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Na een lange periode van voorbereiding en aftellen 
is het dan eindelijk zover: basisschool De Wisselaar 
start het nieuwe schooljaar in een volledig nieuw 
jasje. Tijd dus om een keer op bezoek te gaan bij De 
Wisselaar en zijn enthousiaste directeur. 

Eenmaal aangekomen bij De Wisselaar is het even 
zoeken naar de ingang; deze is niet meer gelegen 
aan de Vlaanderenstraat, maar aan de zijde van de 
Tielrodestraat en gaat nu nog gedeeltelijk schuil 
achter bouwhekken. De laatste loodjes worden 
daar gelegd aan het nieuwe schoolplein. Binnen in 
het gebouw wacht Eric Gladdines, de directeur van 
De Wisselaar en de rondleiding kan beginnen. Eric 
geeft aan dat de school ongeveer 170 leerlingen 
telt, verdeeld in groepen van veelal tussen de 20 
en 26 leerlingen. Al meer dan 50 jaar is de school 
gehuisvest op deze locatie en bijna alle leerlingen 
zijn ook afkomstig uit de wijk. De school vervult een 

duidelijke rol in de wijk. Het oude gebouw was op en 
voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. De keuze 
voor een nieuw gebouw lag dan ook voor de hand. 

Centrale plek in het gebouw is de aula. Van een 
aula in de klassieke zin des woords is echter geen 

sprake. Veeleer kom je op een centraal 
ontmoetingsplein met allerlei doorkijkjes 
naar verschillende ruimtes in het 
gebouw. Opvallend is het ontbreken 
van klaslokalen: het gebouw maakt een 
lichte en open indruk. Eric legt uit dat 
hier bewust voor is gekozen: in een open 
school-concept horen geen wanden. 
Dit wil echter niet zeggen dat alles door 
elkaar loopt. Met een flexibele inrichting 

kunnen meer of minder afgescheiden ruimtes 
worden gecreëerd. Opvallend is daarbij de 
rust in het gebouw, waarbij verschillende 
groepen leerlingen onder begeleiding 
van leerkrachten aan de slag zijn. Met het 
open school-concept kiest De Wisselaar 
nadrukkelijk voor een eigentijdse aanpak. 
De omgeving past zich aan aan het kind en 

niet andersom. Deze methode  biedt voor de leerling 
enerzijds meer vrijheid, maar stimuleert anderzijds 
meer zelfstandigheid en eigen initiatief, waarbij de 
leerling ook buiten de eigen groep samenwerking 
kan aangaan en zijn informatie kan halen. Zo is ook 
op de eerste verdieping, een leerplein gecreëerd 

waar de leerlingen zelfstandig kunnen 
werken. Naast de pedagogische voordelen 
biedt het nieuwe gebouw ook het voordeel 
dat iedere meter effectief wordt benut; zo 
zijn er ook bijna geen gangen in het pand. De 
leerling voor straf de gang op sturen wordt 
dan ook knap lastig...
Op de bovenverdieping is verder een groot 
dakterras, waar reeds de eerste aanzet is 
gegeven voor “vergroening” van dit terras. 

Terug op de begane grond toont Eric vol trots 
de ruime en lichte gymzaal, die ook beschikbaar is 
voor initiatieven uit de wijk. De rondleiding eindigt 
bij het schoolplein dat nog volop “onder constructie” 
is. Naast het schoolplein moet nog een sportveld 
komen, maar Eric vraagt vooral mijn aandacht voor 
een geel klinkerpad dat gelegd wordt van de straat 
naar de ingang. De inspiratie hiervoor komt uit 
het bekende verhaal “The wizard of Oz” , waar de 
yellow brick road staat voor de weg die leidt naar de 
antwoorden in het leven, maar die alleen kan worden 
bewandeld door samen te werken.

Basisschool De Wisselaar start schooljaar in nieuwbouw
Nieuwe school een parel voor de wijk

Trotse directeur Eric Leerplein Kleuterplein Bovenbouw Conciërge Hennie

"Niet meer klussen aan 
oud gebouw"
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Secretariaat: Ad Marijnissen Brusselstraat 362  
  4826NM Breda.

Telefoon:   06-27260000 -/- 076-5877255

E-mail-adres: info@obnbreda.nl 

Postadres: Ad Marijnissen Brusselstraat 362  
  4826NM Breda. 
 
Bankrelatie:              NL06ABNA0520270525       

  Inschrijving KvK: V40282808 

De wijkraad Breda-Noord (OBN) is op zoek 

naar enthousiaste mensen

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.

WIJKRAAD BREDA NOORD OBN

Artikelen voor Koers graag aanleveren in de volgende 
bestandstypes:

Tekst:    in een Wordbestand 
Foto’s:   in een JPEG-bestand 
Advertenties:   in een pdf bestand

Tekst en foto’s in aparte bestanden aanleveren, dus geen foto’s in 
de tekst plaatsen. 

Als er onderschriften bij foto’s gewenst zijn, dan deze graag op een 
bestand aanleveren. 

De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van 
aangeleverde artikelen. Daarom graag de naam van de schrijver of 
instantie die voor de inhoud verantwoordelijk is toevoegen..  
De deadline van de aangeleverde artikelen is de 16e van de maand.

De volgende Koers komt uit  in oktober  2020

AANLEVERSPECIFICATIES 

Ingezonden stukken voor het volgende nummer dienen uiterlijk 
de 16e van de maand te worden aangeleverd per email : 

wijkavontuurhogevucht@gmail.com

Correspondenten: 
Ad Marijnissen, Leo van den Berg,  
 
Redactie :                                                                                                                                              
Raymond van Beek, Ad Marijnissen, Leo van den Berg

Eindredactie : 
Ad Marijnissen, Leo van den Berg, Tonnie Colen 
 
Redactietelefoon :                                                                                                                                            
06-23514355

Redactie e-mail :                                                                                                             
wijkavontuurhogevucht@gmail.com

Advertentie verkoop :  
Wijkavontuur Hoge Vucht  
 
Vormgeving & Druk :                                                                                                                                                
Jeroen Aerts 
DKZET offset rotatie 

Klachten bezorging :                                                                                                                                                
Tijdens kantooruren, tel. 0627260000

Wijkkrant Koers is een uitgave van Wijkavontuur Hoge Vucht

Colofon

Wijkavontuur:  www. wijkavontuurhogevucht.nl
Bewonersplatform:   www. hogevuchtonline.nl

Afhaalpunten Koers:

Hoge Vucht: Cigo winkelcentrum Hoge Vucht, Vuchterhage,  
huize Raffy.

Doornbos en Linie: 
Balieweide, Buurtsalon Linie

 
Sociaal raadslieden  
voor afspraak bellen op 
werkdagen 
tussen 09.00 en 17.00 uur  
076 5240820 
 
Inloopspreekuren 
maatschappelijk werk 
 
Noorderlicht, Cornelis 
Florissstraat 25 maandag 
13,30 -15.30 uur 

Pluspunt de Wisselaar, 
Tielrodestraat 49
donderdag 14.30 – 16.00 uur 
 
Wijkraad Hoge Vucht 
Elke dinsdag 19:00 – 21:00 uur

Spreekuren 
in de wijk

WASSEN-KNIPPEN-DROGEN €19.95

Jan de Kapper Herensalon
Edisonplein 5 

4816AM Breda

076-5875988

RECEPT VAN DE MAAND SEPTEMBER 
2020

NASI GORENG MET GARNALEN EN 
VARKENSVLEES 

Hoofdgerecht voor 4 personen

Bereidingstijd ± 30 minuten

2 uur koelen

Benodigdheden

- 250 gram basmati- of pandanrijst
- 1 eetlepel zonnebloemolie
- 1 fijngesnipperde ui
- 200 gram ongekruide speklappen in 
dunne reepjes
2 teentjes geperste knoflook
- 1 cm verse gember, geschild en gerasp
- ½ theelepel korianderpoeder 
(ketoembar)
- ½ theelepel laos
- ½ theelepel komijnpoeder evt een
paar kruimels trassi 
- 1 theelepel sambal oelek
- 300gr fijngesneden spitskool

- 1 à 2 eetlepels ketjap manis
- 100gr gepelde Hollandse garnalen
In plaats van varkensvlees KIP!!!

