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Op weg naar een nieuw jaar
Boodschap van burgermeester Depla

De afgelopen maand is de Hoge Vucht, niet voor de eerste keer, geconfronteerd
met vuurwerkoverlast. Deze overlast komt in een periode waar vele mensen
in onze wijk het moeilijk hebben. Bewoners maken zich zorgen over hun
gezondheid, hun inkomen, hun toekomst en de mogelijkheden om elkaar te
ontmoeten. Verschillende bewoners en ook de wijkraad hebben hun zorgen
kenbaar gemaakt aan burgemeester Depla, waarbij het vuurwerkoverlast
weliswaar de aanleiding vormde, maar zeker niet de enige boodschap aan
de burgemeester was. Bewoners verlangen meer aandacht en zorg voor

de ontwikkelingen in de wijk en vragen een overheid die er niet alleen in de
jaarwisseling voor ze is, maar ook de rest van het jaar zichtbaar in de wijk
aanwezig is. Niet alleen voor handhaving maar ook om in initiatieven in de wijk te
ondersteunen en haar bewoners een eerlijke kans te geven in onze mooie stad.
In zijn antwoord heeft de burgemeester een boodschap voor heel de wijk en al
haar bewoners. De boodschap van de burgemeester is om die reden in zijn geheel
opgenomen in onze wijkkrant.

Beste bewoners,

jaar start. Een prachtproject om jongeren in Hoge
Vucht hun talenten te laten ontdekken om zo te
werken aan een betere toekomst. Of wat dacht
u van ‘Wisselaar leeft’ waarbij bewoners, kerk,
moskee, bassischool, wijkraad, wooncorporatie
en welzijnsinstellingen samenwerken aan meer
leefbaarheid en veiligheid. Of ‘Petje af’, waarin groot
en klein van en met elkaar leert.

Wat een jaar hebben we (bijna) achter de rug. Een
jaar waarover we nog lang zullen napraten. En een
jaar dat velen graag achter zich willen laten …
Maar niet voordat we de feestdagen hebben
gevierd. Dat zal natuurlijk ook anders gaan dan
anders. Samen met uw naasten, maar niet in grote
groepen. Dat is natuurlijk jammer. Maar dat hoeft
de ‘kerstgedachte’ niet te raken. Want de laatste
dagen van het jaar staan voor iedereen in het teken
van verbinding. Het zijn de dagen waarop we liefde
en vriendschap willen uiten. Zeker na dit moeilijke
jaar willen we dat doen. Dat kan ook. De komende
feestdagen vragen alleen wel om een creatieve
invulling. Ik vertrouw erop dat u dat gaat lukken!
Vuurwerk hoort daar dit jaar niet bij. Want
er geldt voor de jaarwisseling 2020/2021 een
vuurwerkverbod. Waar sommigen dat een
verademing vinden, is het voor anderen een flinke
domper. Ik snap dat. Maar de reden is helder. Door
het vuurwerk belanden ieder jaar veel mensen in het
ziekenhuis. En dat kan de zorg nu gewoon niet aan.
Ondanks het verbod zien we overal in het land
berichten over overlast door vuurwerk. Ook in
Breda. Ik weet dat de recente gebeurtenissen in
uw wijk, zoals het vernielen van bushokjes of het in
brandsteken van kledingcontainers, u aan het hart
gaan. Dat u ervan baalt dat uw wijk wordt vernield.
En slecht in het nieuws komt. Ik begrijp dat heel
goed. Want eenzelfde gevoel heb ik.
Overlastplegers zoeken de grenzen op. Is het
onvrede, verveling, coronamoeheid? Ik weet het
niet. Ik weet wel dat er geen enkel excuus is voor
de overlast en de vernielingen. Vuurwerk afsteken,
vernielingen aanrichten en brand stichten. Het
kan niet, het mag niet, we staan het niet toe en we
treden er hard tegen op. De eerste onruststokers
zijn ook aangehouden. Dat lukt alleen als we samen
optrekken. Met elkaar doen we er alles aan om de
komende jaarwisseling voor iedereen veilig en leuk
te houden. Daarbij kunnen we ook uw hulp goed
gebruiken. Wees oog en oor van uw straat en buurt
en meld het wanneer u iets ziet wat vragen oproept

WinterChills 2020
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Een nieuw jaar biedt altijd nieuwe kansen. Laten
we ook corona zien als een kans hoe we dingen
anders kunnen doen. En misschien wel beter. Dat
kunnen bewoners van Breda- Noord als geen ander.
De één is er geboren en getogen, de ander relatief
nieuw. Ik zie dat vele inwoners betrokken zijn bij hun
buurt en dat lezen we ook in de interviews in deze
Koers. Dat waardeer ik enorm en maakt mij als uw
burgemeester trots. We hebben uw betrokkenheid
ook nodig voor (nog meer) woonplezier,
levendigheid en daarmee onderlinge verbinding in
uw buurt.

Foto: Fotostudio
Lighthouse
of niet door de beugel kan.
Gelukkig is niet alles verboden. Ook in de huidige tijd
kunnen er best mooie dingen worden georganiseerd.
Ook voor onze jeugd. Weet u nog dat Breda in de
zomervakantie tijdens SummerviBes bruiste van
de activiteiten voor kinderen en jongeren? Voor
hen hebben we een mooi programma in petto:
WinterChills. Een maand vol sport en spel, muziek
en chillen voor onze jongeren. Dit programma is
mogelijk dankzij de samenwerking tussen allerlei
organisaties en actieve bewoners. En ik doe ook
een oproep aan alle actieve bewoners in de wijk om
de ideeën van de jongeren te helpen uitvoeren. Of
misschien zelfs met nog meer nieuwe initiatieven
te komen. Coronaproof uiteraard! Kijk op www.
winterchills.nl voor meer informatie.
Door de aandacht voor de recente vernielingen in
Hoge Vucht, zouden we bijna vergeten hoeveel
moois er gaande is. Bijna. Want, al dat moois
is niet te missen. Ik noem u de nieuwbouw van
Kindcentrum De Wisselaar. Of Krypton, dat volgend

5

Interviews

6

Verbinding maken. Dat doen we nu. Maar blijven we
doen. Bijvoorbeeld met het programma ‘Verbeter
Breda’ waarbij we uw wijk letterlijk en figuurlijk
gaan verbinden met ons nieuwe ontwikkelgebied
CrossMark Breda. Dat is het gebied bij het station,
van onder andere de oude suikerfabriek. En, het is
nog toekomstmuziek, maar ik weet zeker dat uw
wijk daar ook voordeel van gaat hebben.
Beste mensen. We sluiten een bijzonder jaar af.
Op naar 2021. Corona kunnen we helaas nog niet
afsluiten. Dus moeten we nog even volhouden. Dat
lukt alleen als we het samen doen. Wanneer we
solidair zijn met elkaar, omzien naar elkaar, begrip
hebben voor elkaar en lief zijn voor elkaar. Laten we
elkaar ook in 2021 coronaproof ‘vasthouden’. Voor
nu wens ik u gezellige feestdagen en een veilige
jaarwisseling. En… het jaar uitknallen kunnen wij
Bredanaars toch ook heel goed zonder vuurwerk
Paul Depla
uw burgemeester
Vanaf pagina 4 informatie voor alle bewoners en
Hoge Vucht door de ogen van betrokken bewoners en
professionals

Kloosterkazerne
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De wijkraad Breda-Noord (OBN) is op zoek
naar enthousiaste mensen
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Afhaalpunten Koers:

Het bestuur van de Wijkraad Breda
Noord (OBN)wenst u en hen die u
dierbaar zijn een prettig Kerstfeest en
een

Hoge Vucht: Cigo winkelcentrum Hoge Vucht,
Vuchterhage,
huize Raffy, Innovatief Hoge Vucht, De
Wegwijzer, Pluspunt

