliotheek bekijken, wel 
doen, hoor!  
De wethouder ging samen met twee kinderen 
in de cabine van de hijskraan de eerste paal (o 
nee, het was de laatste) in de grond slaan. Op 
al die palen komt het betonnen fundament van 
het gebouw. Thijs en Romy mochten helpen 

om de kraan te besturen. 
Nadat de laatste paal in de grond zat, telde Jon 
Herselman af van 10 naar 0. Bij 0 moesten we 
de partypoppers met de confetti afsteken die 
we allemaal bij het begin gekregen hadden. 
En toen was het BOEM BOEM BOEM BOEM 
BOEMBOEM BOEM BOEM BOEM BOEM 
BOEM BOEM BOEM BOEMBOEM BOEM 
BOEM BOEM BOEM BOEM BOEM BOEM 
BOEM BOEMBOEM BOEM BOEM BOEM 
BOEMBOEM BOEM (Echt waar, zo klonk het 
precies!). En toen was het een groot feest en ie-
dereen ging klappen. We hadden nog net geen 
fles met kinderchampagne. 
We vonden het heeeeeeeel leuk om een keer 
mee te mogen maken. 

De puzzel was niet zo moeilijk, vonden de kinderen. Maar ja, die volwassenen… 

De zeer plaatselijke confettibui aan de Vroonlandseweg. 

Een droomschool 

De vogeltjes hebben een nest in een boom
de muisjes een hol in de grond
de haas heeft een kuiltje, gewoon in het veld
de slak draagt zijn huis liever rond

een pissebed zit ergens onder een steen
een spinnetje woont in een web
maar zie ik hun huisjes, dan vind ik meteen
dat ík echt een droomschool heb!

(Vrij naar: ‘Een droompaleis’ uit Het grote 
versjesboek van Marianne Busser en Ron 
Schröder)

GEDICHT
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TWEE RAADSELS 

Wat doen de installateurs? 
INTERVIEW

De aannemer bouwt het gebouw en werkt met 
beton, steen, glas en hout. Maar straks moet er 
in het gebouw ook licht branden, een lift op en 
neer gaan, water uit de kraan komen, het com-
puternetwerk in orde zijn en het overal precies 
warm genoeg zijn. Daar zorgen installateurs 
voor en dat doen ze niet pas als het gebouw 
klaar is, maar nu al, tijdens het echte bouwen, 
zodat overal de juiste leidingen al liggen. Die 
zie je haast niet meer als het gebouw klaar is, 
terwijl alles het wel doet! 

Twee installatiebedrijven werken met aan-ne-
mer Fraanje samen aan de multifunctionele ac-
commodatie voor de Brede School Kapelle. Dat 
zijn Paree uit ‘s-Heerenhoek en Synto uit Goes. 
Het Kinderpersbureau legde een rijtje vragen 
voor aan Paree en Synto, en namens deze be-
drijven geven Pieter Paree (manager elektro en 
beveiliging) en Joep Boonman (projectmanager 
werktuigbouwkunde) heel graag antwoord.
 
Wat zijn precies de installaties die jullie gaan 
aanleggen? 
Paree: “Alle elektrotechnische- en beveiligings-
installaties, waaronder de verdelers, verlichting, 
PV-installatie (zonnepanelen), datanetwerk, in-
braakbeveiliging en brandmeldinstallatie.”
Synto: “We leggen alle verwarmings-, koel-, 
ventilatie- en sanitaire installaties aan. Dit laat-
ste gaat van wasbakken en toiletruimtes tot dak-
goten en hemelwaterafvoeren.”

Wat vindt u leuk aan deze opdracht? 
Paree: “Wij zijn een echt Zeeuws familiebe-
drijf met ongeveer honderdvijftig werkne-
mers, waarvan er meerdere in de gemeente 
Kapelle wonen. We vinden het leuk om zo 
dicht bij huis dit mooie, energieneutrale ge-
bouw te mogen voorzien van installaties van 
een hoge kwaliteit.”
Synto: “Ik ben vooral erg blij met deze opdracht 
omdat ik het een mooi en gebruiksvriendelijk 
ontworpen gebouw vind. Ook ben ik blij dat 
de gemeente gekozen heeft voor een moderne 
en daarmee duurzame installatie-opzet. Want 
iedereen weet dat brandstoffen voor verwar-
ming en elektriciteit steeds schaarser worden, 
en de gemeente heeft met dit ontwerp voor een 
gebouw gekozen dat in principe volledig op 
zichzelf staat en dus geen van deze brandstof-
fen nodig heeft.”