Voorbereiden:

Kook de rijst ( het liefst 1 dag ) van 
tevoren en laat uitgespreid afkoelen.                                                 
Zet het daarna afgedekt in de koelkast.

Bereiden:

Ver hit de olie en bak hierin de ui met de 
spekreepjes 4 minuten lang. 
Voeg de knoflook en alle specerijen 
toe en fruit dit 1 minuut.                                                                     
Voeg de sambal en de kool toe en roerbak een 
paar minuten tot de kool iets is geslonken.                  
Voeg de gekookte rijst en ketjap toe en 
roerbak totdat de rijst goed gebakken is.                                 
Voeg als laatste de garnalen toe.                                                                                                                  
Zet nog extra het volgende op tafel:                                                                                                       
gesneden bosui                                                                                                                                         
1 gebakken ei 
extra sambal                                                                                                                                           
gebakken ui                                                                                                                                               
kroepoek

Eet smakelijk!
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Tradities
Het hoge woord is eruit: het stadsbestuur van Breda heeft bij 
decreet bepaald dat in Breda Zwarte Piet niet langer zwart 
is “omdat dit door groepen als kwetsend, discriminerend of 
racistisch kan worden ervaren. Het college zal dan ook niet meer 
aanwezig zijn bij officiële ontvangsten waar nog wel Zwarte Pieten 
opduiken.” Directe aanleiding voor dit dictaat is het mislukken van 
de bemiddelingspoging van oud-burgemeester Van der Velden 
om voor- en tegenstanders van Zwarte Piet dichter bij elkaar te 
brengen. Een echte bemiddelingspoging was dit natuurlijk niet 
want de uitkomst stond op voorhand vast: Zwarte Piet mocht niet 
zwart blijven. Het was meer een gesprek met de kalkoen om hem 
voor te bereiden op het kerstfeest. Prima gesprek, maar zijn plek 
op tafel was al op voorhand bepaald, namelijk tussen voor- en 
nagerecht. 

Een traditie kan alleen overleven als deze breed gedragen 
wordt in een maatschappij. Dit betekent dat een traditie zich zal 
moeten aanpassen aan een veranderende maatschappij.  In een 
veelkleurige maatschappij betekent dit dat ook een figuur als 
Zwarte Piet gaat veranderen. Het heeft niet veel zin om je daar 
met hand en tand tegen te verzetten; je loopt alleen het risico dat 
daarmee de traditie steeds minder gedragen wordt en uiteindelijk 
verdwijnt. Het is anderzijds ook niet zinvol om als minderheid, 
met een hoop kabaal, van een meerderheid te eisen dat zij haar 
traditie opgeeft. Je bereikt het tegenovergestelde van hetgeen je 
wil bereiken. Ik ben dan ook  bang dat Kick Out Zwarte Piet met zijn 
acties meer racisme heeft opgeroepen dan de figuur Zwarte Piet 
zelf.
Op dit moment is een ruime meerderheid van de Bredase 
bevolking nog voor een Zwarte Piet; maar deze meerderheid is 
slinkende en verschillende maatschappelijke partijen, zoals de 
basisscholen, passen hun Sinterklaasfeest aan. Het is slechts een 
kwestie van tijd voordat Zwarte Piet in zijn huidige vorm naar het 
museum verdwijnt en de Sint alleen nog maar gebruik gaat maken 
van helpers die hun zwarte gezicht in de schoorsteen hebben 
opgedaan.

Het is aan een maatschappij om haar tradities te veranderen en 
juist hier stuit de actie van het Bredase stadsbestuur tegen de 
borst. In al haar wijsheid heeft het stadsbestuur bepaald dat het 
niet aan de maatschappij, lees: de Bredase bevolking, kan worden 
overgelaten hoe Zwarte Piet er uit moet zien in Breda. Het is niet 
aan het volk maar aan de politiek om hierover een beslissing te 
nemen. Met andere woorden: de bevolking kan dit soort keuzes 
niet worden toevertrouwd! Het is goed om dit in het achterhoofd te 
houden als we weer naar de stembus moeten....
Door te bepalen hoe een volksfeest er uit moet zien sluit het 
stadsbestuur aan bij een lange Noord-Koreaanse en Oost-Europese 
totalitaire traditie: wij weten wel wat goed voor u is. Het had 
het stadsbestuur gesierd om meer oog te hebben voor onze 
democratische tradities. 

Op zich kun je je nog voorstellen dat een stadsbestuur oprecht 
bezorgd is over de verdeeldheid die binnen een maatschappij is 
ontstaan over dit onderwerp en een duidelijk signaal wil afgeven 
dat we in een inclusieve maatschappij leven, waar iedereen 
mee kan doen, ongeacht huidskleur en afkomst. In dat geval 
wordt het tijd dat het stadsbestuur echt aan de slag gaat met de 
segregatie in Breda. Niet langer kan worden geaccepteerd dat 
bepaalde wijken en scholen zwart zijn, niet langer kan worden 
geaccepteerd dat wij in Breda zwarte en witte sportclubs hebben 
waarbij de voorzieningen bij die laatste clubs er stukken beter uit 
zien dan bijvoorbeeld bij Advendo. Niet langer behoren behoren 
burgemeester en wethouders aanwezig te zijn bij officiële 
bijeenkomsten van nagenoeg geheel “witte” sportclubs, ook al 
heten ze Zwart-Wit.....
Ten slotte past ook een kritische blik in de spiegel dit inclusieve 
stadsbestuur; het hele college is roomwit, goed opgeleid en 
woonachtig in de betere wijken van onze stad. Misschien wordt het 
tijd om ook deze traditie eens tegen het licht te houden.

Leo van den Berg

Column

Mei en Juni zijn voor de 
meeste vogels de maanden 
om nesten te maken en het 
vergroten van hun populatie. 
Het valt op dat de mus 
weer terug aan het keren is 
in de stad en de mees zich 
weer richting boerderijen 
verplaatst. De gemeente 
Tilburg deelt momenteel 
speciale dakpannen uit om 
de mus te helpen. Zo zie je 
ook meer houtduiven die 
de bossen hebben verlaten 
omdat er in de stad veel meer 
eten te halen is. Het grote 
probleem voor de natuur 
is dat de mensen de vogels 
voeren, eenden komen uit de 
sloten  naar de gazons waar 
de mensen brood weggooien, 
op die manier ontstaan 
problemen, de eenden 
worden doodgereden, men 
lokt ratten, muizen en ander 
ongedierte naar de huizen. 
Men vergeet dat er in de 
zomer voor de dieren genoeg 
eten is te vinden in de natuur. 
Op sommige gazons zie je al 
bordjes staan met de tekst 
“verboden te voeren”. 