“NORMAAL MAAR VOORAL

Het bestuur van de Wijkraad Breda-Noord(OBN) is op zoek naar
gemotiveerde personen die goed in teamverband kunnen werken.
Bent u die persoon en wilt u zich in dienst stellen van de wijken in de
Hoge Vucht, neem dan contact op met het bestuur, zie boven!
Wij zullen u hartelijk ontvangen met een lekker bakje koffie.
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Een ongemakkelijke waarheid
Zo tegen de jaarwisseling bekruipt mij altijd de behoefte
om een blik te werpen op het afgelopen jaar. Hoewel de
Amerikaanse presidentsverkiezingen en de dood van
Maradonna aandacht trokken was het toch vooral het jaar
van de coronacrisis. Voor hen die persoonlijk zijn geraakt
door het virus, is het een jaar van ziekte, verdriet en afscheid.
Voor anderen die niet geraakt zijn door het virus zelf, maar
door de maatregelen om het virus in te dammen, is het
vooral een jaar van beperkingen, isolatie en onzekerheid.
Het was ook een jaar waarin wij allen geconfronteerd werden
met de harde realiteit van een pandemie en onze reactie
hierop. Ruim een decennia geleden trok de voormalige
Amerikaanse vice-president Al Gore de aandacht met zijn
verfilmde boodschap over het veranderend klimaat “An
inconvenient truth” (vertaald: een ongemakkelijke waarheid).
Deze titel zou ook onverkort als etiket kunnen worden
geplakt op het jaar 2020: het jaar van de ongemakkelijke
waarheid.
Zo bleek dat wij als hoogontwikkeld land uitermate
kwetsbaar zijn voor een vrij eenvoudig virus. Het meest
confronterende is nog wel dat die kwetsbaarheid in hoge
mate wordt veroorzaakt door ons eigen gedrag: ons sociaal
gedrag en onze behoefte om op vakantie te gaan heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan de snelle verspreiding van
het virus. Was dit in het begin bij de wintersportvakantie
en de carnavalsviering nog niet helemaal bekend: in de
zomermaanden koos toch nog een te groot deel van de
mensen er voor om op vakantie te gaan, want we zijn er zo
hard aan toe en we hebben er recht op, toch?
Dat het virus intussen in de verpleeghuizen de nodige
slachtoffers kostte en de zorgmedewerkers op hun tandvlees
liepen was wel aanleiding om voor ze te klappen, maar ons
gedrag aanpassen, tja....Trouwens een structureel betere
beloning voor deze zorgmedewerkers zit er evenmin in. Ook
medeleven met andere delen van Europa, die nog zwaarder
waren getroffen, was niet echt ons dingetje. Solidariteit
bleek sowieso niet onze sterkste kant: niet tussen jongeren
en ouderen, maar ook niet tussen beroepsgroepen: als musea
open kunnen, moet toch ook de horeca open kunnen?
Confronterend was ook dat wij als hoogontwikkeld land onze
gezondheidszorg niet helemaal op orde hebben; het gebrek
aan IC-bedden, mondkapjes en testmateriaal krijgen wij niet
goed opgelost en onze afhankelijkheid van andere landen
werd pijnlijk duidelijk.
Dit alles werd nog eens verergerd door onze gewoonte om
iedere maatregel ter bestrijding van de verspreiding van
het virus oeverloos ter discussie te stellen, met als absoluut
dieptepunt de discussie over het mondkapje. Voor iedere
maatregel hebben wij wel een dozijn aan deskundigen die in
evenveel talkshows gaan uitleggen dat deze maatregel niet
werkt. Vindt u het gek dat we coronamoe worden?
Ook op de slagvaardigheid van onze bestuurders viel
het nodige aan te merken. Was er in het begin nog
waardering voor het beroep van premier Rutte op de eigen
verantwoordelijkheid van mensen; toen dit niet meer werkte
bleven onze bestuurders vooral de spreekwoordelijke kool
en de geit sparen. Ons democratisch poldermodel liet ons op
een aantal terreinen hier in de steek.
Een andere confronterende waarheid was dat wij goed in
staat zijn om het fileprobleem op te lossen en een wezenlijke
bijdrage te kunnen leveren aan het milieu als we meer thuis
werken. Maar ook hier lijkt dat wij dat eigenlijk niet op
kunnen brengen en we liever weer met z’n allen in de file
staan.
De echte lakmoesproef moet nog komen: de vaccinatie.
Krijgen we het vaccinatieproces niet op orde? Zijn we niet
te eigenwijs om ons massaal in te laten enten? Als we in dit
tempo doorgaan zitten wij straks dan in de derde golf terwijl
de rest van Europa al ingeënt is en immuun is geworden?
Tijd voor ons om onszelf eens goed de waarheid te zeggen;
misschien is dat wel het beste voornemen voor het nieuwe
jaar.
Fijne feestdagen!
Leo van den Berg
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Kerstroute vervalt
Na een succesvolle kerstroute in 2019 hadden wij dit graag ook in 2020 voor u
georganiseerd. Helaas is dit vanwege de corona-maatregelen niet mogelijk.
Maar wij laten u niet in de steek en komen terug! Wanneer en hoe weten we nog niet,
maar we wachten niet tot kerst 2021

Grootmoeders tips

VERFLUCHT
Zet in een pas geverfde kamer schoteltjes
met zout, de verflucht verdwijnt dan.
ZEEM
Zemen blijven soepel als u ze na gebruik
wast in zout water en naspoelt met lauw
water met een beetje glycerine. Harde
zemen worden weer zacht door ze een
nachtje ingezeept te laten liggen en ze
vervolgens in verdunde ammoniak te
wassen. Niet in de zon drogen.
KURKEN
Maak harde kurken zacht door ze te
verhitten of te koken in zout water. Kookt
u ze, dan verdwijnt ook de nare lucht die
oude kurken vaak hebben. Druppel bij
vastzittende kurken wat olie langs de rand
van de pot of fles. Op deze manier krijgt u
ook glazen stoppen van flessen gemakkelijk
los.
RUBBERSTRIPS
Wrijf de rubberstrips van koelkast en
diepvriezer regelmatig in met talkpoeder.
Ze blijven dan langer goed.

HOUTWERK
Gebruik voor het schoonmaken van geverfd
hout nooit zeep. Neem water met een
scheut azijn of ammonia. Aardappelwater
is ook goed. Laat hiervoor een dozijn
geschilde aardappelen een half uur in water
staan. Trek kromgetrokken planken een dag
tussen natte lappen. Werk een hardhouten
trap af met een mengsel van oxaanolie en
terpentine. Het hout blijft mat en wordt
niet glad. Haal de vlekken er met een nat
lapje af. Maak gevernist hout schoon met
fijne, droge witkalk. Inwrijven met een
wollen lap, afnemen en nawrijven met een
zeem. Verwijder vlekken in gebeitst hout
met een doekje met terpentijn. Daarna
behandelen met was.
BESLAGEN RAMEN
Doe in het water voor ramen zemen een
beetje glycerine en spiritus, wacht tot het
water weer helder is., lap de ramen hiermee
en ze beslaan niet meer.
GOOTSTEEN
Komt er een vies luchtje uit de gootsteen,
gebruik dan aan paar eetlepels
kaliumpermanganaat. Oplossen in 1 liter
kokend water.
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WinterChills voor kinderen en jongeren
Je vervelen in de Kerstvakantie? Dat hoeft niet, want
dankzij WinterChills is er voor kinderen en jongeren
veel te doen in heel Breda. Allerlei organisaties
werken samen om de jeugd een afwisselend
programma te kunnen aanbieden. Aan WinterChills
werken onder andere mee: Breda Actief, Nieuwe
Veste, Surplus, Grote Broer en Zus en de Gemeente
Breda.

jaar. De 1e week van de Kerstvakantie (start op 21
december) is het FIFA21 toernooi. En de 2e tweede
week van de Kerstvakantie (start op 28 december)
staat in het teken van Rocket League.

In het overzicht op deze pagina vind je enkele
activiteiten in Breda-Noord. Ga voor actuele
informatie naar www.winterchills.nl

WinterChills is een onderdeel van WinterLicht, een
programma waarin de Gemeente Breda samen
met vele partners initiatieven en activiteiten
voor iedereen in de hele stad zichtbaar maakt,
aanjaagt en stimuleert. Meer informatie over
Winterlichtactiviteiten vind je via www.breda.nl

De NAC-fundagen zorgen voor sportieve en muzikale
activiteiten voor jongeren tot 18 jaar met een live
finale.

WinterChills
SummerviBes

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en jongeren van 13
tot 18 jaar staan er gratis sport- en cultuuractiviteiten
en nog veel meer in de planning. De online
activiteiten zijn tot 21 jaar, de offline activiteiten tot
18 jaar. Dit heeft te maken met de coronaregels en
het maximum aantal deelnemers.

Kijk voor meer informatie over WinterChills, de
activiteiten per dag, en hoe je je kunt inschrijven op
www.winterchills.nl

In samenwerking met de Gemeente Breda, NAC
Breda, mCon Esports en Breda University (BUas)
organiseert Breda Actief twee grote esports
toernooien speciaal voor jongeren tussen de 10 - 21

WinterChills in Breda-Noord

Check de actuele informatie op www.winterchills.nl !

