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De sloop van de flats Verzetslaan
Fotoreportage door Bijoux, Mohamed en Kubra
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Wil je mee doen met de kinderkrant? Of heb je een leuk idee
voor een artikel?
Mail naar: kinderkrantoost@hotmail.com

Redactie: Mohamed, Majda, Bijoux, Kaoutar, Chaima,
Houda, Amy, Imane, Zeynep, Kubra, Sanne Rooseboom
(hoofdredacteur), Walter van Vliet (Participe),
Maaike IJsselsteijn
Ontwerp: Nine Fluitsma, www.ninefluitsma.nl
Met dank aan: Multicopy Gouda, (oud-) burgemeester
Jan Mans, Juf Tineke, Dounia. En alle kinderen die een
keertje mee kwamen helpen.
De kinderkrant wordt mogelijk gemaakt door Participe en
ondersteund door de Brede School en Wijkteam Oost.

Jan Mans beantwoordt de interviewvragen, foto gemaakt door Zeynep

Interview burgemeester Mans
Door de hele redactie, opgeschreven door Mohamed
We gingen met bijna de hele redactie naar het nieuwe
gemeentehuis. We gingen burgemeester Jan Mans interviewen. Dat deden we op de zevende verdieping in een
soort vergaderzaal aan een ronde tafel. We hadden heel
mooi uitzicht, we zagen het station en treinen en de stad.
We stelden omstebeurt een vraag.

Vindt u het leuk om burgemeester te zijn? En waarom?
‘Ja, heel leuk. Ik vind het leuk om met mensen om te gaan
en ze te helpen.´
Wat moet je kunnen om burgemeester te zijn?
‘Je moet altijd goed met mensen kunnen praten. En je
moet veel beslissingen nemen, over vervoer, cultuur en
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Interview met Dounia
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vooral vaak over geld. Je moet je beslissingen goed kunnen uitleggen. Maar een burgemeester doet het niet alleen, hij heeft hulp van de gemeenteraad en wethouders.’
Wilde u al lang burgemeester worden?
‘Toen ik zestien was wilde ik dat al, maar ik werd het voor
het eerst op mijn 42ste. Ik ben inmiddels al in acht plaatsen
burgemeester geweest.’
Hoe oud bent u nu?
‘72’
In welke plaats vond u burgemeester zijn het leukst?
‘In Meerssen, dat was de eerste plaats. En in Maastricht,
daar heb ik heel graag gewerkt.
Wat zijn uw hobby’s?
‘Mijn hobby’s zijn skiën, fietsen, lezen en zwemmen.’
Wat is uw lievelingseten?
‘Mosselen.’
Heeft u kinderen?
‘Ja, twee dochters en zeven kleindochters.’  
Waarom is er geen zwembad in Oosterwei?
‘Er is veel geld nodig in de stad en je kunt niet alles doen.
Er kan maar één zwembad zijn in de stad.’
Wat gaat u hierna doen?
‘Weet ik nog niet zeker. Ik ga in ieder geval terug naar
Meerssen.’

Interview met
Juf Tineke
Door Kubra en Amy
Hoe heet u?
Juf Tineke
Hoe oud bent u?
49
Waarom doet u dit werk?
Omdat ik gek ben op kinderen
Wat zou u uitvinden als u Willy Wortel was?
Een apparaat om alle mensen die ruzie maken lief te
maken, kinderen en grote mensen
Wat is uw lievelingskleur?
Rood
Wat vindt u lekker en vies om te eten?
Lekker vind ik patat en vies tuinbonen
Wat is uw lievelingsdier?
Een koe
Heeft u een huisdier?
Nee, heb ik niet
Wat vindt u het leukste feest van het jaar?
Met de kinderen op school sinterklaas,
thuis kerstmis
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Door Houda en Zeynep
Dounia  is 16 jaar en wanneer dit interview in de krant staat
is ze inmiddels 17. Ze is hier in Gouda geboren en ze wil hier
altijd wonen. Ze zegt dat ze het heel erg vind dat alle flats
worden gesloopt want ze woont hier al haar hele leven.
Dounia heeft een lintje gekregen omdat ze een actieve
vrijwilliger is. Ze helpt onder andere bij de huiswerkklas en

ze geeft trommellessen. Ze zegt dat als kinderen aandacht
krijgen ze ook geen vervelende dingen doen omdat ze zich
gewaardeerd voelen.
Het lintje is een soort kado.
Dounia werkt niet, ze zit in Havo 4 op het GSG LEO Vroman.
Ze vindt het leuk om met kinderen om te gaan.

We vonden het heel leuk met de burgemeester te praten en we vonden
het nieuwe gemeentehuis mooi.

Donald Duck
Door Mohamed
Donald Duck is 60 jaar geleden door Walt Disney bedacht. Zijn achternaam is gebruikt voor de televisiezender Disney XD. Er is nu een nieuwe zender Quack Pack
die gaat over Donald Duck. Ik vind Donald Duck heel
leuk. Hij is heel grappig. Er zijn veel personages Donald,
Katrien, oom Dagobert, Kwik, Kwek en Kwak, Willie,
Zwarte Magica en Guus Geluk. Donald is de leukste.
Donald Duckje
Zat op een krukje
Krukje knakte
Donald Duckje zakte     

PortiekPortiers
Door Majda en Imane
Wij zitten op portiekportiers, dat zijn kinderen die de wijk
schoonhouden. Onze begeleiders zijn Arie en Lahbib en die
zijn erg lief, dat maakt het ook leuk.
Ik, Majda, vind het leuk om te doen want we gaan bloembollen planten en we gingen naar zwembad de Tobbe.
Met de portiekportiers help je de wijk, dat vind ik er ook
leuk aan.
Ik, Imane, vind het ook leuk om te doen. We gaan veel
leuke dingen doen en Majda en ik kunnen heel goed samenwerken. We gingen ook een keer naar de politie toe,
dat was heel leuk om te doen.
Portiekportiers is leuk!
En goed voor de wijk!

Houda interviewed Dounia, foto gemaakt door Zeynep

De Citotoets
Column door Zeynep  
Kinderen hebben moeite met de citotoets, het is erg
moeilijk voor de kinderen in groep acht. De Citotoets
bepaalt naar welke school je kunt gaan.
Je heb ook de ninotoets dat is ook een soort Cito. En
je hebt ook nog de entreetoets dat is ook een soort
cito maar dan voor groep zeven, dat is ook een lastige

toets. Bij de entreetoets kan je kijken wat voor niveau
je hebt. Voor kinderen zijn al die toetsen heel spannend. Je kan niet leren voor de Citotoets. Je kunt wel
thuis oefenen.
Ik wil later bij de Rabobank werken. Ik wil achter de
balie werken en dat lijkt mij leuk.