Als je nu de bomen in de 
gaten houdt dan zie je dat 
diverse soorten vogels 
nesten hebben gemaakt. 
Vogels die je vroeger nooit 
in de stad zag zoals, Vlaamse 
gaai en Bonte specht. Ook 
zie je veel meer meeuwen, 
vroeger had je een mooi 
gezegde: “meeuwen aan de 
kant, storm op het land”. Het 
probleem is, ze blijven aan 
de kant en wel in de steden. 
Kom je in Den Haag, Delft of 

Amsterdam dan zie je daar 
dat men last heeft van grote 
groene parkieten. Eens zijn 
er of ontsnapt of losgelaten, 
nu is er een flinke overlast. 
De hagen in Den Haag zitten 
overvol, zo vol dat men ze 
moet gaan vangen. 

Kijk in de sloten, je ziet er 
veel tropische vissen. Er zijn 
bewoners die een tropisch 
aquarium hebben, op een 
gegeven moment zijn ze het 
beu en worden de vissen in de 
sloten gegooid. Dan krijg je 
het probleem dat de tropische 
vissen zoals kersenbuiken 
etc. de inheemse vissen 
verorberen. Staatsbosbeheer 
en Rijkswaterstaat zijn 
al jaren bezig om de niet 
inheemse vissen uit de 
sloten en vennen te vangen. 
Wat moet nu een tropische 
waterschildpad in onze 
wateren? Zo kun je wel door 
gaan, op deze manier maakt 
men de natuur in Nederland 
kapot. De dieren zijn er niet 
mee gebaat! 

Bij een bijeenkomst over 
de natuur zit iedereen ja te 
knikken als bovenstaande 
zaken aan de orde komen 
maar doen is wat anders. 
Kijk om je heen hoeveel 
hondenrassen er kapot 
worden gekweekt. Het is nu 
vakantietijd en dan zie dat het 
egoisme van de mens weer 
boven komt drijven. Honden 
kunnen niet mee op vakantie 
of een kennel is te duur, dan 
het beestje maar aan een 
boom binden of nog erger 

met katten “verdrinken”. 
Hoever kan een mens gaan 
met dat dierenleed? De asiels 
barsten weer uit hun voegen.                  

Het wordt tijd dat er een 
wet wordt gemaakt dat het 
beulen van dieren strafbaar 
wordt gesteld met een flinke 
hoge boete en verbod verder 
nog dieren te houden. De 
gemeentes geven regelmatig 
flyers uit waarin te lezen staat 
geen dieren bij te voeren in 
de zomer. Het gooien van 
brood in een sloot geeft 
verzuring aan het water, er 
zit zoveel eten in het water 
dat waterdieren het meeste 
eten laten liggen en laten 
wegrotten. Het trekt ook 
de waterratten en andere 
soorten ratten in de stad aan. 
De oevers van sloten etc., 
worden ondergraven, deze 
beesten moeten dan worden 
gevangen met klemmen etc 
en dan roepen de etengooiers 
dat ze het zielig vinden terwijl 
zij zelf de oorzaak zijn. 

Nu is er maar één boodschap 
voor eenieder, voer niet bij en 
houdt u aan de regels van de 
natuur. 

   
   

 

Natuur terug in de wijk

Landelijke herdenkingsdag 
coronaslachtoffers, 

'moment van bezinning' 
6 oktober 2020

 
6 oktober 2020 is uitgeroepen tot de dag voor de 

slachtoffers van het corona virus. De wijkraad Breda 
Noord (OBN) wil dit niet zomaar voorbij laten gaan. Als 

bestuur zoeken wij vrijwilligers die mee willen helpen om 
deze dag te laten slagen. 

Heeft U interesse dan kunt u zich aanmelden bij 
Ad Marijnissen, mobielnummer 06-27260000 of 

amarijnissen@kpnmail.nl 
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Stichting Innovatief Hoge-
Vucht (IHV) is er ook voor 
bewoners die zich eenzaam 
voelen. Kom gerust eens langs 
om een kopje koffie te drinken 
en een praatje te maken. 
Wij kunnen u ook bezoeken, 
u kunt altijd een afspraak 
maken via het volgende 
telefoonnummer 076-3031143. 
Misschien kunnen wij u 

helpen om te voorkomen dat 
u verder vereenzaamt.   Het 
kan zijn dat u een hobby 
zoekt of een buddy. U bent 
altijd welkom bij ons van 
10.00 t/m 16.00u op alle 
werkdagen. Wij zijn gevestigd 
aan de Meerhoutstraat 
2bis, een zijstraat van de 
Hobokenstraat.

Vuchterhage
Graag willen we via deze weg 
alle wijkbewoners van de 
Biesdonk (en de rest van de 
Hoge Vucht natuurlijk ook) 

voor hun warmte, heerlijke 
hapjes, bloemen, aandacht, 
knutselwerken, post en alle 
extraatjes die jullie hebben 
gebracht naar onze locatie.

Ook willen we het Holland 
Casino bedanken voor het 
opknappen van onze tuin, 
de bingo en het optreden. 
Ook naar alle artiesten die 
afgelopen periode belangeloos 
hebben opgetreden gaat veel 
dank uit. Jullie hebben ons 
door deze moeilijke periode 
heen geholpen. Bedankt!

Bewoners en medewerkers  
Surplus locatie Vuchterhage 
 
 
Ontmoetingsplein 

Na 2,5 maand dicht te zijn 
geweest zijn hebben we op 
woensdag 3 juni weer de 
eerste cliënten ontvangen 
op het Ontmoetingsplein 
Vuchterhage. En wel op 

bijzonder gastvrije locatie; 
Innovatief Hoge Vucht. Zowel 
cliënten als begeleiders zijn 
blij elkaar weer op deze 
wijze te mogen ontmoeten, 
met respect voor alle RIVM 
regels. Zolang de RIVM 
richtlijnen bezoek van groepen 
wijkbewoners nog niet toe laat 
zal de dagbesteding plaatst 
vinden bij het Innovatief 
Hoge Vucht. Graag willen 
alle betrokkenen van het 
Innovatief bedanken voor hun 
geweldige gastvrijheid.

Informatie,
Heeft u vragen over het 
coronavirus? Bezoek dan 
onze website www.surplus.
nl/corona. Hier staat het 
laatste nieuws en een lijst 
met veel gestelde vragen 
en antwoorden. Of bel met 
het informatienummer van 
Surplus via T 076 – 208 55 55. 
Dit telefoonnummer is alleen 
voor 
vragen met betrekking tot 
het coronavirus en bereikbaar 
van 8.30 – 17.00 uur. U kunt 
ook een mail sturen naar 
communicatie@surplus.nl.

Contact

Voor algemene vragen:

T 076 208 28 00 
E klantenservice@surplus.nl

Voor specifieke vragen over 
onze producten en diensten:

T 076 208 22 00 
E info@surplus.nl

Kijk voor meer informatie op 
www.surplus.nl

Je kunt je natuurlijk ook 
afvragen waar gaat het 
naartoe? In 2003 hadden we 
het virus SARS, het is virus 
dat kan overgaan van dier 
op mens. Zoals het er nu 
uitziet kan het Coronavirus 
niet overgaan van mens op 
dier, dat is nu bijna zeker het 
geval.  Wel staat vast dat zo’n 
70% van alle virussen die de 
mensheid in de toekomst 
naar verwachting zal treffen, 
van dieren afkomstig zal 
zijn. Dat is niets nieuws maar 
is altijd al zo geweest. We 
hebben van het virus SARS-
02 een goed beeld hoe het 
is ontstaan. Coronavirus of 
COVID-19 heeft Nederland en 
de wereld goed in haar greep. 
Er zouden al diverse vaccins 
succesvol zijn ingezet, maar 
tegelijkertijd horen we dat 
we nog wel 1½ jaar moeten 
wachten op het juiste vaccin. 
Het virus verspreidt zich via 
de lucht in de vorm van kleine 
druppels.           