Datum

Locatie / Tijd

Activiteit / Leeftijd

Organisator

Maandag 21-12

Gymzaal Noorderlicht
14.30-16.00 uur

X-kids 6 t/m 12 jaar

BredaA ctief

Maandag 21-12

Curio
18.30 – 19.30 uur

X-kids 3 t/m 17 jaar

Breda Actief

Maandag 21-12

Terheijdenseweg 500
15.00 – 17.00 uur

Lasergamen 6 t/m 17 jaar

Grote Broer/
Grote Zus

Woensdag 23-12

Terheijdenseweg 500
14.00 – 16.30 uur

Knutselmiddag 6+

Grote Broer/
Grote Zus

Donderdag 24-12

Terheijdenseweg 500
14.00 – 17.00 uur
19.00 – 22.00 uur

Fifa (playstation)
( t/m 15 jaar
16+ jaar

Grote Broer/
Grote Zus

Vrijdag 25-12

Terheijdenseweg 500
14.00 – 17.00 uur
19.00 – 22.00 uur

Voetbal
6 t/m 15 jaar
16+ jaar

Grote Broer/
Grote Zus

Maandag 28-12

Gymzaal Wisselaar
15.00 – 16.30 uur

X-kids (6 t/m 12 jaar)

Breda Actief

Maandag 28-12

Curio
18.30 – 19.30 uur

X-kids (13 t/m 17 jaar)

Breda Actief

Maandag 28-12

Terheijdenseweg 500
15.00 – 17.00 uur

Beautymiddag (6+)

Grote Broer/
Grote Zus

Woensdag 30-12

Terheijdenseweg 500
14.00 – 16.30 uur

Kinderdisco (t/m 12 jaar)

Grote Broer/
Grote Zus

Woensdag 30-12

Gymzaal Curio
13.00 – 16.00 uur

NAC Fundag +
Workshop drummen
6 t/m 17 jaar

Breda Actief
Nieuwe Veste
en NAC
Maatschappelijk.
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De Vredesduif
Op het Groenedijkplein staat Noach’s olijftak, de Vredesduif, van kunstenaar Paul Hermans. Het
staat symbool voor vrede en roept iedereen op om zich in te zetten voor de vrede.
Foto: Rosine Antersijn

Paul Depla bezoekt weekendschool Petje Af
Op 29 november bezocht burgemeester Paul Depla leerlingen van weekendschool ‘Petje
Af’ in Kindcentrum de Wisselaar. De leerlingen stelden veel vragen over zijn werk als
burgemeester. Ook vertelden de kinderen over hoe ze hun buurt zien. Van alles kwam voorbij:
van speeltuinen, drempels tot vuurwerk. Lees verder op pagina 10.
Foto: TPJ Verhoeven Photography

Maak kennis met de nieuwe wijkagenten
Vers van de pers: Emanuel
Salas en Milan de Koning
zijn de nieuwe wijkagenten
voor de Hoge Vucht. Milan
werkt al een aantal jaren
als agent en kent de wijk
goed. Emanuel is in de Hoge
Vucht geboren en getogen
en een ervaren politieagent.
Milan en Emanuel hebben
de ambitie om het contact
met de buurtbewoners
persoonlijker te maken.
Het gezicht in de wijk
Emanuel: “Mijn kracht is
dat ik me goed kan inleven
in de bewoners van deze
diverse wijk met complexe
problematiek. Men heeft
behoefte aan iemand die snapt
wat er gebeurt. Mensen staan
open voor een gesprek. Je
moet alleen wel de juiste snaar
raken.”
Milan: “Het gaat in deze wijk
niet helpen om zaken van
een afstandje te regelen. Het
gedrag komt ergens vandaan.
Wat heeft een jongere nodig?
Als je de oorzaak niet weet,
kun je het probleem niet
oplossen. Daarom staat een
persoonlijke aanpak voorop.
Ik was vroeger ook niet de
braafste en kan me dus goed
verplaatsen in de jongeren van
nu.”
Alle neuzen dezelfde kant op
Milan: “We willen jongeren
in de wijk zo goed en
persoonlijk mogelijk helpen,
maar dat kunnen we niet

en honderden e-mails per
week beantwoorden. Als
wijkregisseurs is het de kunst
om zo goed mogelijk te
plannen.”

Emanuel en Milan:
Laten we goede
verhalen over de wijk
het hele jaar door
delen.
alleen! Daarvoor moeten
we intensief samenwerken
met de gemeente, scholen,
Grote Broer en Grote Zus,
Centrum voor Jeugd en Gezin,
wijknetwerkers, vrijwilligers
en andere partners. Daar valt
veel winst te halen. We hebben
allemaal de intentie dat het
goed gebeurt, maar daarvoor
moeten we veel en zorgvuldig
met elkaar communiceren
en samenwerken. Ook is het
belangrijk dat we samen de
goede verhalen over de wijk
continu delen, het hele jaar
door.”
Reële verwachtingen
Emanuel: “De verwachtingen
liggen hoog, maar wij kunnen
met zijn tweeën niet alles
oplossen. Wijkagenten hebben
veel andere taken, zoals
administratie, noodmeldingen

Zelf de regie pakken
Emanuel: “Ik herken dat
je in een bepaalde hoek
wordt geplaatst. Je krijgt
bijvoorbeeld geen stageplek,
terwijl je een goed stel
hersenen hebt. Je wordt
teleurgesteld. Als je dan
in de verkeerde omgeving
terecht komt, is het lastig
om er weer uit te komen.
Maar weet dat je altijd zelf
de regie kunt pakken. Daar
hebben ze wel hulp bij nodig.
Sommige jongens hebben
net dat positieve duwtje in de
rug nodig. Hier ligt ook zeker
een verantwoordelijkheid
voor de ouders: buiten is voor
de politie, binnen voor mij.
Ouders hebben zicht tot de
voordeur en daarna zijn ze het
helaas kwijt.”
Geen glazen bol
Milan: “We weten echt niet
welke kant het op gaat met
de jaarwisseling. Onze acties
zijn er deze maand op gericht
dat het rustig blijft. Wij doen
er op dit moment alles aan
om zicht te krijgen wat er
speelt. We kunnen alleen nog
waarschuwen en het goede
meegeven, maar uiteindelijk is
het de keuze van de jongeren
zelf.”

Interviews FemfaTAAL Femke van Damme
Foto's: ImiraFoto Colinda Boeren
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Laten we samen onze prachtige wijk
verder opbouwen
Mevrouw Vogels (93 jaar) en
haar man (90 jaar) wonen sinds
1962 met heel veel plezier in
de Philips Schonckstraat in
Geeren-Zuid.
“Mijn man was
rangeermeester bij de
Spoorwegen. Na zijn
pensionering deed hij
veel vrijwilligerswerk
voor de huurders
belangenvereniging, de FNV
en het gemeenschapshuis in
Geeren-Zuid. Ik was collectant
en ik zong in vijf zangkoren.
Wij kennen ontzettend veel
mensen in Breda. Voor ons
vrijwilligerswerk kregen we
een lintje.
Breda is mijn tweede liefde
Dat durf ik te zeggen want
dat verdient Breda. Mijn man
en ik zijn 65 jaar getrouwd.
Bij elke mijlpaal kregen wij
een mooie bos bloemen van
de gemeente. Dat zijn er
inmiddels al heel wat!

Voor iedereen die iets kwijt wil,
ben ik een luisterend oor

herinneren ons aan de oorlog.
Ik vraag me af of jongeren wel
doorhebben hoe angstig dat
ons maakt. De laatste jaren liet
de overheid te veel toe. Het
vuurwerk mogen ze wat ons
betreft altijd verbieden, ook al
is het moeilijk om dit terug te
draaien.
Goed voorbeeld doet goed
volgen
Wij zijn opgevoed met normen
en waarden. Ik had een hele
fijne kindertijd in een piepklein
dorpje in Oost-Brabant. Door
onze lieve ouders bleven
wij op het rechte pad. Wat
wij van hen leerden gaat
nooit verloren. Daar ben
ik mijn ouders ontzettend
dankbaar voor. Wij gaven
het goede voorbeeld aan
onze vijf kinderen. Ik wil alle
ouders in onze wijk vragen
om verantwoordelijkheid te
nemen voor de opvoeding van
hun kinderen. Geef het goede
voorbeeld en wees alert. Zeker
in deze tijd!

Iedereen in de wijk die mij
nodig heeft, weet mij te
vinden.