Wanneer begint jullie werk echt? 
Paree: “In juni zijn er al wat werkzaamheden 
uitgevoerd op de bouwplaats. In oktober begint 
ons werk echt.”
Synto: “We zijn op 3 juni met de eerste werk-
zaamheden op de bouwplaats gestart.”

Hoe vinden jullie het om met elkaar en met 
Fraanje te werken? 
Paree en Synto: “Het bouwteam in de combi-
natie Fraanje-Paree-Synto is een combinatie 
waarmee we al meerdere malen dit soort groot-
schalige projecten hebben uitgevoerd. Door die 
ervaring zijn we inmiddels goed op elkaar in-
gespeeld. We zijn dus erg blij dat deze combi-
natie weer het vertrouwen heeft gekregen om 
een in het oog springend project in Zeeland uit 
te voeren!”

Waardoor kan ik me straks veilig voelen in de 
nieuwe school door jullie werk? 
Paree: “Wij zijn specialist op het gebied van 
brandbeveiliging. Ook in deze mooie, nieuwe 
school gaan wij een brandmeldinstallatie aan-
leggen, waardoor een brand zo vlug mogelijk 
wordt ontdekt en gemeld, zodat iedereen snel 
weg kan.”
Synto: “Veel onderzoeken laten zien dat een 
goede luchtkwaliteit in een gebouw, maar ze-
ker in een school, heel belangrijk is voor een 
prettig gevoel en voor de prestaties van de 
scholieren. Daarom heeft ons ventilatiesysteem 
CO2-sensoren in alle klaslokalen. Als ergens de 
lucht niet meer fris is, wordt de ventilatie zo 
aangestuurd dat in dat lokaal extra luchtver-
versing plaatsvindt.”   

Met hoeveel mensen werken jullie aan het ge-
bouw? 
Paree: “Het projectteam van Paree bestaat uit de 
projectleider, een werkvoorbereider, een teke-
naar en ongeveer zes technici. 
Synto: “Ons projectteam voor dit werk bestaat 
uit zo’n twaalf mensen.” 

Wat betekent het dat het gebouw ‘energieneu-
traal’ is voor jullie werk? 
Paree: “We voeren een actief beleid rondom 
duurzaamheid. Zo hebben we de afgelopen jaren 
ook ons eigen bedrijfspand voorzien van duur-
zame verlichting en zonnepanelen. Met behulp 
van LED-verlichting en zonnepanelen zullen we 

ervoor zorgen dat de multifunctionele accommo-
datie in Kapelle energieneutraal wordt!”
Synto: “Het grootste gedeelte van de energie-
vraag van het gebouw zit in de klimaattechni-
sche installaties. Het daadwerkelijk energie-
neutraal zijn van de school zit dus vooral in de 
prestaties die deze installaties leveren en of de 
berekeningen die vooraf gemaakt zijn wel klop-
pen. Dat is voor ons een heel belangrijk aan-
dachtspunt.” 

Wat hoopt u straks bereikt te hebben? 
Paree: “We hopen straks in goede samenwer-

king met de andere partijen een topomgeving 
- met onder andere goede verlichting - te heb-
ben gecreëerd voor de leerlingen, docenten en 
alle andere mensen die vaak in de Brede School 
zijn.”
Synto: “Het belangrijkste resultaat dat we wil-
len bereiken, is een optimaal comfortabel en 
energiezuinig gebouw voor alle toekomstige 
gebruikers en gebruikertjes, want misschien 
wordt daar de toekomstige generatie techneu-
ten wel opgeleid; een heel mooi vak, hoor!”
  
Pieter en Joep, bedankt voor jullie uitleg!

Het personeel van Paree bij het bedrijf in ’s-Heerenhoek.