Waarschijnlijk is de Chinese 
Hoefijzervleermuis uit 
Wuhan, de oorzaak van het 
virus. Het rare is dat een 
contact met zo’n vleermuis 
geen ziektebeeld geeft. 
De vleermuis wordt wel 
aangeduid als een reservoir, 
het reservoir leeft met het 
virus waarvan het beestje zelf  
niet ziek wordt. Het reservoir 
geeft het virus wel door aan 
een zogenaamd gastdier. De 
besmetting kan dan ontstaan 
door evt het bijten, maar 
ook via ontlasting en bloed. 
Je ziet nu dat de grootste 
zorg de landen zijn waar het 
zorgstelsel op minder hoog 
niveau zit. In China wordt 
de vleermuis gevangen en 
in een menselijke omgeving 
zonder hygiëne geslacht. 
Tijdens het slachten in de 
open lucht komt het virus vrij 
met bloed en ontlasting. De 
mensenmassa op de markt 
doet vervolgens de rest. Voor 
de mens is het virus nieuw en 
we hebben er geen weerstand 

tegen. Zo kan het virus heel 
snel om zich heen grijpen en 
er ontstaat een epidemie. 
Het rare is dat kinderen onder 
de 15 jaar niet of nauwelijks 
getroffen worden en ouderen 
namelijk wel, het hoe en 
waarom weten we nog niet. 
Het heeft in ieder geval met 
de weerstand te maken maar 
welke weerstand precies , 
dat moet men nog in beeld  
krijgen. Wel staat het vast dat 
hygiëne een doorslaggevend 
element is. In landen waar 
het  zorgstelsel  zich op een 
hoog niveau begeeft, zijn 
de risico’s minder als landen 
waar het zorgstelsel op een 
laag niveau ligt.  Enige van de 
landen waar het zorgstelsel 
heel laag is, zijn: Iran, Afrika. 
Zo lang men nog geen goed 
vaccin heeft, is hygiëne het 
beste vaccin. Momenteel zijn 
er genoeg kandidaat-vaccins 
ontwikkeld, daar zijn al goede 
resultaten mee geboekt, 
ook in China. Die vaccins 
kunnen we niet zomaar 
grootscheeps inzetten, 
zonder de benodigde 
veiligheidstrajecten. De 
veiligheidstrajecten zijn echt 
nodig en duren normaliter 
jaren. Je moet op één 
dier, een groep dieren, op 
één mens en dan op een 
groep mensen  testen en 
de resultaten nauwkeurig 
monitoren. Als we massaal 
een vaccin inzetten dat niet 
veilig is, zouden we met z’n 
allen nog veel verder van 
huis zijn. We kunnen de 
trajecten wel zoveel mogelijk 
versnellen, maar dan nog is 
het niet zeker dat het 100% 
effect heeft, zoiets heeft 

minstens een jaar nodig.

Eén ding staat vast, om dit 
soort virussen in te perken, 
moeten landen als China 
waar men slacht zonder de 
hygiëneregels in acht te 
nemen, de hygiëneregels 
strikt naleven anders  blijven 
we een risico voor virussen 
houden. De dierenmarkten 
zoals ze daar nu zijn moeten 

verdwijnen en de slacht 
moet gereguleerd worden. 
De Chinese autoriteiten zijn 
daar volop mee bezig. Voor 
het COVID-19 komen al 
die goedbedoelde Chinese 
maartregelen te laat; het virus 
is officieel verantwoordelijk 
voor een wereldwijde 
epidemie.

Wat je moet melden:

- Ben je afgelopen 
14 dagen in één van de 
risicogebieden geweest?
( Check de website van het 
RIVM)
- Heb je afgelopen 14 
dagen contact gehad met 
iemand die (mogelijk) het 
nieuwe Coronavirus heeft?
Symptomen nieuwe 
Coronavirus:

Mensen met het nieuwe 
coronavirus hebben koorts en 
luchtwegklachten. Denk aan 
hoesten of kortademigheid. 
Dit nieuwe Coronavirus 
wijkt af van de z.g. bekende 
Coronavirussen die bij 
mensen voorkomen.

Besmettelijkheid:

De ziekte is van mens op 
mens overdraagbaar. Op 
dit moment wordt er vanuit 
gegaan dat één ziek persoon 
gemiddeld 2 andere personen 
kan besmetten. Hoe zieker 
iemand is, hoe meer hij het 
virus verspreidt.

Als je symptomen hebt:

Thuisblijven of met de 
huisarts bellen.

Heb je verkoudheidsklachten 
of verhoging tot 38° C?

Blijf thuis, ziek uit en zorg 
dat je anderen niet besmet. 
Houdt afstand tot andere 
personen.       Je hoeft dan 
de huisarts niet te bellen. Je 
klachten zijn mild.

Worden je klachten erger?

- Je hebt koorts (meer 
dan 38°C en je hoest of ademt 
moeilijk!
Dan moet je bellen met de 
huisarts of huisartsenpost. 
Neem bij ernstige klachten 
direct contact op.

Waar komt het Coronavirus 
vandaan?
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Corona hygiëneprotocol
Was je handen in ieder geval:
• na hoesten, niezen of neus snuiten
• na elk toiletbezoek
• als je buiten bent geweest

• voor het (klaarmaken van) eten
• na contact met dieren
• na het gebruik van schoonmaakmiddelen of -materialen

Maak je handen
goed nat.

Doe 
vloeibare 

zeep uit de 
dispenser op 
je handen.

Masseer de 
zeep minstens 
10 seconden 
in je huid tot 

voorbij je polsen.

Was 
goed tussen 
je vingers.

Vergeet je 
vingertoppen 

niet.

Droog je 
handen goed 

af, het liefst met 
papieren doekjes.

Spoel je 
handen af 

stromend 
water.

3 4

5

7

6

1 2

Handen wassen doe je zo:

Hoesten en niezen doe je zo:

Hoest en nies in de 
binnenkant van 

je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes. 

Weggooien na gebruik.
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Stichting Innovatief Hoge Vucht is een initiatief door 
en voor bewoners in de wijk. Bewoners in deze wijk 
slaan de handen ineen en werken samen aan 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 ondernemende wijk waar er kansen 
zijn voor de jeugd. Een wijk waar je je talent kunt 
ontdekken en kunt ontwikkelen. Ook jij!

Ben je praktisch ingesteld en heb je twee 
rechterhanden?

Wanneer je tijd wil besteden aan en ervoor zorgen 
dat je medebewoners veilig en zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen.

Dan komen wij graag met jou in contact!

Ben jij onze versterking voor het klusteam?

Wij hebben een klusteam waar vrijwilligers samen 
op professionele wijze een helpende hand bieden 
aan bewoners in de wijk. Samen klussen in en om 

het huis, zoals een schilderklus, het ophangen van 
een lamp of kastje of voor een tuinklus daar draaien 
wij onze handen niet voor  om. 

Taken zijn onder andere:

Klussen uitvoeren bij bewoners thuis
Tuinwerkzaamheden bij bewoners thuis
Lichte administratieve taken, zoals invullen werkbon
Andere werkzaamheden in overleg.