Rosine Antersijn:
Voor iedereen die iets
Rosine Antersijn is een
duizendpoot als het gaat
om vrijwilligerswerk. Ze is
actief voor het wijkplatform
Hoge Vucht, vrijwilliger bij
Amarant en hobbyfotograaf.
Onlangs werd ze gekozen tot
Held van Breda. Daarnaast
is ze al 3 jaar actief als jurylid
voor de verkiezingen van de
Jeugdhelden van Breda.
Iedereen kan terecht bij
Mama Roos
“Door mijn werk en
vrijwilligerswerk ken ik heel
veel mensen in de Hoge
Vucht. In 1996 ging ik werken
voor Surplus in het buurthuis
Geeren-Zuid. De jongeren
kwamen altijd graag bij mij in
het buurthuis. Ze noemden
mij ‘tante’, of ‘mama Roos’.

kwijt wil, ben ik een
luisterend oor.
Geen tweede Enschede
alsjeblieft!
Ik maak me enorm zorgen dat
hier een ramp gebeurt zoals
in Enschede. Mensen mogen
geen vuurwerk afsteken, maar
hoe zit het met al dat illegale
vuurwerk dat in schuren van
woonwijken ligt?
De gemeente doet al genoeg
De gemeente Breda doet
enorm veel voor een rustige
en veilige jaarwisseling. Mijn
tip voor de gemeente en
wijkagenten: Ga in gesprek
met de leider van de groep,
veel jongens hebben een grote
mond, maar een klein hartje.
Wie weet helpt dat iets.

Een paar jaar geleden had
de gemeente ook een goede
actie. Een groep jongens was
met oud en nieuw ‘jeugdboa’.
Zij moesten andere jongeren
erop aanspreken als ze zich
misdroegen.
Het talentencentrum wordt
het visitekaartje voor de wijk
Ik ben heel trots op de
saamhorigheid in de wijk.
Buurtbewoners zorgen voor
elkaar en houden zoveel
mogelijk rekening met
elkaar. En ik ben trots op het
nieuwe Talentencentrum
(multifunctioneel
sportcentrum, red.) dat
door de gemeente aan de
Terheijdenseweg wordt
gebouwd. Dit is een mooi
visitekaartje als entree van de
wijk. Daar ben ik heel blij mee!
Tot slot
Mijn oproep voor komende
jaarwisseling: Jongens, zorg
dat we er gezamenlijk ondanks
de coronaregels een goed
uiteinde van maken! ‘De
wonderen zijn de wereld nog
niet uit!’ zou mijn moeder van
99 jaar zeggen.”

Met een klein gebaar kun je grote
wonderen verrichten
Marian Pistorius: Doe
wat extra’s voor een
ander. Een klein gebaar
is voldoende.

Mevrouw Vogels: Breek de wijk niet af, maar help
met opbouwen!
Wij zijn trots op onze
prachtige wijk met veel ruimte
en groen. Als mensen de wijk
eenmaal kennen, voelen ze
zich er goed thuis. Wij willen
nooit verhuizen. Waar je ook
woont, in elke wijk zijn er wel
rotte appels.

Meer opbouwen, niet
afbreken!
Ik ben oud, maar ik voel
me niet oud. Ik ga graag
met de tijd mee. Ik gun alle
wijkbewoners, jong en oud,
een fijn leven. Blijf positief! En
jongeren, breek de wijk niet af.

Jongeren hebben niet door
hoe angstig vuurwerk ons
maakt
Oudere mensen hebben de
vreselijke oorlog meegemaakt.
Knallen van vuurwerk

Laten we met elkaar praten en
manieren vinden om de wijk
veilig te houden. Help de wijk
opbouwen!”

Ondersteuning, hulp en zorg
Soms kun
je wel wat
ondersteuning
gebruiken.
Andere keren
heb je hulp
of zorg nodig. Als je niet
zo goed weet hoe je iets
moet oplossen. Of als je een
beperking of chronische ziekte
hebt. Of niet meer alles alleen
aankunt.
Kortom, Zorg voor elkaar
Breda:
- wijst de weg naar allerlei
soorten van ondersteuning,
hulp en zorg;

- helpt dát te regelen wat je
nodig hebt. En wat bij jou past;
- sluit aan bij wat je zelf wilt
en kunt. Samen met familie,
vrienden of buren;
- zorgt dat je zelf de touwtjes
in handen blijft houden;
- is betrouwbaar. We komen
onze afspraken na.
Goede zorg doen we samen!
Voor meer informatie:
Zorg voor elkaar Breda
Telefoon: (076) 525 15 15
www.zorgvoorelkaarbreda.nl

Marian Pistorius werkt al heel wat jaren bij
Surplus. Eerst als vrijwilliger en nu fulltime als
wijknetwerker in Breda-Noord. Surplus geeft
vrijwilligers de kans zich te ontwikkelen. Als
wijknetwerker is Marian veel op straat te
vinden, want daar is het te doen.
De rode draad in haar werk is verbinden en
verankeren. Haar uitgangspunt is kijken wat
wel kan in plaats van wat niet.
Sterk netwerk, snel handelen
“Breda telt 5 wijknetwerkers. Ik ben er trots
op dat we met zo weinig handen wonderen
kunnen verrichten. Hiervoor hebben we
een sterk netwerk van vrijwilligers en
samenwerkingspartners. Denk daarbij aan de
huismeesters in de flat, wijkagenten, BOA’s,
Grote Broer en Grote Zus, MEE West-Brabant,
Zorg voor Elkaar, gemeente Breda en ga zo
maar door. De lijntjes zijn kort tussen alle
partijen en daardoor kunnen wij snel handelen.
Gewoon een praatje maken
Wij signaleren wanneer iemand eenzaam is.

Dan gaan we er langs om een praatje te maken.
Tijdens de lockdown wandelde ik iedere avond
dezelfde ronde. Dan riep ik onder aan het
balkon naar de mensen: Gaat het allemaal?
Redden we het nog? Heeft u medicijnen
of boodschappen nodig? Op een gegeven
moment rekenden ze erop dat ik er rond half
8 stond. Het is zo dankbaar. Een keer gooide
iemand een bosje bloemen van het balkon naar
beneden.
Zie mij en zie de ander
Dat is het concept van Surplus. En dat is wat
ik dagelijks als wijknetwerker in Breda-Noord
doe. Er is zoveel moois in de wijk dat niet
gezien wordt. Daarom ben ik ook zo blij met
een positief verhaal over de buurt. Mijn wens
is dat de inwoners een positiever beeld krijgen
van Breda-Noord.
Verder hoop ik op een rustige, vredige
decembermaand waarin mensen elkaar weten
te vinden en iets extra’s voor elkaar doen. Een
klein gebaar is voldoende. We zitten hier met
91 culturen samen in één wijk. Probeer elkaar te
zien en te verstaan. Zie mij en zie de ander!”
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Het is altijd weer de Hoge Vucht
De kans dat hier iets gebeurt is groot, want het is ook een flink gebied met
veel inwoners. Er is natuurlijk best wel wat aan de hand in onze wijk, maar het
wordt hier altijd uitvergroot. In Tuinzigt, Brabantpark, Heusdenhout en Haagse

Wilma Hammer: Laten we nou echt onze
schouders onder die nieuwe wijkactiviteiten
zetten.
Beemden gebeurt ook genoeg. Alsof hier alleen maar criminele, drugsverslaafde
en agressieve mensen wonen. Dat beeld klopt natuurlijk niet! Daarom vertel ik
graag een positief verhaal over onze buurt.
Wilma Hammer, 62 jaar, is een betrokken inwoner. Ze woont al van kinds af
aan met heel veel plezier in de Hoge Vucht.
Open en groene karakter
“Ik woon samen met mijn man in de Lelystraat. Onze twee volwassen zoons zijn
het huis uit. We zitten hier erg centraal: vlakbij winkelcentrum Hoge Vucht, op 10
minuten van het centrum en zo in de polder. We zijn zo gewend aan de ruimte om
ons heen. Voor mij geen smalle straatjes zonder groen!
Hart voor de wijk
De meeste mensen wonen hier hun hele leven óf heel kort. Je houdt van deze
wijk of niet. Er zit niets tussenin. Toen mijn kinderen klein waren hielp ik in
het buurthuis bij knutsel- en inloopmiddagen voor de jeugd. Dat is helaas
wegbezuinigd. Ik mis een ruimte waar de jeugd kan samenkomen. De jongens die
nu ’s nachts rondrijden en complete bommen afsteken, daar gaat een jeugdhonk
niet voor helpen. Ik vermoed dat het een relatief kleine groep is waar wij geen
grip meer op hebben. Ze verpesten het voor de grote meerderheid die zich wel
aan de regels houdt.

