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Opkomst gemeenteraadsverkiezingen in Hoge Vucht bereikt 
dieptepunt  

Sinds kort nestelt een ooievaars-paartje op een hoge boomstam op het braakliggend 
terrein in het Bernard de Wildestraat. Juist deze maand heeft woningcorporatie 
Wonenbreburg aan de omwonenden laten weten dat zij binnen een jaar woningen 
wil gaan realiseren op deze locatie. 

Duidelijk is dat de familie Ooievaar niet op deze plannen wil wachten. Desgevraagd 
geeft mevrouw Ooievaar aan dat zij gezinsuitbreiding verwacht en dat zij om die 
reden niet kan wachten tot deze huizen opgeleverd worden. Mevrouw Ooievaar: 
“er is een hoop discussie over wat voor woningen er precies moeten komen; sociale 
woningbouw of middeldure huur. Ook is er de vraag of er hoogbouw of laagbouw 
moet komen. Persoonlijk vind ik hoogbouw prima, maar het kan nog lang duren 
voordat de woningen er staan en ik zit straks met al mijn kuikens: ik kan hier niet 
op wachten.” Hoe kijkt u aan tegen duurzaam bouwen? Mevrouw Ooievaar: “Wij 
zijn niet anders gewend. Gerrit (haar man:redactie) gebruikt voor ons nest alleen 
maar natuurlijke materialen. Niet waar, Gerrit? Gerrit knikt instemmend. “Het 

wordt wel steeds moeilijker om dit te vinden met al dat zwerfvuil en plastic dat 
hier ligt” vervolgt mevrouw Ooievaar. “Wat een teringbende, excusez le mot, maar 
de mensen dumpen echt alles. Gelukkig zijn er nog bewoners die regelmatig met 
knijpers al dit vuil opruimen.” 

Hoe kijkt het prille gezin aan tegen de buurt? Mevrouw Ooievaar geeft aan dat zij 
wel begrepen had dat de buurt niet op alle punten even goed bekend staat, maar 
dat dit voor hen eigenlijk geen rol heeft gespeeld. “Het is overal wel wat” aldus 
mevrouw Ooievaar. “Persoonlijk kom ik uit een goed nest, maar bij Gerrit thuis 
zaten ze altijd wel in de nesten. Wij hebben gewoon geluk gehad dat we dit stekje 
hebben gevonden. Voor mij was heel belangrijk dat ik dicht bij mijn ouders kon 
wonen; zij nestelen bij de Parkhoeve. Altijd fijn als moeder langs komt, niet waar 
Gerrit?” Gerrit kijkt even tactvol de andere kant op. 
Wij wensen de familie Ooievaar veel succes met hun nieuwe woning en veel 
ongestoord woongenot! Lees verder over de ooievaars op pagina 5.

Nieuwe bewoners strijken neer in 
 Bernard de Wildestraat

Foto: Ton van der Merwe

Opkomst in de wijk tussen 25% en 30%. Wijkraad spreekt in brief aan Burgemeester Depla zijn zorg uit over het draagvlak voor de lokale demo-
cratie in onze wijk. Lees verder op pagina 3
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4826 LP BREDA
VOOR DE  AANBIEDINGEN  KUNT U ONS VOLGEN 

OP ONZE FACEBOOK EN INSTAGRAM PAGINA.

FACEBOOK      – AVANTAGE SUPERMAKT BREDA

INSTAGRAM   - AVANTAGE_SUPERMARKT_BREDA

RECTIFICATIE!
In wijkkrant Koers van februari 2022 stond op blz. 12:

 Samen tegen zwerfvuil De Brusselhof. 

Al enige tijd stoorden de bewoners van flatraad De Brusselhof aan de Brusselstraat etc… 

Dit moet zijn: 

Al enige tijd stoorden de bewoners van flat De Brusselhof aan de Brusselstraat etc..’ 

Een initiatief van de bewoners van de flat en niet van de flatraad!

De wijkraad zoekt medische hulpmiddelen voor mensen met 
een kleine beurs in de wijk Hoge Vucht.  
 
Het   betreft  de   volgende    spullen: 
 

- Rollators
- Rolstoelen
- Douchebeugels
- Toiletzitting verhoger
- Incontinentiemateriaal
- Wandelstokken
- Etc……    
 
 
 
Mocht u iets hebben staan en niet meer gebruiken dan graag 
een telefoontje naar Ad Marijnissen, 06-27260000 of mail naar 
amarijnissen@kpnmail.nl. 