Wij zoeken in jou

Iemand die gemotiveerd, enthousiast, klantgericht 
is, die graag in teamverband met verschillende 
mensen samenwerkt. Wil je in contact komen 
met andere buurtbewoners, jezelf ontwikkelen 
of een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van 
wijkinitiatieven of andere initiatieven van bewoners 
en haal jij plezier en voldoening uit klussen en het 
helpen van andere wijkbewoners of wil je juist 
andere vrijwilligers jouw kennis overbrengen, dan is 
ons klusteam iets voor jou!

Wat kun je van ons verwachten?

We maken samen afspraken over wat je graag wil 
doen en welke tijd je daarvoor beschikbaar hebt.
Je komt in een team en samen werk je aan wat 
bewoners nodig hebben.

Onkostenvergoeding is bespreekbaar zodat het 
je zelf geen geld kost. Ook bieden we een goed 
inwerktraject en begeleiding op de werkplek. Of het 
doen van de tegenprestatie in samenwerking met de 
uitkerende instantie. Ook bieden we mogelijkheden 
om je te helpen de opstap te maken richting een 
betaalde baan inclusief opleidingsmogelijkheden en 
stageplaatsen binnen ons netwerk.

Neem contact met ons op 
Kom kennismaken en samen kijken we waar jij goed 
in bent en/of wat je leuk vind! 

De koffie staat klaar van maandag tot vrijdag van 
9:00 – 17:00 uur op de Meerhoutstraat 2 bis, 4826 
EN Breda (oud schoolgebouw), 
Bellen mag ook telefoon 076 303 1143 of stuur een 
e-mail naar klusteam.ihv@gmail.com

Of kijk op www.innovatiefhogevucht.nl 

STICHTING INNOVATIEF HOGE VUCHT ZOEKT VERSTERKING 
VOOR : 

KLUSTEAM!

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, met Raymond, telefoon 076 303 1143 of stuur een e-mail 
naar ihv.breda@gmail.com

MEDEWERKER RECEPTIE!
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Sinds de invoering van de ondergrondse 
afvalcontainers voor het restafval in Breda, regent 
het klachten over het vuil en afval dat naast 
de containers wordt gedumpt. De containers 
zijn daarmee en toonbeeld geworden van een 
verloederende maatschappij en een bron van 
(stank-)overlast. De gemeente Breda is  trots op de 
ver doorgevoerde afvalscheiding en de mogelijk 
gunstige effecten hiervan voor het milieu. Dat aan 
dit gemeentelijk paradepaardje ook een aantal 
schaduwkanten kleven ervaren de bewoners die in 
de nabijheid van deze containers wonen. Ook in de 
Hoge Vucht klagen bewoners over het vuil rondom 
deze containers. Vanzelfsprekend zijn het niet de 

containers die feitelijk de overlast veroorzaken, maar 
bewoners die op asociale wijze hun afval dumpen. 
Hoewel de gemeente bij meldingen redelijk snel lijkt 
te reageren en het vuil weghaalt, lijkt het vechten 
tegen de bierkaai. Onlangs bij een overleg met 
de gemeente in de Wisselaar stelde een bewoner 
voor om camera’s te hangen op de ergste plekken. 
Elders lijken goede resultaten te worden geboekt 
met feitelijk toezicht, bijvoorbeeld door BOA’s  
daadwerkelijk te laten posten bij een overlastlocatie.

Waarschijnlijk de ergste stortplek zijn containers in 
de David ‘t-Kindtstraat. Bijna iedere week wordt hier 
wel een volledige huisraad gestort. Omwonenden 

wijzen hierbij naar de appartementen aan het 
Groenedijkplein. Een bewoner: “Het verloop in die 
flatjes is erg groot. Er wonen veel ouderen. Wanneer 
een bewoner verhuist of overlijdt wordt de flat 
leeggeruimd en de spullen vaak bij de ondergrondse 
containerplaats gedumpt. Maar soms komen 
ook mensen s’avonds van buiten de wijk met een 
aanhanger afval dumpen.” De bijgevoegde foto’s 
spreken boekdelen.
Heeft u vergelijkbare ervaringen, of ideeen om 
dergelijke overlast aan te pakken, stuur uw reactie of 
foto’s naar wijkavontuurhogevucht@gmail.com. 

Ondergrondse afvalcontainer: 
bron van overlast
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WIJKRAAD BREDA NOORD OBN 
Secretariaat         : A.Marijnissen Brusselstraat 362 4826NM Breda.
Telefoon                : 06-27260000 
Mailadres              : AMarijnissen@kpnmail.nl
Penningmeester  :  T.Colen 
Postadres            :  T.Colen  Meerhoutstraat 2 bis 4826EB Breda
Telefoon               :  06-23514355       : 
Website                :  www.innovatiefhogevucht.nl / Mailadres: ihv.breda@gmail.com

Bankrelatie              :  ABN-AMRO nr. 52.02.70.525  IBAN: 06ABNA0520270525         

Inschrijving KvK    :  V40282808

                

De Wijkraad is nog steeds op zoek naar hulpmiddelen voor 
onze ouderen. Soms staat er  bij u in de schuur of souterrain een 
rollator die u niet meer gebruikt, of andere hulpmid-delen zoals 
incontinentiemateriaal , papegaaien, muursteunen, looprekken 
etc…

Wij als Wijkraad helpen de mensen met een kleine beurs om hun 
leven aangenamer te maken. Wilt u iets kwijt neem dan contact op 
met Ad Marijnissen. Mbl: 06-27260000, wij komen het graag bij u 
ophalen.

Door de coronacrisis raken steeds meer gezinnen in 
de financiële problemen en hierdoor kunnen ou-
ders vaak de sportclubs en cultuurlessen voor hun 
kinderen niet meer betalen. Sport en cultuur zijn 
erg belangrijk voor kinderen. Zowel voor de fysieke 
(betere conditie), mentale en sociale ontwikkeling 
zijn sport en cultuur belangrijk. 

Nu de sportvelden weer open gaan en culturele ac-
tiviteiten weer worden opgestart, is meedoen niet 
voor elk kind vanzelfsprekend. In Breda gaat het om 

3.215 kinderen, waarbij er thuis niet de financiëlemiddelen zijn om mee te doen 
aan sport en cultuur.  

Jeugdfonds sport en cultuur

Gelukkig is er het jeugdfonds sport en cultuur! Je dochter wil graag boksen, maar 
helaas heb je geen middelen voor bokshandschoenen? Doe dan een aanvraag 
bij het jeugdfonds sport en cultuur en dan kan je dochter wel mee doen met 
boksen! Je kinderen leren wat ze leuk vinden, maken (nieuwe) vrienden, en doen 
ervaringen op voor later. 

Intermediair

BudgetKracht is intermediair van het jeugdfonds sport en cultuur, dit betekend 
dat wij aanvragen mogen doen namens ouders bij het jeugdfonds. Het is een 
kwestie van een formulier invullen!

Dus wil jij je kind(eren) weer mee laten doen? Kom dan langs en dan doen we 
samen een aanvraag bij het jeugdfonds sport en cultuur. Je zult zien je kind fleurt 
helemaal op!

Contact

Stuur een email naar raymond@budgetkracht.
nl, bel 06-54331484 of loop binnen bij Innova-
tief Hoge Vucht, Meerhoutstraat 2 bis 4826 EN 
Breda. Misschien kun je zelfs al gelijk een proef-
les doen bij La Femme Vitaal Breda?!

Jeugdfonds sport en cultuur, laat kinderen meedoen!