Ik draag actief mijn steentje bij
De gemeente organiseerde bijeenkomsten met allerlei betrokkenen uit de buurt.
We denken niet alleen na over een veilig oud en nieuw. We hebben ook ideeën
voor jeugdactiviteiten in 2021. Bijvoorbeeld:  
•
•
•
•
•

Zwerfvuil opruimen. Kinderen vinden opruimactiviteiten vanuit school
vaak heel leuk. Ook zij willen een schone wijk!
Huiswerkbegeleiding. Er is enorm veel behoefte aan een plek voor
huiswerkbegeleiding van jongeren.
Maatschappijleer vanaf de basisschool. Begin in de klas al vroeg met
praten over de samenleving en normen en waarden.
Hobbymiddagen organiseren. We zoeken hier vrijwilligers voor. Via school
hopen we ouders en kinderen te bereiken.
Buurtvaders opstarten. Soms werkt het beter als wijkbewoners rondlopen
in plaats van wijkagenten. Net als Grote Broer en Grote Zus. Dat zijn
mooie initiatieven.

Ideeën genoeg!
We moeten ze alleen nog samen brengen en goed blijven communiceren met
elkaar. Laten we nou echt onze schouders onder die nieuwe activiteiten zetten.
Voor Oudjaarsavond ga ik ervan uit dat het een gezellige en rustige avond wordt.”

Bij ons krijg je meerdere kansen. De deur is nooit dicht!
ontwikkeling en voor de wijkbewoners (jong en oud)
zijn er dagelijks meerdere activiteiten.”
Grote Zus Kenza:
“In 2013 startte Grote Zus voor meiden van 16 t/m
23 jaar. Ook meiden liepen vast in de wijk. Er zijn
veel situaties waarover zij thuis niet kunnen praten
met ouders of zussen. Grote Zus biedt een veilige
omgeving waar meiden een luisterend oor kunnen
vinden, zichzelf mogen zijn en door informatieve
en educatieve bijeenkomsten zich ontwikkelen tot
vrijwilligers in de wijk. Veel ‘zussen’ blijven hier dan
ook hangen.”

Een pareltje in Breda is Grote Broer en Grote
Zus. Deze organisatie verbetert de veiligheid
in de wijk, voorkomt jeugdoverlast, biedt
toekomstperspectief aan jongeren en versterkt
de band tussen de jongeren en de wijk. Broers en
zussen doen dit vrijwillig of als stage. We spreken
met de pedagogisch medewerkers Zaim Algereawy
en Kenza Bahala.
Grote Broer Zaim:
“Grote Broer is in 2008 ontstaan om op een andere
manier jeugdoverlast aan te pakken. In de loop der
jaren is er veel veranderd aan onze werkwijze maar
de basis blijft onveranderd: voor en door jongeren.
Na een paar jaar werd het echt een succes. Grote
Broer is een plek voor jongens van 14 t/m 23 jaar. Wij
zorgen ervoor dat jongeren die aan de zijlijn staan
weer actief meedoen, gezien worden en een stem
krijgen. Dit doen we door positieve rolmodellen in te
zetten waar zij tegenop kijken. Het is namelijk niet
voor alle jongeren vanzelfsprekend de juiste weg
te kiezen. Door de ontwikkeling van jongeren aan
vragen uit de wijk te koppelen snijdt het mes aan
twee kanten. De jongere zelf groeit in zijn of haar

Het samenspel tussen jongeren en ouderen
“De broers en zussen organiseren ook activiteiten
met als doel de kloof tussen jong en oud te
verkleinen. In de wijk is een ouderencentrum waar
tijdens de eerste coronagolf weinig voor ouderen
werd georganiseerd. Daar wilden de jongeren iets
aan doen. Daarom organiseerden ze een muziekdag
op de binnenplaats, waar de jongeren als dj’s de hele
dag muziek draaiden voor de ouderen. Dat vonden ze
fantastisch! Een andere geslaagde activiteit was de
Engelse les die een broer gaf aan ouderen in Pluspunt
de Wisselaar. Hoe bestel je koffie? Wat zeg je in het
Engels bij de kassa?”

Zaim en Kenza: "Wees verstandig en
denk aan je toekomst!"
Van brons en zilver naar goud
Het verschilt per persoon hoe de ontwikkeling gaat.
Grote Broer/Grote Zus werkt met een statussysteem.
Je komt hier binnen als brons en je kunt groeien
naar zilver, zilverplus en uiteindelijk naar goud.
De statussen zie je ook terug in de kleuren van de
kleding. Bij iedere status horen bepaalde taken en

Interviews FemfaTAAL Femke van Damme
Foto’s: ImiraFoto Colinda Boeren

verantwoordelijkheden.
Zaim: “Ik ben zelf één van de beste voorbeelden.
Ik kwam veel in aanraking met de politie en met
jeugdzorg. Grote Broer heeft mij toen echt geholpen
en toekomstperspectief geboden. Zij zagen iets in
mij dat niemand ooit in mij zag. Het belangrijkste is
dat mensen vertrouwen in je hebben en zich richten
op jouw talenten. Dat kan ik nu terug doen voor
andere jongeren.”
Kenza: “Ik zat in een grote overlastgroep in Hoge
Vucht. Wij kwamen heel dreigend over met zijn
allen, maar deden eigenlijk niet meer dan blikjes Red
Bull drinken en sigaretten roken. Door de positieve
omgeving van Grote Zus kon ik mezelf ontwikkelen
en nu werk ik hier 36 uur per week als pedagogisch
medewerker.”
31 december zijn wij open
Op oudjaarsavond organiseert Grote Broer en Grote
Zus een FIFA voetbaltoernooi.
Zaim: “We hopen dat jongeren naar ons komen en
zich niet bezig houden met vuurwerk.
Denk aan je eigen veiligheid en de veiligheid van
de mensen om je heen. Als je wordt opgepakt met
vuurwerk, dan sta je echt op achterstand. Weest
verstandig en denk aan je toekomst!”
De deur blijft open staan
Kenza: “Onze deur staat altijd wagenwijd open voor
jou. Als het nu niet lukt, dan misschien over een half
jaar wel. Bij ons krijg je meerdere kansen. De deur is
nooit dicht!”
Zaim: “Als het aan ons ligt, blijven wij dit werk doen
tot ons 100e!”

8

KOERS

Wijkavontuur

INFORMATIE VOOR DE BEWONERS VAN BREDA NOORD
VEILIGHEID BRENG(T) JE SAMEN
Samen werken we er aan om uw buurt schoon, mooi en veilig te laten zijn.

Heeft u vragen over wat u in uw buurt ziet of wilt u iets

U kunt daarbij helpen. Want u bent de ogen, de oren en het hart van de buurt.

doorgeven? Dat kunt u dat op allerlei manieren doen.

GEMEENTE BREDA

BUITENBETER-APP

Website
WhatsApp

www.breda.nl of www.breda.nl/contact
06 - 46 66 26 66

Twitter
Facebook

@breda
Gemeente Breda

Telefoon

14 076

Is er iets kapot in de straat, bijv. straatlantaarn
of stoeptegels? Ook als het gaat om onderhoud
aan groen of vuil op straat of als u overlast ervaart.
Meld het meteen via de BuitenBeter-app

Jongerenwerk
Voor activiteiten, een goed gesprek of hulp.
Website
E-mail

www.jongerenwerksurplus.nl
jongerenoverlastbreda@surplus.nl

Contact

Esther Naalden

E-mail
Telefoon

esther.naalden@surplus.nl
06 - 10 20 13 27

Contact
E-mail

Charley Siwalette
charley.siwalette@surplus.nl

Telefoon

06 - 20 11 05 81

of bij de Gemeente Breda.
File made by Venture for BestBrandsOfTheWorld - Logo’s and typefaces © 2008 Nederlands Politie Instituut

MELD MISDAAD ANONIEM

POLITIE WIJKTEAM

Korps
Divisie of district

Wisselaar, Biesdonk, Geeren-Noord, Geeren-Zuid
en Waterdonken
Amsterdam-Amstelland

bijvoorbeeld brandstichting of illegaal vuurwerk.
Melden via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl

Brabant-Noord

Flevoland

Fryslân

Gelderland-Midden

Gooi en Vechtstreek

Groningen

Haaglanden

Hollands Midden

IJsselland

Korps Landelijke Politiediensten

Kennemerland

Limburg-Noord

Limburg-Zuid

Midden en West Brabant

Noord- en Oost-Gelderland

Noord-Holland Noord

Rotterdam-Rijnmond

Twente

Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland-Zuid

www.politie.nl/mijn-buurt
Emanuel Salas, Milan de Koning,

Email

Bruce Bhawan
emanuel.salas@politie.nl
milan.de.koning@politie.nl
bruce.bhawan@politie.nl