Wij komen het graag bij u ophalen 

Donaties voor Oekraïne    
Vele Oekraïense bewoners zijn voor de Russen op de vlucht geslagen. Velen 
hebben hun toevlucht gezocht in Nederland. Voor deze mensen zijn veel 
Nederlanders een inzameling gaan houden, omdat deze mensen zonder 
bagage naar hier zijn gekomen. Velen hebben hun echtgenoten moeten 
achterlaten, omdat ze van de Oekraïnse regering niet weg mochten. Ze 
moesten strijden voor hun land. Als de vluchtelingen weer naar hun land 
willen terugkeren, dan is het voor hen de grote vraag of hun echtgenoten 
nog in leven zijn. Gezien de grote overvloed gedoneerde kleding, schoe-
nen, lakens, slopen ], dekens enz. is men afgelopen 1 april gestopt met 
het inzamelen. Ook de Wijkraad Breda Noord (OBN)  heeft van zich laten 

horen en heeft ook het e.e.a. gedoneerd. 

Mocht u nog spullen willen doneren, dan kunt contact opnemen met de 
secretaris van  wijkraad, telefoon: 06-27260000. Wij kennen nog adressen 
waar uw donatie kan worden gedaan. Er zijn namelijk ook nog Nederlan-

ders die het slecht hebben en moeten rondkomen met een kleine beurs.
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Column
De lakmoesproef
 
De afgelopen maand zijn we allemaal geconfronteerd met 
de verschrikkelijke beelden van de oorlog in Oekraïne. 
Platgebombardeerde steden, vele doden en stromen van 
vluchtelingen. Anders dan in Hollywoodfilms bestaat er geen 
“schone” oorlog en oorlog haalt zelden het beste in mensen 
naar boven. Dit laatste behoeft wel enige nuancering: de 
eensgezindheid en onverzettelijkheid van de Oekraïense 
bevolking om te vechten voor haar land en haar prille democratie, 
wekt bewondering op. Oorlog is hiermee ook een lakmoesproef 
geworden voor kracht van een land en haar democratie. Dit 
roept de vraag op hoe wij hier in Nederland onder vergelijkbare 
omstandigheden zouden handelen; zijn wij als volk net zo 
eensgezind en strijdvaardig voor ons land en onze democratie 
als de Oekraïners?

Nederlanders hebben weinig op met nationalisme, echt trots 
op ons land zijn we niet. Het Wilhelmus wordt zelden uit volle 
borst meegezongen (veel mensen kennen de tekst niet eens). 
Dit wordt alleen anders wanneer “we” het goed doen met 
sportevenementen. Het Nederlands elftal en Max Verstappen 
zijn altijd wel goed voor een stevige oranjekoorts. Een echt 
nationaal gemeenschapsgevoel hebben we echter niet: we 
zijn vooral 17 miljoen individuen met een stevige aversie tegen 
gezag. De manier waarop Nederlanders met de corona-crisis zijn 
omgegaan stelt in dit verband weinig gerust. Ik vrees dan ook 
dat bij een oorlog Nederland vooral chaotisch zal reageren en 
dat het enige dat wij eensgezind zullen doen het hamsteren van 
schijtpapier zal zijn. Trouwens; ziet u Rutte al in groen shirtje in 
het Torentje zitten; de bevolking tot rust en verzet oproepend? 
Ik zeg niet dat het niet kan; Zelensky was in vredestijd ook niet 
zo’n sterke president en ook Winston Churchill groeide pas bij 
een oorlog boven zichzelf uit, maar toch…

Democratie lijkt bovendien voor ons zo vanzelfsprekend dat wij 
er niet warm voor lijken te lopen: de opkomstpercentages bij 
de laatste gemeenteraadsverkiezingen stemmen in dit verband 
treurig. Als de oorlog in Oekraïne ons juist iets zou moeten leren 
is dat democratie niet vanzelfsprekend is, maar dat wij onze 
democratische waarden moeten koesteren en onderhouden. Dit 
laatste geldt overigens niet alleen voor de kiezer, maar zeker ook 
voor onze politici. Het is immers niet alleen onze strijdkrachten die 
wij hebben verwaarloosd, maar ook ons huis voor de democratie.  
 
Op scholen zou meer aandacht besteed moeten worden aan 
onze democratische normen en waarden, aan hetgeen ons 
bindt, ongeacht ons geloof of onze achtergrond. Politici zouden 
zich bij hun handelen en uitlatingen meer bewust moeten 
zijn van hun voorbeeldfunctie en zich meer in moeten zetten 
voor het algemeen belang dan voor hun “cameramoment”.  

Een volk dat eendrachtig voor zijn land en zijn democratische 
waarden staat en dit ook uitstraalt kan een oorlog niet alleen 
trotseren, maar ook voorkomen. Niemand wil immers een 
oorlog als lakmoesproef.