De Wilhelminafontein stond vroeger op de Grote 
Markt te Breda. In 1909 werd het verplaatst naar de 
Sophiastraat, tegenover het oude gerechtsgebouw, 
alwaar het nu nog staat. De onthulling van dit 
grote gietijzeren monument vormde destijds een 
onderdeel van de feestelijkheden  die Breda in de 
nazomer van 1898 op zijn kop hebben gezet. Toen 
prinses Wilhelmina 18 jaar werd en de troon besteeg 
moest er feest gevierd worden. Koningin Emma had 
al die tijd opgetreden als regentes. Voordat prinses 
Wilhelmina de troon zou bestijgen was er door de 
Bredase bevolking door de rijken als mede de armen, 
geld ingezameld. Met dat geld werd de fontein 
ontworpen en gegoten. De fontein werd door de 
bevolking van Breda de Wilhelminafontein genoemd 
en gedoopt. Op de dag van de feestelijkheden 
beierden de klokken van de toren van Onze lieve 
Vrouwe kerk, in de volksmond de  Grote Kerk 

genoemd. Na het luiden van de klokken liet het 
carillon allerlei vaderlandse liedjes klinken over de 
kleurrijk versierde straten en pleinen van Breda. 
Om 16.00uur klonk er muziek uit de met bloemen 
versierde kiosk die op de Grote Markt stond. Toen 
werd er ook aan de kinderen van arme Bredanaars 
gedacht. Ze werden feestelijk onthaald in het 
“Concordia”( de latere stadsschouwburg). ‘s Avonds 
klonken er romantische melodieën over de singels 
van Breda. De muziekvereniging Cecilia gaf een 
feestuitvoering over het water vanaf een versierde 
en verlichte gondel. Ook in het Valkenberg was een 
muziekuitvoering in de Grote Sociëteit, die daar 
destijds stond. Natuurlijk ontbrak het vuurwerk niet 
en de 21 saluutschoten om twaalf uur ‘s nachts. Pas 
diep in de nacht was het feest afgelopen en liep 
men in grote groepen huiswaarts, Het echte feest 
begon pas op 31 augustus, in de vroege ochtend 
ontvingen 600 a 700 arme gezinnen een flinke 
feestgave van een anonieme gever. Overal hoorde 
je de muziek. Alles was met gaslicht ,bloemen en 
kleurrijke slingers sprookjesachtig mooi versierd. 
Natuurlijk ontbrak de militaire parade niet. Voor 
de poort van de KMA aan het Kasteelplein lag er 
destijds een manege waar regelmatig een parade 
te paard werd gehouden. De feestdag werd ook 
gebruikt om z.g. Wilhelminabomen in het Valkenberg 
te planten, zo ook in het Wilhelminapark. ‘s Avonds 
in de schemering werden op de Grote Markt vuren 
aangestoken met de tekst : Leve de Koningin”. Het 
absolute hoogtepunt van de feestelijkheden was de 
onthulling van de Wilhelminafontein, dat gebeurde 

op de Grote Markt. Op deze gedenkwaardige dag 
stonden hier honderden kinderen opgesteld. Onder 
leiding van Govert Dorrenboom zongen zij allerlei 
vaderlandse liedjes.
Het monument is ontworpen door de beeldhouwer 
C.Gips en uitgevoerd door de firma Vincent & Co 
en het hardstenen bassin werd vervaardigd door 
de bekende Bredase firma J.B.Petit. Het was niet 
zo vreemd dat men koos voor een fontein Breda 
had toen immers pas een paar jaar een eigen 
waterleiding. Stralen water die zomaar uit de bekken 
van de hagedissen, zeepaardje en kikkers kletterden, 
dat was geheel nieuws, dat was een wonder. Het 
feest eindigde in de late uurtjes. In de krant stond 
te lezen: Het monument blijven pralen tot een 
voorbeeld voor hen, die na ons komen zullen, wat 
Breda was in 1898.

DE WILHELMINAFONTEIN
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Bij veel winkels kun je sinds de uitbraak van het 
coronavirus alleen met pin betalen  
om hand-op-hand contact te vermijden. Maar 
mag een winkel contant geld eigenlijk wel weige-
ren?

De Consumentenbond is hier kort en bondig 
over:  ‘Ja, dat mag.’ Contant geld is een wettig betaalmiddel, maar winkels zijn 
niet verplicht het aan te nemen. Hier wordt wel een kanttekening bij geplaatst: 
‘Een winkelier moet wel duidelijk vermelden dat je een bepaald betaalmiddel niet 
kunt gebruiken, zoals soms ook wordt vermeld over briefjes van 100 euro.’

Slechte zaak

Het mag dus, maar dat wil niet zeggen dat de Consumentenbond hier blij mee is. 
‘Het is een slechte zaak dat sommige winkels contant geld weigeren. Vooral voor 
ouderen, kinderen en mensen met een beperking. En voor iedereen die met con-
tant geld grip wil houden op zijn uitgaven.’

MKB-Nederland

MKB-Nederland meldt in samenwerking met De Nederlandsche Bank hetzelfde 
als de Consumentenbond: ‘Bedrijven mogen ervoor kiezen om - al dan niet tij-
delijk - geen contant geld te accepteren. Echter: alleen als dat duidelijk, bijvoor-
beeld met stickers bij de ingang, kenbaar wordt gemaakt aan de klanten.’

Rekening houden met klant

Ook zij staan er maatschappelijk gezien anders tegenover: ‘Er is een niet te on-
derschatten aantal mensen in Nederland dat wel met cash maar niet met elek-
tronisch betalen overweg kan. Gelet op de bijzondere omstandigheden van het 
moment is het belangrijk dat bedrijven die vanwege het coronavirus contant geld 
willen weigeren, rekening houden met de belangen van deze klant. Als een klant 
niet over een ander betaalmiddel kan beschikken en wel producten nodig heeft 
om in primaire levensbehoeften te voorzien, is het redelijk om toch de cash beta-
ling te accepteren. Daarbij is het vanzelfsprekend wel nuttig om geen handcon-
tact te maken, wat in sommige gevallen wat extra geduld kost.’

CBL

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), dat de belangen behartigt 
van de supermarktbranche en foodservicebedrijven in Nederland, meldt dat de 
maatregel van supermarkten en foodservicegroothandels aansluit bij de oproep 
van het RIVM om handen schudden en lichamelijk contact zo veel mogelijk te 
vermijden. 
‘Hiermee wil de branche bijdragen aan het indammen van het coronavirus. Bij 
contant betalen komen klant en kassamedewerker vaak met elkaar in aanraking 
en dat is vanwege het virus ongewenst. Bij de Nederlandse supermarkten en 
foodservicegroothandels staat de zorg voor medewerkers en klanten voorop. Als 
klanten echt niet kunnen pinnen, dan is het verzoek om het geld op de kassa te 
leggen en het eventuele wisselgeld ook weer van de kassa af te pakken’, aldus het 
CBL.

Mag een winkel cash geld weigeren?

Teken-schildercub ‘Het Palet’ 

Beste buurt- of wijkbewoner. Wij zijn een vrije tijd teken- en schilderclub 
genaamd Het Pallet. Op dinsdagmiddag van half twee tot vier uur zijn wij met 
onze hobby bezig en zijn we te vinden in wijkcentrum De Wegwijzer aan de 
Steendorpstraat 2 in de Hoge Vucht. Iedereen werkt voor zichzelf aan zijn eigen 
tekening of schilderij en we helpen elkaar om verder te komen tot een leuk 
resultaat.

Door veroudering en persoonlijke omstandigheden is ons clubje de laatste tijd 
een aantal leden kwijtgeraakt en daardoor is er ruimte ontstaan voor nieuwe 
leden. Mensen die het leuk vinden om samen met anderen in een ontspannen 
sfeer te tekenen of schilderen zijn bij ons welkom!