Lever een bijdrage aan de veiligheid in je buurt en meld

Brabant Zuid-Oost

Website
Wijkagent

vts Politie Nederland

Telefoon

SURPLUS WELZIJN/JONGERENWERKERS

Drenthe

Gelderland-Zuid

HANDHAVING

Wisselaar, Biesdonk, Geeren-Noord/Geeren-Zuid
Wijkboa Tom Kievit, Joey Dagceken, Ricardo Verheij,
Zaanstreek-Waterland

Politieacademie
Police academy of the Netherlands

0900 - 8844
(voor het maken van een afspraak en

Annette Ansems (Waterdonken)

Twitter

meldingen die geen spoed hebben)
@wa_hogevucht

E-mail
contact@breda.nl
Telefoon 14 076 (ma t/m do 7.00 - 23.00 uur, vr en
za 7.00 - 5.30 uur, zo 8.00 - 23.00 uur)

Facebook

@politiemarkdal

Twitter

Wijknetwerkers
Contact
Marian Pistorius
E-mail
Telefoon

marian.pistorius@surplus.nl
06 - 81 48 40 61

Contact
E-mail

Joyce Boot
joyce.boot@surplus.nl

Telefoon

06 - 34 18 83 31

@Boa_Breda

Instagram @handhaving_breda

Foto: Amit Morajkar

Jongerenwerk in de Hoge Vucht
Al heel wat jaren is het jongerenwerk actief in de Hoge
Vucht. Voor sommige wellicht bekend, voor andere
onbekend. We maken graag gebruik van deze gelegenheid
om ons even voor te stellen: Naast Joost en Eline zijn er
sinds een aantal maanden ook nieuwe gezichten in de
wijk. Hassan, Charley en Abderrahim.
We richten ons met name op jongeren tussen de 10 en 27
jaar. Maar zijn tevens aanspreekpunt voor bewoners en
netwerkpartners als het gaat om jeugdzaken. Een kleine
greep uit ons werk: In de aanloop naar de jaarwisseling
zijn we achter de schermen in contact met jongeren
en partners, als Breda Actief en Grote Broer/Grote Zus,
om een tof activiteitenprogramma te ontwikkelen. De
partners zullen het activiteitenprogramma uitvoeren en
het jongerenwerk zal preventief op straat zijn om het
gesprek met de jongeren aan te gaan. Tevens worden
er gesprekken gevoerd met bewoners van diverse
leeftijden om de leefomgeving aangenamer te maken.
Én werken we veel samen met Gemeente Breda, politie,
handhaving en het CJG. Ook wordt er hard gewerkt aan
de ontwikkeling van een aanlooppunt voor jongeren. Iets

wat gemist word door deze doelgroep in de Hoge Vucht.
De garageboxen die voorheen toegewezen waren aan de
Buurtvaders zullen hiervoor gebruikt worden. Dit zijn de
drie oranje deuren aan Bernard De Wildestraat, tegenover
de voormalige Buurttuin. Niet alleen jongeren kunnen hier
binnenlopen voor een praatje, met een hulpvraag of voor
een kop koffie. Maar ook partners en bewoners uit de wijk
zien we er graag. We nodigen jullie van harte uit om eens
bij ons binnen te lopen als de rolluiken omhoog zijn. Meer
info over ons werk vind je op:

Jongerenwerkers:
Hassan Lammou
hassan.lammou@surplus.nl 		

06-20108998

Eline de Barbanson
eline.debarbanson@surplus.nl 		

06-20012390

Joost ‘s Gravemade 		
joost.’sgravemade@surplus.nl 		

06-12478969

Website: http://jongerenwerksurplus.nl

Jongerenoverlast:		
jongerenoverlastbreda@surplus.nl

Facebook: https://www.facebook.com/
jongerenwerkbredasurplus

Charley Siwalette
charley.siwalette@surplus.nl		

06-20110581

Instagram: https://www.instagram.com/
jongerenwerkbreda

Esther Naalden 			
esther.naalden@surplus.nl		

06-10201327

Persoonlijk contact kan natuurlijk ook: Bel, app of mail ons
dan:
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Wetenswaardigheden over Breda
Vroeger was alles beter...

KLOOSTERKAZERNE BREDA
De Kloosterkazerne te Breda is een van de vele
mooie monumenten die de stad nog heeft.
Het is gebouwd in 1504.
De zusters van het Sint-Catharinadal, de orde der
Norbertinessen, kregen van Raso II van Gaveren,
Heer van Breda, nadat zij in 1295 het Gasthuis van
Breda hadden betrokken, toestemming een nieuw
verblijf buiten de stadsmuren te bouwen op een
hoger gelegen terrein, nabij een eikenbos.
Er werd voor hen een houten klooster gebouwd met
een kapel, genaamd Sint-Catharinakapel. De kapel
was een zogenaamde zaalkerk met een plavuizen
vloer, de stijl was z.g. Romaans. Je kon het klooster
bereiken via een speciale nonnenpoort, die was
gelegen nabij de Molenstraat en Gevangenispoort.
Via een brug over de stadsgracht kon je het
terrein betreden. Het grote terrein kreeg de naam
Nonnenveld. In 1480 werd er ook een ziekenhuis bij
gebouwd en in 1453 een rosmolen.
De mis in de kapel was eerst alleen voor de nonnen
maar later ook toegankelijk voor openbare diensten
(katholieke en protestante). Het gebouw diende
als kloosterkapel en werd in de periode 1501-1504
gebouwd volgens het ontwerp van bouwmeester
Cornelis Joos. Men sprak toen van een dubbelkapel,
boven zaten de geestelijken en beneden de overige
kerkgangers.

Op 26 juni 1504 vond de inwijding plaats door Egidius
de Mercia.
Tussen 1531 en 1536 begon men met de bouw van
nieuwe stadsmuren waardoor het complex binnen
de stadsmuren kwam te liggen, het Nonnenveld
viel daar buiten. In 1520 brandde het ziekenhuis af,
waarschijnlijk doordat de pest uitbrak. Op 23 juli 1534
ontstond een grote stadsbrand, gelukkig bleef de
kapel gespaard.
In 1646 vestigde de door Prins Frederik Hendrik
gestichte Illustere school zich in de kapel tot 1669.
De nonnen vertrokken naar een ander onderkomen,
het huis Assendelft in de Nieuwstraat. Op 16 oktober
1647 vertrokken de nonnen naar Oosterhout.
In 1672 kwamen de nonnen terug i.v.m. de oorlog
met Frankrijk, maar vertrokken voorgoed in 1679
naar Oosterhout. De laatste openbare mis werd
opgedragen op 11 juli 1679. Na het jaar 1679 werd de
kapel in gebruik genomen door de hervormden.
Later gebruikte men de kapel als hooischuur, terwijl
het klooster in handen kwam van particulieren. De
schrijver Thomas Ernst van Goor schrijft hierover
in zijn kroniek Beschryving der stadt en lande van
Breda: Naa ‘t vertrek der Nonnen, zijn de gebouwen
van dit klooster in vier bijzondere Wooningen verdeelt,
welke of door gunst bewoont, of ten voordeele van
den Heer verhuyrt zijn. In ‘t jaar 1740, zijn de zelve alle
met de kapel ,op ‘t uytrdruckrlyk bevel des Prinsen van
Oranjen, verkogt.

In 1814 kreeg het gebouw de functie van kazerne.
Daartoe werden twee tussen-vloeren aangebracht.
Vanaf het jaar 1846 kreeg het een ingrijpender
verbouwing en werden delen van het klooster
vervangen door een oostvleugel van de kazerne.
Gelijktijdig met de verbouwing verdwenen de
vestingmuren en kwam er naast de kloosterkazerne
20 hectare oefenterrein vrij. Op dit terrein werd
in 1898 de Chassékazerne gebouwd. In 1946
werd het Commando Luchtvaart-troepen in de
Kloosterkazerne gehuisvest. Later is deze vervangen
door de Schietschool en in 1992 werd de kazerne
opgeheven.
In voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan
van de gemeente Breda tot het onderbrengen van
het Casino en Theater heeft er in 1993 – 1994 een
groot archeologisch onderzoek plaatsgevonden. In
1995 werd de oostvleugel van de Kloosterkazerne
gesloopt en vervangen door het Chassé theater. In
2003 werd ook het Holland Casino in het gebouw
ondergebracht. De totale kosten van de verbouwing
kwam neer op 42 miljoen gulden. De kelder werd
opengesteld zodat casinobezoekers de funderingen
konden bezichtigen. De verbouwing heeft enige
vertraging opgelopen doordat men op de muren van
de kloosterkapel fresco’s ontdekt hadden met daarop
afbeeldingen van engeltjes en versierde vazen.
Het Breda’s Museum heeft in het Casino een
‘Buitenpost’ ingericht. Het enorme statische gebouw
is niet weg te denken uit de binnenstad van Breda.
Rijksmonument ID 10240.
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Burgemeester, waarom heeft u zo’n ketting om?
Op zondag 29 november bezocht burgemeester
Depla weekendschool Petje af om te vertellen
hoe het is om burgemeester te zijn. Wat is er leuk
aan burgemeester zijn, waarom draagt hij een
ambtsketen, hoe kun je burgemeester worden en
wat is de lievelingssport van de burgemeester. De
kinderen van Petje af in Hoge Vucht zaten vol met
vragen.