Installateurs van Synto aan het werk.

Wat zegt deze bouwvakker? 
Haal alle bla’s eruit en je weet het! 

blablaeiblandblablaelblaij
kblablablaisblabladeblabla

boblauwblablabegblablabla
onblablaneblablanblabla!

Er is een werkgroep bezig met de inrichting van het schoolplein en 
de ruimte rond de Brede School. Maar een paar kinderen van het Kin-
derpersbureau hebben er ook al heel goed over nagedacht. Annika, 
Lyonne en Eva: “We zouden heel graag een trampoline willen, een hin-
kelbaan en een voetbalveld. Maar er zijn nog veel meer leuke ideeën. 
Je kan er ook heel veel op internet vinden!” 

IDEEËN VOOR HET SCHOOLPLEIN
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Draai deze 
krant net zo 

lang tot je 
weet wat hier 

staat!
Kriebels onder je helm
De mannen van Fraanje vonden dat de 
kinderen goede vragen stelden en hadden 
er zichtbaar plezier in. En die bouwhelm zit 
na een poosje toch niet meer zo lekker…
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Een kijkje op de bouwplaats

REPORTAGE

WOORDZOEKER

PRIJSVRAAG

Op maandag 1 juni bezochten de kinderen 
van het Kinderpersbureau de bouwplaats van 
de Brede School, ook om vragen te stellen aan 
de mannen van Fraanje en aan wethouder Jon 
Herselman. Het was drie weken na het feestje 
van de laatste paal, dus hoe zou het er nu uit-
zien op de bouwplaats?

Het zag er wel al heel anders uit op de bouw-
plaats, maar het gebouw was nog niet klaar. Dat 
zou ook wel erg snel zijn… Dat het gebouw over 
een jaar helemaal klaar is en dat ze daar dan in 
de klas zitten, op het schoolplein spelen en naar 
de wc gaan, vonden de kinderen best moeilijk 
voor te stellen. Maar de mannen van Fraanje, 
uitvoerder Jan Marinissen en toezichthouder 
Holm de Jong, konden goed uitleggen dat het 
helemaal voor elkaar zal komen. 
Ze waren nu bezig met iets heel belangrijks: het 
fundament van het gebouw. Als dat er niet is, 
zakt de Brede School straks langzaam maar ze-
ker zo de grond in! Op de meer dan honderd 
palen die in de grond geheid zijn, werd met be-
tonmolens het beton gestort, waarop straks het 
hele gebouw staat. Beton is eerst een dunne pap, 
dus wordt het in houten bakken, de bekisting, 
gestort. Als het beton na een dag hard is gewor-
den, wordt het hout weer weggehaald. En o ja, 
in het beton zit dik staaldraad, waardoor het 
fundament nog sterker wordt. Dat heet ‘gewa-
pend beton’. 
Was er al een keer iets fout gegaan, wilden de 
kinderen weten. Nee, zei Jan Marinissen, het 
gaat allemaal goed en we doen ons best dat het 
goed blijft gaan. En als het nou regent? Dat is 
dan wel een beetje jammer, maar dan trekken 
we een soort regenpak aan en werken we ge-
woon door, zei Holm de Jong. 