Als dit u aanspreekt bent u van harte welkom om eens te komen kijken of u aan 
te sluiten bij ons clubje voor een leuke invulling van de dinsdagmiddag.

Voor de kosten hoeft u het niet te laten, voorlopig kunt u gratis deelnemen aan 
de activiteiten dus laat u niet weerhouden om eens vrijblijvend binnen te lopen.

Wij hopen u te zien!

Teken-schilderclub ‘Het Palet’

Arno Willemse / Ad Buijnsters: telefoon 076-5873421 De Wegwijzer op 
dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

Nieuwe leden gezocht !

Nadat de rechter op 2 december 2019 de gemeente 
voor een tweede keer heeft teruggefloten en de 
omgevingsvergunning  voor de bouw van een 
moskee  (gebedsruimte)  heeft vernietigd, hebben 
bewoners uit de Wisselaar de gemeente gevraagd 
om een nader onderzoek in te stellen naar aspecten 
rondom de bouw en financiering van de moskee in 
de Vlaanderenstraat. Deze bewoners, waaronder 
de heer Gouka, hebben deze vragen eerder gesteld 
tijdens de beroepsprocedure, maar deze vragen 
zijn door de rechter onbeantwoord gebleven. 
Reeds omdat de onderbouwing van de beschikking 
onvoldoende was en om die reden de beschikking 
niet in stand kon blijven, is de rechter niet meer 
toegekomen aan de meer inhoudelijke vragen, aldus 
de in het gelijk gestelde bewoners. Deze bewoners 
hebben de indruk dat bij de aanschaf en financiering 
er sprake is geweest van onregelmatigheden. Om 
die reden willen ze een onafhankelijk onderzoek 

naar, onder meer, de gang van zaken rondom 
de verkoop van het voormalig politiebureau, de 
verkoop en prijs van de groenzone, de omzetting 
van een multifunctionele accommodatie naar een 
moskee, de parkeerproblematiek en de financiering 
van de moskee. 

De gemeente heeft voor een reactie hierop 
verwezen naar haar eerdere berichtgeving over de 
bouw van de moskee en er op gewezen dat de zaak 
nu onder de rechter is. Om die reden wil zij geen 
verdere reactie geven.

De gemeente is het principieel oneens met 
de uitspraak van de Bredase bestuursrechter 
en heeft om die reden beroep ingesteld tegen 
deze uitspraak bij de Raad van State. Intussen 
is de gemeente wel verplicht om uitvoering te 
geven aan de uitspraak van de rechter en heeft 

zij, geheel in de lijn van haar eerdere besluiten, 
wederom een omgevingsvergunning verleend, 
met een nadere onderbouwing. Eerder had de 
gemeente al laten weten  meer invulling te willen 
geven aan een vergroening van het concept en 
een oplossing te hebben gezocht voor mogelijke 
parkeerproblematiek.

De groep bewoners is teleurgesteld in deze houding 
van de gemeente en vindt dat de gemeente meer 
oog had moeten hebben voor de bezwaarmakers 
uit de buurt en voor de kritiek van de Nationale 
Ombudsman over de rol van de gemeente bij de 
verlening van de vergunning. Zij vragen zich af wat 
de waarde is van de tot vier keer toe gemaakte 
excuses van wethouders aan de wijk, wanneer deze 
wethouders bij hun besluit blijven en niet tegemoet 
komen aan de bezwaren van bewoners.

Bewoners vragen onderzoek gemeente 
over de bouw van de moskee
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Voordat men een vogel kiest, moet men zich 
allereerst afvragen, waarom men eigenlijk een 
vogel wil hebben. Verschillende motieven zijn 
mogelijk:                                                                                      - 
het kan simpel gaan over het hebben van gezelschap, 
we denken dan aan ouderen;                                  - 
het hebben van belangstelling voor het kweken;                                                                                                    
- de wens om een bedrijvig en intelligent huisdier 
te hebben;                                                                        - 
het verlevendigen van huis of tuin.                                                                                                                        
Als men eenmaal goed zijn motieven heeft 
overwogen, dan wordt de keuze verder beïnvloed 
door aspecten als : kosten en eisen voor wat betreft 
huisvesting. Koop nooit een vogel vanwege een gril 
of opwelling. Men moet de beslissing weloverwogen 
en na rijp beraad nemen. De meeste huisdieren 
zijn volkomen afhankelijk van hun eigenaar en een 
vogel in een kooi is nog afhankelijker dan de meeste 
anderen. Het beestje is niet in staat te blaffen als een 
hond om aandacht te trekken en het kan niet voor 
zichzelf zorgen zoals de kat dat kan, als het geen 
binnen kat is. 

Alleen de eigenaar weet, waarom hij een vogel of 
vogels wil houden. Vooral beginners hebben hulp 
nodig bij de keuze van het soort vogel, dat bij hen 
past. Als het motief gezelschap is, dan staat de 
grasparkiet op plaats 1, hij is levendig, vriendelijk, 

praatziek, makkelijk te verzorgen, goedkoop en 
hij is tevreden met een kleine kooi. De grasparkiet 
is natuurlijk niet de enige papegaaiachtige, die 
in dit geval in aanmerking komt, er is een grote 
verscheidenheid aan andere soorten die het 
overwegen waard zijn: de Amazonepapegaaien 
worden meestal alleen gehouden als troeteldier, 
evenals de Afrikaanse Grijze Roodstaart, de best 
sprekende papegaai. In mindere maten hebben we 
de Kaketoes en de Ara’s. De grasparkiet heeft als een 
van de grootste voordelen de huiselijkheid. 

Het houden van vogels kan alleen worden 
toegejuicht als men in de kooi een koppeltje heeft, 
dit voor het gezelschap van de vogels onderling 
om verveling tegen te gaan en ook eventueel voor 
de voortplanting. Een eigenaar die het liefst maar 
1x per week de kooi schoon maakt, moet dus geen 
insecteneter kopen zoals de Japanse Nachtegaal die 
graag meelwormen eet. Deze vogel heeft dus natte 
ontlasting en moet elke dag worden schoongemaakt 
om het stinken in huis te voorkomen. 

Er komt heel wat kijken bij het aanschaffen van 
een vogel. Volgende vraag is de huisvesting. Wat 
voor kooi moet ik maken of kopen, wat moeten de 
afmetingen zijn, o.a. de diameter van de zitstokken ? 
Komt de kooi binnen of buiten te hangen, hoe hoog 
moet deze dan hangen? Een kooi moet niet in de 
tocht hangen of in een donkere hoek. Zo zijn er heel 
veel zaken waarmee u rekening moet houden. 

Wil je met de vogels gaan kweken dan is het bouwen 
van een volière de beste keuze. De fantasie en 
bruikbaarheid worden niet belemmerd, en als het 
geheel heel goed in de tuin past, kan zo’n volière een 
bron van genot zijn. De volière moet geschikt zijn 
voor vruchten- en insekteneters , vinken en  andere 
zaadeters. Kijkt u vooral naar het aangebouwde 
nachthok, dat wenselijk is in de meeste gematigde 
klimaten voor bijna alle volièrevogels, behalve de 
grootste en sterkste.  De doorschijnende bedekking 
over de volière is van wezenlijk belang vanwege de 
klimaatomstandigheden. 