Ook was er aandacht voor de wijk Hoge Vucht. Hoe
vinden de kinderen dat het gaat in de wijk. Wat gaat

goed en wat kan beter? Hoe ervaren zij de veiligheid,
de sfeer en de speelmogelijkheden. Depla ging open
in gesprek en luisterde met aandacht naar de jeugd in
Hoge Vught.

basis uit halen voor een kansrijke toekomst.”, aldus
locatiemanager Beatrijs Janssen.

Depla: “Wat een mooi initiatief is ‘Petje af’. Ik heb
een ontzettend leuk en leerzaam gesprek gehad met
de kinderen. We hebben elkaar nieuwe inzichten
gegeven. Ik heb ze een beetje meer geleerd over
wat het inhoudt een burgemeester te zijn. Maar zijn
hebben mij ook laten weten over hoe ze hun buurt
zien. Van alles kwam voorbij, van speeltuinen, tot
drempels tot vuurwerk.”

Ondanks dat Nederland een ontwikkeld land is,
zijn gelijke kansen om talenten te ontdekken en te
ontwikkelen helaas niet vanzelfsprekend. Stichting
Petje af is er al jaren van overtuigd dat de plek
waar de wieg heeft gestaan nooit de kansen in
de toekomst mag bepalen. Door middel van een
inspirerend praktijkprogramma ontdekken kinderen
van 10 - 14 jaar bij Petje af in 30 zondagen per jaar
de wereld: ze komen in aanraking met verschillende
rolmodellen en beroepen, gaan op excursie en doen
activiteiten gerelateerd aan kunst, cultuur en gezond
gedrag. De kinderen worden zich zo bewust van hun
talenten en mogelijkheden, ontwikkelen een positief
zelfbeeld en worden gemotiveerd om te bouwen aan
een kansrijke toekomst.

De burgemeester heeft de kinderen uitgenodigd om
op bezoek te komen, als de Corona-maatregelen
dit zouden toestaan. Ook wilde de burgemeester
graag een e-mail ontvangen van de kinderen met alle
ideeën over de wijk Hoge Vucht.
Elke zondag ontmoeten de kinderen bij Petje af
inspirerende rolmodellen en ontdekken ze samen
de maatschappij. Ze doen nieuwe ervaringen
en verfrissende ideeën op, maken kennis met
inspirerende rolmodellen, ontdekken hun talenten
en vormen een beeld van hun eigen toekomst- en
opleidingsmogelijkheden. Iedere groep wordt
begeleid door vrijwillige, professionele coaches
die de kinderen inspireren en stimuleren in hun
ontwikkeling. Dit gebeurt in vijf verschillende
groepen (Hoge Vucht (2), Haagse Beemden, Brabant
park en De Heuvel).

Over Petje af

Petje af Breda is onderdeel van de koepelorganisatie
Petje af Nederland. Petje af Breda opereert onder
een zelfstandig, onbezoldigd, lokaal bestuur.

“De ontwikkeling die de kinderen doormaken is
fantastisch om te zien. Ze leren meer over zichzelf,
hun talenten, maar ook over de stad waar ze wonen
en voelen zich daar steeds meer onderdeel van. Het
is een stuk vorming waar de kinderen een stevige

Wij wensen u in deze bijzondere tijd
hele fijne feestdagen en een liefdevol en
gezond 2021

Innovatief Hoge Vucht
Breda

De Wegwijzer
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Reactie op artikel over saffraan

Recept
Gourmet

10 gr. verse Italiaanse kruiden
8 eetlepels milde olijfolie
300 gr. biefstukpuntjes
300 gr. verse zalmfilets
2 el sojasaus
400 gr. kipfiletblokjes
10 verse bieslook
6 middelgrote eieren
100 gr. geraspte jong belegen
kaas
400 gr. voorgekookte krieltjes
250 gr. champignons
3 bosuitjes
1 courgette
1 rode paprika
1 komkommer
250 gr. cherrytomaten
1 robuust stokbrood wit
1 robuust stokbrood bruin
200 gr. falafel
100 gr. hummes rode biet
100 truffelmayonaise
100 ml cocktailsaus
500 ml satésaus
Ris de blaadjes van de takjes
kruiden en meng dit met 1 el
olijfolie (per 8 personen) door
de biefstukpuntjes. Dek af
met vershoudfolie en zet in
de koelkast tot gebruik. Snijd
de zalmfilet in plakjes, meng
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Nu is dit volstrekt onjuist en een leuk VVVverhaaltje. Het is dan ook jammer, dat u dit niet
in het artikel heeft vermeld.
In 2001 heb ik in het gelijknamige blad van de
Heemkundekring Engelbrecht van Nassau over
dit onderwerp een artikel geschreven.

met de sojasaus, dek af met
vershoudfolie en zet in de
koelkast tot gebruik. Zet ook
de kip afgedekt in een kom in
de koelkast.
Snijd de bieslook fijn. Roer
de eieren los met de bieslook
en geraspte kaas en breng
op smaak met peper en zout.
Snijd de krieltjes in plakjes
en doe in een kom. Snijd de
champignons in parten en doe
in een kom. Snijd de bosui
in dunne ringetjes. Snijd de
courgette en rode paprika in
kleine blokjes. Meng de bosui,
courgette en paprika met 1
el olijfolie (per 8 personen).
Snijd de komkommer in
plakjes en verdeel samen met
de cherrytomaten over een
serveerschaal.
Bak de stokbroden volgens
de aanwijzingen op de
verpakking.
Zet alles klaar in kommetjes
en schaaltjes rondom het
gourmetstel. Gebruik aparte
lepels en spatels voor rauw
vlees en vis. Zet ook de
falafel, bietenhummus,
truffelmayonaise, cocktailsaus
en kruidenboter in bakjes
rondom het gourmetstel.
Verwarm de satésaus en zet
dit er ook bij.
Schenk de rest van de olijfolie
in een kommetje. Je hebt niet
veel vet nodig om het vlees,
de vis, het ei, de groente te
bakken in de kleine pannetjes
met antiaanbaklaag.
Combinatietip:
Lekker voor erbij: groene
salade van jonge bladsla,
rauwkost radijsmix met een
lichte balsamicodressing.

Dit vanwege het feit, dat saffraan wordt
gebruikt in de recepten van de zogeheten
Begijnenrijst.

In het kort komt het er op neer, dat bij het
bezoek in 1952 aan Breda van koningin Juliana
in verband met het 700 jaar ‘bestaan’ van de
stad, ook een bezoek werd gebracht aan het
Begijnhof. De wens van het organisatiecomité
was, dat er dan ook een schotel Begijnenrijst
zou worden gepresenteerd. De toenmalige
pastoor van het Begijnhof gaf in een brief aan,
dat niemand van de Begijnen nog wist hoe dat
het recept was en dat al bij het bezoek in 1928
van koningin Wilhelmina hulp van buitenaf
moest worden gevraagd voor het recept en het
bereiden van de schotel Begijnenrijst.

Het is jammer, dat u dit gegeven niet in het
artikel heeft genoemd.

Het artikel zelf en de documentatie daarbij heb
ik uiteraard nog steeds in mijn bezit.

Het zal u wellicht bekend zijn, dat bij een
koninklijk bezoek aan het Begijnhof hier in
Breda toen er nog Begijnen woonden een
rijstschotel werd aangeboden, volgens, wat
genoemd werd, een geheim recept.

Wanneer u nu via Google zoekt op Begijnenrijst,
dan krijgt u verschillende recepten te zien,
onder andere van Albert Heijn.

Met belangstelling heb ik vanmiddag het
wijkblad Koers gelezen en dan met name het
artikel over saffraan.

