
Woorden jutten 
Een week vol woorden en daden voor de leerlingen uit 4 Havo en 5 VWO van het Mgr. Frencken 
College die deze week niet meegaan op buitenlandse schoolreis.  Op maandag ochtend vlogen de 
woorden van  Durf coach Robert Timmermans hen om de oren, legde Nederlands docent Dhr. 
Jaquet  hen woorden in de mond en lokten hun eigen  woorden een krachtwoord uit de mond van 
bedrijven/organisaties die ze bezochten. Terre des Hommes, de Milieustraat, Vissers 
Sloopwerken, Het Pannekoeckershuys, Janus Vaten, Heemkunde Oosterhout, Lizzy’s vintage 
Store, Tools to Work, Hebben en Houden en BOCK. Allemaal  bedrijven/organisaties uit 
Oosterhout en omgeving die recycling en/of afval hoog in het vaandel hebben staan.  Dit in de 
ruimste zin van het woord.. Want wat is afval.. belanden woorden soms ook niet meteen in de 
“prullenbak”? En zoals we later op de dag tijdens de verschillende presentaties terug hoorde 
“afval wordt een waardevol product in de toekomst”. 
Samen met het bedrijf moesten ze komen tot een  Kracht woord. Een woord wat het 
bedrijf/instantie typeert, wat past binnen de visie, maar vooral wat past bij de personen die er 
werken. Een woord wat een boodschap in zich heeft, wat een houvast kan zijn. Een woord wat 
staat voor 2015! 
Een moeilijke opgave waar normaal een lange periode voor staat en waar een flink budget mee 
gemoeid is. Onze leerlingen brengen het Kracht woord, uitgezaagd in hout, terug naar het 
bedrijf. Oosterhout houdt van woorden.. 
De houten Krachtwoorden worden op verschillende manieren ingezet:  ze spelen een rol tijdens 
de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oosterhout, ze krijgen een plaats in een tentoonstelling 
in de landelijke week van de gedichten,  en het zijn deze woorden die een Oosterhouts gedicht 
zullen vormen. 

Dit project is een pilot, een samenwerking van h19 en het Mgr. Frencken College. Maar het 
schreeuwt om navolging  en we hopen dat vele scholen of bedrijven/instanties zullen volgen. 
Het is een ontdekking van de kracht van taal,  de kracht van de verbeelding, maar vooral ook de 
kracht van  de leerling zelf. Communicatie en ontmoeting; durf te vragen! 
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