Samen met de wethouder en de twee mannen 
van Fraanje, die het hartstikke leuk vonden om 
met kinderen over hun werk te praten, gingen 
de kinderen ook proberen te bedenken waar 
ze straks in het gebouw zitten. Op dat moment 
stond de hele groep op de plaats waar straks de 
ingang is. De wethouder zei dat je daarvoor wel 
goed je fantasie moest gebruiken, want deze 
kinderen, allemaal van de ‘bovenbouw’, zouden 
ergens in de lucht in hun klas zitten. We gingen 
naar de bouwkeet en bekeken de plattegronden. 
Dat hielp de fantasie wel een beetje. Sommige 
kinderen konden zich nu veel beter voorstellen 
hoe het er over een jaar uit zal zien. 
De bouwvakkers die aan het werk waren, werk-
ten gewoon hard door, maar soms zwaaide er 
eentje naar de kinderen. Eigenlijk waren er niet 
veel mensen aan het werk op zo’n grote bouw-
plaats, vonden de kinderen. Dat klopt, zeiden 
de uitvoerder en de toezichthouder, want voor 
dit funderingswerk zijn nog niet veel mensen 
nodig. Straks wordt het veel drukker op de 
bouwplaats, als er wanden, vloeren, plafonds, 
ramen en deuren moeten worden gemaakt. Dat 
is heel netjes en precies werk. Dan kunnen er 
best wel zo’n honderd mensen in en rond het 
gebouw aan het werk zijn… De wethouder 
legde nog uit waarom deze plek zo geschikt is 
voor de Brede School, aan de rand van het dorp 
en dicht bij de sportvoorzieningen. En hij had 
nog een speciaal verzoek aan het Kinderpersbu-
reau: de Brede School moet natuurlijk nog een 
mooie naam krijgen, maar hoe pak je zoiets aan? 
Wil het Kinderpersbureau meedenken over een 
goede manier om aan een mooie naam te ko-
men? Of het Kinderpersbureau de wethouder 
dus wil adviseren, zoals dat heet. Nou, dat gaan 
we doen, natuurlijk. Maar eerst… vakantie!

Samen met Jan Marinissen van Fraanje zoeken de kinderen op de bouwtekeningen waar straks hun klaslokaal is.

“En waar jullie nu staan, is straks de hoofdingang…”

In deze woordzoeker van Jesse en Nick zijn twaalf woorden verstopt die allemaal met ‘bouwen’ te maken 
hebben. Speur ze allemaal op! 

Wat denken deze mannen hier?  (Foto’s: Bram Maas)
Deze mannen van Fraanje werken elke dag aan de Brede School. Heb jij een idee wat deze bouwvakkers op 
het moment van de foto denken? Stuur een leuk berichtje naar dagarrangementen@kapelle.nl 
De origineelste inzender wint een cadeaubon van de Action! 

BOUWVAKKER
HIJSKRAAN
BOUWVAKKERSHELM
FUNDERING

BAKSTEEN
HEFTRUCK
GEREEDSCHAP
HAMER 

TANG
ZAAG
KIEPAUTO
SHOVEL

Warm en koud
Er komt een Belgische bouwvakker tijdelijk 
te werken op de bouw in Nederland. Als ze 
’s middags gaan eten, pakken de Neder-
landse bouwvakkers hun broodtrommel 
en thermosfles. Zegt de Belg: “Wat hebben 
jullie daar dan voor ding?” 
“Tja”, zeggen de Nederlanders, “dat is nou 
een thermosfles.” 
“Wat kun je daar mee doen dan?” 
“Daar kun je warm in houden wat warm 

moet blijven en koud in houden wat koud 
moet blijven.”
Dat is handig, denkt de Belg, dus hij koopt 
ook zo’n thermosfles. Een paar weken later 
komt-ie weer in België op de bouw en daar 
zien zijn collega’s de thermosfles. Vragen 
ze: “Wat heb je daar dan?”
“Dat is een thermosfles, daar kun je in 
warm houden wat warm moet blijven en 
koud houden wat koud moet blijven.”
Vragen zijn collega’s: “Wat heb je er dan 
inzitten?”
Zegt die Belg: “Koffie en een ijsje!”

MOP

??? ???



Een journalist van het Kinderpersbureau in kritisch 

gesprek met de wethouder en de uitvoerder van 

aannemer Fraanje op de bouwplaats van de Brede 

School Kapelle.

HELM OP! De bredeschoolbouwer

STRIPVERHAAL KLEURPLAAT
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Meer informatie over de Brede School 
Kapelle (bijvoorbeeld de plattegrond en 
het ontwerp) kunt u vinden op: 

www.kapelle.nl 
> Inwoner > Actueel > Brede School Kapelle

Daar kunt u zich ook abonneren op de 
digitale nieuwsbrief, zodat u helemaal op 
de hoogte blijft van de vorderingen.  
Voor vragen kunt u terecht bij  
Adri de Kok: tel. 14 0113, 
e-mail a.de.kok@kapelle.nl.

Kleuren maar! Weet je welke kleur de helm van deze bouwvakker moet 
krijgen? Kijk maar ’s goed in deze krant, dan weet je het zo!

