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‘Voorkom pesten, geef gelukslessen’
door Demi Schoenmakers
OOSTERHOUT. „Ik ben gelukkig als

anderen ook gelukkig zijn.” Ilayda
(8) uit groep 5 van basisschool De
Kameleon in Oosterhout kreeg les
in geluk van De Gelukskoffer en
heeft daar veel van opgestoken.
„Je leert iets negatiefs te veranderen in iets positiefs.”
Het is vandaag de Landelijke
Dag tegen Pesten. Een dag waarop
er stil wordt gestaan bij de noodzaak om pesten te stoppen. Er zijn
verschillende anti-pestprogramma’s, maar De Gelukskoffer is deze programma’s een stapje voor.
„Door kinderen al vroeg bewust te maken van hun eigen
krachten en kwaliteiten, voorkom
je pestgedrag”, legt Jasmijn
Brandt, gelukskoffercoach en juf
van groep 3/4 op De Kameleon,
uit. „De Gelukskoffer is een wetenschappelijk onderbouwde lesmethode waarbij de kinderen les krijgen in geluk. De kracht ligt bij het
positief benaderen van dingen.
Als een kind z’n rapport krijgt
met daarop alleen maar zevens en
achten en één vijf, dan wordt er
vaak alleen maar gekeken naar die
ene vijf”, vertelt Brandt. „Kijk
juist naar hun kwaliteiten. Kinderen krijgen dan meer zelfvertrouwen en zitten lekkerder in hun
vel, waardoor ze minder behoefte
hebben om te pesten.”
De Kameleon is de eerste
school in Oosterhout die de lesmethode van De Gelukskoffer toepast. Groep 5 tot en met 8 hebben
de gelukslessen al gehad. Nu zijn
groep 3 en 4 aan de beurt. Giste-

Vrouw in
Breda
slachtoffer
babbeltruc
door Rob Zorn
BREDA. Een inwoonster van een

Groep 3 en 4 van basisschool De Kameleon versieren tijdens de eerste les in geluk hun eigen gelukskoffertje. Eymen (6) tekent Turkije op zijn koffer, daar woont zijn familie namelijk. foto Johan Wouters/Pix4Profs
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ren hadden ze de eerste les: Wat is
geluk? Dit verschilt per kind. Van
familie tot het scoren met voetbal
en van samen spelen tot vrede.
De kinderen krijgen een koffer,
die ze mogen versieren met alles
wat hen gelukkig maakt. Eymen
(6) uit groep 3 tekende Turkije op
zijn koffer. „Als ik in Turkije ben
dan ben ik gelukkig, want daar
woont mijn familie. En je kunt
daar zwemmen.”
Het is de bedoeling dat de leer-

De Elzas en het Zwarte Woud
5 dagen vanaf € 299
5-daagse excursiereis per Comfort-Class
touringcar, met o.a. Straatsburg, Riquewihr,
Colmar, Triberg & Titisee! Verblijf in Kehl op
basis van half-pension.
Vertrek:
20 mei, 12 juni, 1 juli, 9, 16 sept. e.a.

Gardameer & Opera Verona
8 dagen vanaf € 579
8-daagse excursiereis per Comfort-Class
touringcar, met o.a.Verona, Riva del Garda
& Operabezoek! Verblijf in hotel
Internazionale op basis van half-pension.
Vertrek:
3, 17, 31 juli, 7 aug.

Kirchberg, Kitzbühel &
Zell am See
8 dagen vanaf € 399
8-daagse excursiereis per Comfort-Class
touringcar met o.a. Kufstein, Zell am See,
Innsbruck & Achensee! Verblijf in Kirchberg
op basis van half-pension.
Vertrek:
21 mei, 11, 25 juni, 2, 30 juli, 6, 20 aug. e.a.

Rondreis Polen op z’n mooist!
10 dagen vanaf € 499
10-daagse rondreis per Comfort-Class
touringcar, met o.a. Wroclaw, Krakau,
Warschau. Verblijf in goede middenklasse
hotels op basis van half-pension.
Vertrek:
16 mei, 13, 27 juni, 18 juli, 8, 29 aug. e.a.
Maaskant Reizen organiseert al bijna 50 jaar verzorgde busvakanties,
excursiereizen en rondreizen door heel Europa. Bij bijna alle reizen zijn
excursies en half-pension inbegrepen. Vraag de gratis brochure aan.