Frans Roelvink

PAARDENBLOEM
In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw zag
je nog heel veel weiden vol paardenbloemen.
Kinderen maakten toen nog grote
veldboeketten voor thuis. De paardenbloem,
daarvan werd gezegd als je ze plukte, dat je ’s
nachts in je bed zou plassen, dat was één van
die verhaaltjes van grootmoeder.
De Latijnse naam voor de paardenbloem is
Taraxacum Officinale. Nog steeds kan men de
vraag van kleine kinderen verwachten: “wat
is onkruid?” Onkruid is een plant waarvan de
deugden nog niet bekend zijn. Vrijwel alles
van de paardenbloem is eetbaar. De bloemen
gaan in wijn, jong blad wordt als groente
gegeten en de wortels worden gebrand voor
kruidenkoffie. Van de gefermenteerde wortels
van de paardenbloem en grote klit wordt al
heel lang een drank gemaakt: vroeger voor
geheelonthouders, nu een bruisende frisdrank.
Het kweken van de paardenbloem als kruid.
De paardenbloem is een winterharde vaste
plant met een dikke, vlezige penwortel en
een rozet van grof getande bladeren. Vanuit
het rozet rijzen vele onvertakte bloemstelen
op die eindigen in een gevulde, goudgele
bloem. De bloemen worden gevolgd door
pluizige bollen met zaad dat door de wind
wordt verspreid. De plant is de moeite van
het kweken waard, maar let op dat hij zich
niet in uw tuin of die van de buren uitzaait.
Verzorging: verwijder uitgebloeide bloemen
om uitzaaien te voorkomen. De plant sterft in
de winter af tot een kleine rozet.
Ongedierte en ziekten				
Het blad is gevoelig voor meeldauw, vooral laat
in het seizoen.
Oogsten en bewaren				
Bleek de bladeren voor culinair gebruik door
de planten 2-3 weken voor het oogsten aan
het eind van het voorjaar en vóór de bloei af
te dekken. Voor surrogaatkoffie graaft u de
wortels aan het eind van het 2e seizoen uit.
Was ze, hak ze fijn en droog ze voordat u ze
maalt. Als kruid kunnen de bladeren en wortels
worden gedroogd.
Genezende kracht

Taraxacum officinale
Gebruikte delen: bladeren en wortels. De
paardenbloem staat bekend om zijn genezende
werking bij nier- en leverproblemen. Het
blad heeft een vochtafdrijvend effect op
het urinestelsel, gaat het vasthouden van
vocht tegen en helpt gifstoffen uit het
lichaam verwijderen. Ook heeft het een hoog
kaliumgehalte, wat zorgt voor aanvulling van
het kalium dat door het vele plassen anders
verloren gaat. De wortel wordt gebruikt als het
spijsverteringsstelsel een prikkel nodig heeft,
want hij bevordert de galuitscheiding. Hij is
van nut bij lever- en galblaasproblemen en een
effectief laxeermiddel. meer betacaroteen dan
wortelen.
De paardenbloem bevat meer kalium dan
bananen, meer lecitine dan soja en meer ijzer
dan spinazie. Ook zit er in de bloem vitamine
A, C, E, B1 en B2, calcium, magnesium,
silicium, fosfor en sulfur.
De wortel van deze plant kan tot één meter
diep in de aarde zitten. Dat is de reden waarom
het zo’n voedzaam kruid is. Het haalt op die
manier immers een immense hoeveelheid
voedingsstoffen uit de mineraalrijke
ondergrond.
Kruiden in de keuken
Molslablad – bij voorkeur gebleekt om het
minder bitter te maken – is geschikt voor
salades en om te roerbakken.
BITTERKRUID
De paardenbloem dankt zijn geslachtsnaam
Taraxacum aan het Arabische tarakhshqűn,
dat “bitterkruid” betekent en betrekking heeft
op de bitterstoffen waar de paardenbloem zo
rijk aan is. De Fransen noemen hem pis-en-lit,
wat verwijst naar zijn diuretische werking. Wij
noemen de eetbare vorm molsla. Een oude
naam, caput monachi, voert terug naar de
tonsuur van vroegere monniken.
Wilt u meer weten over kruiden dan verwijs ik
u naar “Het ultieme kruidenboek van Readers
Digest”.
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BUURTREPORTERS VOOR
DE KOERS GEVRAAGD
De Koersredactie is op zoek naar een buurtreporter in jouw buurt.
Heb jij interesse en oog voor buurtevenementen, leuke verhalen schrijven,
een intervieuwtje houden met een markante bewoner of zo maar iemand. Elk
idee is welkom.

meld je dan nu aan via:
wijkavontuurhogevucht@gmail.com
Momenteel zijn we met 4 reporters en zij komen 1x per maand op een
avond bij elkaar om de kopijinhoud vast te stellen, de taken verdelen.
Meestal heb je dan nog 2 weken om een artikel aan te leveren aan de
redactie. Foto`s zijn altijd welkom . Foto`s kunnen ook op verzoek door
een van onze fotografen gemaakt worden.
Het streven is om opzet en inhoud van de krant samen te doen.
Meld je aan om het ontwerpprogramma voor deze krant te leren.

REPAIR CAFÉS IN BREDA
De locatie Tuinzigt (Rozenkranskerk, Meidoornlaan) is gestopt.
Op de 1e zaterdag van de maand is er dus alleen Repair Café in de
Haagse Beemden.
Tijden, adressen en contactgegevens
.
1e zaterdag van de maand
12:00-16:00u
Locatie Haagse Beemden
Centrum Heksenwiel
Heksenwiellaan 2
Contact coördinator: hb.repaircafe@gmail.com.
2e zaterdag van de maand:
geen Repair Café.
3e zaterdag van de maand
12:00-16:00 uur
Locatie Linie
Buurtsalon, Edisonplein 3
Contact coördinator: info@buurtsalon.com
4e zaterdag van de maand 12:00-16:00 uur
(NB: dit is niet altijd de laatste zaterdag!)
Locatie Princenhage
De Dobbelsteen, Doelen 36

MEDEWERKER RECEPTIE!

Innovatief Hoge Vucht is een
initiatief door én voor bewoners in
de wijk. Bewoners van Hoge Vucht
hebben de handen ineen geslagen
voor een wijk waar je fijn woont. Een
wijk waar je de buren kan bellen, als
er iets verkeerd gaat of als je hulp
nodig hebt. Een wijk waar er meer
kansen zijn voor de jeugd. Een wijk
waar je je talent kan ontdekken en
kan ontwikkelen. Ook jij!
We hebben al een mooie plek, in
een oud schoolgebouw aan de
Meerhoutstraat, met een geweldig
koffiezetapparaat!
Het wordt hier steeds gezelliger met
de dames van ruilwinkel Trésor, de
fietsenmaker van Bikepoint en je
kunt hier sporten bij de dames van La
Femme Vitaal Breda.

Ben jij onze medewerker
receptie?

Als medewerker receptie ben je het
visitekaartje van Stichting Innovatief
Hoge Vucht. Taken zijn onder andere:
ontvangen van bezoekers
begeleiden/verwijzen van gasten naar
de juiste ruimte
verzorgen van koffie/thee

zet de juiste materialen klaar
zorgt dat de ruimtes netjes worden
achtergelaten
andere werkzaamheden, in overleg

Wij zoeken in jou

Iemand die gemotiveerd, enthousiast
en gastvrij is. Met verschillende
mensen en culturen kan omgaan,
betrouwbaar is en afspraken nakomt.

Wat kun je van ons verwachten?
Deze functie is geschikt voor als je
werkervaring wil op doen en op zoek
bent naar een plezierige omgeving.
Wij bieden een goed inwerktraject en
begeleiding op de werkplek.

Iedereen uit Hoge Vucht is
welkom

Kom kennismaken en samen kijken
we waar jij goed in bent of wat je leuk
vind!
De koffie staat klaar op dinsdag en
donderdag van 9:00 – 17:00 uur op
de Meerhoutstraat 2 bis, 4826 EN
Breda (schoolgebouw),
Bellen mag ook,
telefoon 076 303 1143 of stuur een
e-mail naar ihv.breda@gmail.com

Contact coördinator: henk.oomen1948@hotmail.com
rcdobbelsteen@gmail.com

Stichting Innovatief Hoge-Vucht zoekt vrijwilligers voor haar
klussendienst.
We zijn op zoek naar vrijwilligers die graag in de tuin werken en het
verschil weten wat wel of geen onkruid is.
Vrijwilligers die graag in en aan het huis klussen.
Interesse, bel IHV 076-3031143 of 06-27260000
U kunt ook mailen: ihv.breda@gmail.com
Adres: Meerhoutstraat 2Bis 4826EN Breda

Stichting Wijkavontuur Hoge Vucht zoekt vrijwilligers

Vrijwilligers die de wijkkrant Koers willen rondbrengen tegen een
vergoeding van 5 euro/cent per krant.
Interesse, bel 076-3031143 of 06-27260000
U kunt ook mailen: wijkavontuurhogevucht@gmail.com
Adres: Meerhoutstraat 2Bis 4826EN Breda