Voor wat betreft wildzang moet u rekening houden 
met beschermde vogels, dit zijn vogels die u niet 
in de kooi mag hebben zoals de goudvink, putter, 
groenling, vink, sijs, kneuter etc.. Dit alles staat 
omschreven in de Wet Natuurbescherming van 1 
januari 2017. Bij overtreding van deze wet krijgt u 
een fikse boete. Het gebruik van klepkooien is ook 
strafbaar. Wanneer mag u wel een vink, putter, 

sijs, groenling, kneuter in de kooi hebben? Alleen 
als de vogels een geregistreerde ring om hebben 
met nummer. Deze mannetjes kunt u tegen een 
vrouwtjes kanarie zetten om te kweken. De jongen 
die er uitkomen moet u ringen en verder zijn deze 
niet vruchtbaar. Het mannetje houdt u dan voor de 
zang en het vrouwtje voor het opeten van het zaad 
dat op de grond van de volière ligt. 

Voordat u vogels aanschaft moet u bij de koop 
voorgelicht worden wat voor soorten voer u bijv. 
moet geven. Wilt u goede sterke vogels kopen, ga 
dan naar een kweker, dan bent u zeker van gezonde 
vogels. Als u zeker weet dat de vogelhandelaar 
een vast adres heeft bij een kweker dan is dat geen 
probleem. 

Wilt u meer weten over aanschaf van een vogel 
dan kunt u dat vinden in het boek: : Elseviers-
Kooivogelgids. (R.M.Martin). In deze gids vindt u 
meer dan 450 soorten en 350 afbeeldingen in kleur. 
Veel succes met uw aanschaf.

 
        

        Grasparkiet

HET KIEZEN VAN EEN VOGEL ALS HUISDIER

                        Japanse nachtegaal

Beste bewoners van onze mooie wijk.
 
Corona heeft een enorm gat geslagen in onze begroting voor 2020.In maart, 
april en mei moesten we vanwege Corona dicht. Deze voorjaarsmaanden zijn 
voor ons nu juist de toptijd van het jaar. De dagen worden weer langer, de winter 
is voorbij , de mensen willen weer iets ondernemen buiten de deur, er worden 
lammetjes en geitjes geboren, kortom topdrukte op onze boerderij én voor onze 
horeca en midgetgolf. 
 
Dit jaar liep het anders. We moesten dicht en konden pas begin juni weer open. 
Daardoor dreigen we dit jaar in de rode cijfers te komen en daarom hebben we 
half augustus een crowdfunding gestart . Deze loopt nog deze hele maand. 

Graag doen we een beroep op u om een bijdrage te doneren. Dit kunt u doen 
door bij uw bezoek aan de kinderboerderij een bijdrage te doneren, contant of 
per pin, of door onze website te bezoeken ( Parkhoeve Breda-Noord)waar de 
mogelijkheid wordt geboden te doneren via onze crowdfundings pagina “ why 
donate”. 
Onze vrijwilligers staan altijd voor u klaar en zouden het geweldig vinden als u 
uw betrokkenheid laat blijken middels een geldelijke bijdrage. 

Alvast dank! 

Bestuur kinderboerderij Parkhoeve

Binnenvolière
Buitenvolière

KINDERBOERDERIJ PARKHOEVE VRAAGT UW HULP!
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Aanstaande zaterdag 26 september wordt bij Innovatief Hoge Vucht Burendag 
2020 gevierd. Dit jaar iets anders dan andere jaren maar niet minder gezellig! 
Zo is er een loterij met leuke prijzen zoals een waardebon van Trésor ruilwinkel 
Breda, een waardebon voor een budgetcheck van BudgetKracht, een prijs van 
fietsenmaker Bikepoint, een prijs van La Femme Vitaal Breda en nog veel meer 
leuke prijzen! Het leuke van deze loterij is dat je altijd prijs hebt. 

Ook is er een terras waar je een kop koffie  kan drinken, een hapje kan eten, een 

rommelmarkt, oud Hollandse spelen voor kinderen enzovoorts. Het beloofd een 
leuke dag te worden, hopelijk werkt het weer ook mee. 

Alles is coronaproof en we vragen je dan ook om rekening te houden met elkaar. 

We zien je graag op Burendag 2020 zaterdag 26 september 2020 van 11 – 
17 uur, Meerhoutstraat 2 bis 4826 EN Breda. Meer info via 076 303 11 43 of 
innovatiefhogevucht.nl 

Loterij tijdens burendag!
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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  

 
Contact coördinator: henk.oomen1948@hotmail.com 

rcdobbelsteen@gmail.com

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:  
wijkavontuur@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.

 
Enkele redactieleden zijn bezig om het ontwerpprogramma voor deze 

krant te leren.
 

REPAIR CAFÉS IN BREDA

LETTERGREEP PUZZEL :

ELK WOORD BESTAAT UIT LETTERGREPEN DIE HIERBOVEN ZIJN UITGESCHREVEN OF UITGEBEELD. STREEP DE 
GEBRUIKTE WOORDEN DOOR. DE OVERGEBLEVEN LETTERGREPEN VORMEN- ACHTER ELKAAR GELEZEN - DE 
OPLOSSING.

Baro berg ver lieve berg Het zicht Flat Kathe

Park waal derse zek draal Etten ter Brug xor ka

Huis nius ken bes gijnen Vucht Anto hoofd se

Gal Gra Klok erf se laars Spi Naat Bou bad

Sort Vuch Vleesch ge tuin fondse Neur dorp Holo

van Stds Mac hof Sint Be Met ken Brecht

Gou onze Ade kerk nola nie Hoge Vrouwe meren hoeve

Ginne hal Judith Bos De wijk Lu ken

Moer steel koers vig Hoo toren wijk Brug markt Brug

straat schans val Merckx Fernes baan ne laan hage van

1. Naam verzorgingshuis Antwer-
penstraat 93 
2. Naam winkelcentrum Hoge 
Vucht 
3. Naam wijkkrant Hoge Vucht 
4. Straatnaam Wegwijzer Hoge 
Vucht 
5. Naam kerk in Catharinastraat 
Breda 
6. Naam tuin in Catharinastraat 
Breda 
7. Originele naam Grote Kerk 
markt Breda 
8. Naam linker toren Spanjaards-
gat 
9. Naam rechter toren Spanjaards-
gat 
10. Naam beeld Grote Markt 
Breda 
11. In welke straat staat de H. 
Hartkerk 
12. Op welk plein wordt de baron 
begraven met carnaval 
13. Naam oudste huis van Breda 
14. Naam hof met kapel in de 
Catharinastraat 
15. Naam kasteel Galderseweg 
(Mastbos) 
16. Naam oude sanatorium Mast-
bos 
17. Andere naam voor klokkebei 

18. Achternaam Poolse bevrijder 
van Breda 
19. Straatnaam Pools ereveld 
20. Welke vogelsoort oorlogsmo-
nument Wilhelminapark 
21. Naam zwemwater in Mastbos

22. Naam eerste hoge flat in Breda 
23. In welk park staat beeld de 
Vlucht 
24. Naam brug haven / Span-
jaardsgat 
25. Naam brug nabij Lange Brug-
straat 
26. Naam plein achterzijde stad-
huis 
27. Naam huidige kathedraal 
28. Oude titel commandant KMA 
29. Naam verdedigingswerk Ter-
heijden / Breda 
30. Naam kinderboerderij Breda 
Noord 
31. Oude naam hal op Grote Markt 
32. Naam gesloopt zwembad 
Vierwindenstraat 
33. Naam gesloopte bioscoop 
Boschstraat 
34. Naam hoge flat Jan Darken-
nisstraat 
35. ???? overgebleven lettergre-
pen ????

Oplossing Februari 2020: Kachel