MEER INFORMATIE

COLOFON
Uitgave
Kinderpersbureau De Bloesemkids 
(www.dagarrangementenkapelle.nl,
Emmy Bouwense, tel. 06 44854122)
i.s.m. Brede School Kapelle.

 

Redactie, teksten, tekeningen en foto’s
Nick Bierens, groep 7
Daan Burgs, groep 7
Mees Dekker, groep 7 
Theo Eversdijk, groep 7
Annika Franken, groep 5 
Lyonne Ganzeman, groep 5
Matthijs Hoogesteger, groep 7
Nienke de Jong, groep 7 
Bente Landegent, groep 7
Jesse Lokerse, groep 6
Jeroen Steenhart, groep 7

Daniël Traas, groep 7 
Linda Umubyeyi, groep 8 
Isa de Volder, groep 8
Eva Wesdorp, groep 8

Begeleiding en eindredactie
Juf Heidi de Jonge en
Arend van der Wel / Tekstuwel, Goes

Vormgeving
Jessica de Jong-Bosselaar, Trainews
www.trainews.nl

Over Dagarrangementen Kapelle
INFORMATIE

Om 15.15 uur klinkt er op de basisscholen De 
Moolhoek en ’t Honk een bel… de kinderen 
mogen naar huis! Toch zijn er heel wat kin-
deren die niet naar huis gaan. Deze kinderen 
gaan naar een activiteit van Dagarrangemen-
ten Kapelle. Elke dag is er keuze uit verschil-
lende soorten activiteiten op het gebied van 
kunst en cultuur, sport, techniek en media. 
Voor ieder kind is er een mogelijkheid om 
een talent te ontdekken of te ontwikkelen! 

Dagarrangementen Kapelle wil graag op zo 
veel mogelijk scholen activiteiten organiseren. 
Dat betekent wel dat kinderen soms voor ac-
tiviteiten naar een andere school moeten fiet-
sen. Dagarrangementen Kapelle kijkt enorm 
uit naar de Brede School Kapelle; de kinderen 
van ’t Honk en De Moolhoek hoeven dan na 
schooltijd niet meer naar een andere school te 
fietsen voor een activiteit. Ook de kinderen die 
naar de BSO gaan, kunnen deelnemen aan de 
naschoolse activiteiten in de Brede School.
Dagarrangementen Kapelle overlegt veel met 
scholen, kinderopvangorganisaties en biblio-
theek over het aanbod van activiteiten. Daarom 
is het fantastisch dat een aantal partijen straks 
onder één dak te vinden is. 

Hoe werkt Dagarrangementen Kapelle?
-  Iedere maand ontvangen de kinderen/ver-

zorgers een kalender via school.

-   Op de website www.dagarrangementen-
kapelle.nl staan alle activiteiten per dag 
vermeld en kunnen kinderen zich direct in-
schrijven.

-   De kinderen worden ontvangen met drin-
ken, koekje en warmte.

-   De activiteit is leerzaam en wordt gegeven 
door een vakdocent. Kinderen krijgen de 
mogelijkheid om talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen.

-   De eigen bijdrage per activiteit bedraagt  
€ 2,00 of twee strippen. Strippen zijn goed-
koper. Meer informatie staat op de website 
www.dagarrangementenkapelle.nl.

Wisten jullie dat…
…  het Kinderpersbureau ook een onderdeel is 

van Dagarrangementen Kapelle?
…  het Kinderpersbureau deze mooie krant 

over de Brede School heeft gemaakt?
…  Dagarrangementen Kapelle activiteiten or-

ganiseert voor kinderen van 4-13 jaar?
…  dat er in 2014 meer dan 2700 kinderen deel-

genomen hebben aan de verschillende acti-
viteiten?

…  dat wij iedere dag met veel enthousiasme 
voor jullie klaar staan?

Emmy Bouwense, 
coördinator Dagarrangementen Kapelle

  
 
  

  
 
  

Oplage
6.000 exemplaren

LEUK!
Het leuke was dat we allemaal een bouw-
vakkershelm moesten dragen voordat we 
de bouwplaats op gingen. 