Maakt er meer vakantie van.
maaskantreizen.nl
info@maaskantreizen.nl | 0412 - 48 28 28

lingen vaardigheden aanleren die
ze in alle situaties kunnen toepassen. „Vandaag en morgen, maar
ook in de toekomst”, zegt Brandt.
Ridvan (11) uit groep 8 heeft al䢇 䢇 䢇

‘De gelukslesen geven je meer
zelfvertrouwen. Daardoor heb
je minder zin om te pesten’
Ilayda (8) leerling De Kameleon

le zeven lessen in geluk gehad en
raadt het iedereen aan. „Je leert positief denken. Daarnaast is het ook
belangrijk dat je geluk doorgeeft.
Dat vond ik het leukste. Ik gun
het iedereen om gelukkig te zijn.”
Ook Ilayda vindt het een goed
idee als iedereen gelukslessen
krijgt. „Door de gelukslessen,
krijg je meer zelfvertrouwen en
daardoor heb je minder zin om andere kinderen te pesten. Je wilt
juist met elkaar spelen.”

huis aan de Flierstraat in Breda
is zaterdagmiddag slachtoffer
geworden van een babbeltruc.
Dat meldt politieteam Weerijs.
De vrouw kreeg rond kwart
over twaalf bezoek van een
haar onbekende vrouw die bij
haar aanbelde. De bewoonster
deed de deur open en zag een
gezette, brildragende vrouw
van ongeveer 25 jaar staan. De
bezoekster stapte meteen naar
binnen en vertelde dat zij namens de kerk kwam. Zij had
een cake bij zich die zij wilde
aansnijden. De bewoonster vertrouwde het niet en zei dat zij
de politie zou bellen.
De bezoekster verliet daarop
de woning met in haar kielzog
nog een tweede vrouw die plotseling uit de slaapkamer van de
bewoonster
tevoorschijn
kwam. Van deze tweede vrouw
is geen signalement bekend.
Mogelijk is het tweetal vervolgens vertrokken in een zwarte personenauto die met hoge
snelheid wegreed. De bewoonster ontdekte meteen na hun
vertrek dat er verschillende sieraden uit haar huis waren gestolen. De politie zoekt getuigen.

Boom in de weg?
Zet er een streepje op...
door Marja Klein Obbink
MADE.

I

k dacht nog toen ze die strepen op de bomen zetten: dat
is wel heel fraudegevoelig.
Als ze alleen op die oranje
markeringen afgaan..”
Charlotte Verhoeven speelt
met haar kinderen op het voetpad achter de Lijsterhof, vlakbij
haar woning. Ook zij zette haar
handtekening op het bewonersverzoek om de bomen achter
hun huizen eens goed te snoeien.
Bladeren op het dak van de garages, lekkages, er was veel overlast.
Maar dat de gemeente zo rigoureus zou snoeien.. „Naar mijn
gevoel zijn er wel heel veel bomen weg”, zegt Verhoeven als zij
de kaalslag aanschouwt. Meer
dan de bedoeling was, constateert ook de gemeente. Die
kwam er achter dat ‘derden’ wat
extra oranje strepen hadden gezet. Twee bomen zijn hierdoor
‘per ongeluk’ meegerooid.
Groen Drimmelen (VP/D66)
is met stomheid geslagen: „Het
blijkt mogelijk om in de gemeente Drimmelen zelf te bepalen
wat er gekapt wordt!” Jürgen Vissers kwam met toeval achter deze ‘truc’ toen hij schriftelijke vragen stelde omdat hij de indruk
had dat er de laatste tijd wel heel
veel bomen worden gekapt in de
gemeente. Vissers: „Dit is wel
heel brutaal. Het college beweert
alleen bij heterdaad op te kunnen treden. Controle aan de voor-

Er is een hoop te doen over de rigoureuze bomenkap bij de Lijsterhof. Er
zijn meer bomen gekapt dan de bedoeling was. foto Johan Wouters/Pix4Profs
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kant is blijkbaar niet mogelijk.
Dan denk ik ‘dat kan toch beter?’
De aannemer kan toch de tekening controleren voordat hij begint met snoeien?”
„Klopt”, zegt wethouder
Jan-Willem Stoop. „Er is iets misgegaan bij de uitvoering. De aannemer is alleen op de oranje
streepjes afgegaan. Wij dachten
dat dit een heel specifieke kleur
is waar derden moeilijk aan kunnen komen. Maar bij de dunning
䢇 䢇 䢇

‘Het blijkt mogelijk om in
de gemeente zelf te bepalen
wat er wordt gekapt’
Jürgen Vissers Groen Drimmelen

achter de Lijsterhof heeft iemand
toch een gelijksoortige kleur verf
kunnen bemachtigen.”
Hij beseft dat je hoe dan ook
met streepjes de aannemer kunt
misleiden. Stoop: „Voortaan gaan
we het anders doen. We gaan de
bomen nummeren.”
Goed idee, vindt ook Vissers.
Blijft hij nog zitten met het probleem dat er ‘overal in de gemeente wel heel veel gekapt lijkt
te worden’.
Ook dat heeft hij goed gezien,
reageert Stoop naar de krant.
„Het komt vaker voor dat nieuwe
aanplant wordt vernield of dat
een boom zo wordt afgetopt dat
hij niet meer groeit. Helaas kunnen wij alleen bij heterdaad daartegen optreden.”