 

Leo van den Berg

Opkomst 
gemeenteraadsverkiezingen in 
Hoge Vucht bereikt dieptepunt 

(vervolg pagina 1)
Was de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Breda met 47,45 % al niet erg hoog, in de 
wijk Hoge Vucht werd zelfs dit lage opkomstpercentage niet gehaald en bleef dit steken tussen 
de 25% en 30%. Hoewel het opkomstpercentage per wijk niet beschikbaar was, heeft de wijk-
raad op basis van de wel beschikbare gegevens een redelijke schatting van dit opkomstpercen-
tage kunnen maken. Zo zijn bij de stembureaus in de Hoge Vucht slechts 3622 stemmen uitge-
bracht. Dit is zeer laag voor een wijk van ongeveer 17.000 inwoners. Uit een vergelijking met de 
stedelijke gegevens kom je dan tot een opkomstpercentage tussen de 25% en 30%. 
Niet alle wijkbewoners zijn stemgerechtigd en ook is er geen zicht op het aantal wijkbewoners 
dat bij een stembureau heeft gestemd dat niet in de wijk lag. Dit betekent dat een exact percen-
tage niet kan worden gegeven, maar dat wel degelijk een betrouwbare schatting kan worden 
gemaakt. 

De opkomst in de wijk is dermate laag dat dit, naar het oordeel van de wijkraad, vragen oproept 
over het draagvlak van de lokale democratie in onze wijk. Uit een eerder rapport van de Bredase 
Rekenkamer was al gebleken dat er in Breda een forse maatschappelijke kloof bestaat tussen de 
verschillende wijken en dat veel bewoners uit de Hoge Vucht weinig vertrouwen hebben in de 
overheid en in instanties. Het lijkt er op dat dit ook terug te zien is in het stemgedrag: slechts een 
kleine minderheid in de wijk gaat nog stemmen. In een brief van 5 april jl. aan burgemeester De-
pla spreekt de wijkraad zijn zorg uit over deze lage opkomst en vraagt zich af hoe dit proces kan 
worden gekeerd. Moet deze lage opkomst gevolgen hebben voor de stappen die de gemeente 
wil gaan zetten om de maatschappelijke kloof te dichten met het programma Verbeter Breda? 

Wijkraadvoorzitter Leo van den Berg: “als mensen zich niet meer herkennen in de samenstelling 
van de gemeenteraad gaan ze ook niet meer stemmen”. De wijkraadvoorzitter geeft aan dat het 
ook anders kan: zo heeft PvdA-kandidaat en inwoner van de wijk Younes Nahnahi veel stemmen 
weten te trekken. Herkenbaarheid en een duidelijke band met de wijk en haar bewoners lijkt een  
verschil te kunnen maken. 

Dat er iets moet gebeuren staat voor de wijkraad als een paal boven water. In de brief aan de bur-
gemeester geeft de wijkraad aan dat verkiezingen een feest voor de democratie zouden moeten 
zijn, maar dat voorkomen moet worden dat dit “feest” in de toekomst uitmondt in een “dinner 
for two”.

Op 13 mei vindt, met een feestelijk aftrap, de officiële start plaats van de bouw 
van het Talentencentrum aan de Terheijdenseweg. Het complex gaat onderdak 
bieden aan top- en breedtesport en aan de opleiding Sport en Bewegen van 
Curio. Zo komen er een grote sporthal met 450 zitplaatsen, een indoor atletiek-
accommodatie, een krachthonk, werk- en vergaderplekken, behandelruimtes en 
een horecagelegenheid. De buitenruimte krijgt een groene invulling, voor sport 
en bewegen. In augustus 2023 moet de bouw klaar zijn en moeten er verschil-
lende talentenprogramma’s plaats gaan vinden.

Op de bouw van het Talentencentrum is de nodige kritiek gerezen: zo zouden de 
vele miljoenen die gespendeerd worden aan dit sportcomplex beter besteed kun-
nen worden om sport en activiteiten te stimuleren in de wijk zelf, volgens som-
mige politieke partijen en ook veel bewoners uit de wijk. De gemeente ziet het 
Talentencentrum juist wel als een kans voor de wijk en probeert Bredanaars meer 
te betrekken bij dit project. Zo worden Bredanaars uitgenodigd om een naam te 
bedenken voor het nieuwe complex. Gezocht wordt naar een naam die past bij de 
“bruisende plek die het gaat worden!”

Start bouw Talentencentrum Terheijdenseweg
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Wie honderd euro voor tuinspullen of planten wil win-
nen, moet vrijdag 13 of zaterdag 14 mei even naar de 
Greenhopper komen die dan op de parkeerplaats van 
Winkelcentrum Moerwijk staat. 
Studenten die voor Urban Living Lab Breda werken 
met wijkbewoners aan groen en afvalvermindering in 
de wijk onder de slogan 'Groen in Actie!'. Ze hebben 
met Intratuin een mooie deal kunnen sluiten: het be-
drijf sponsort hun actie om Hoge Vucht te vergroenen 
met een paar vette prijzen. 
Wat je daarvoor moet doen: zoveel mogelijk tegels en 
klinkers uit je tuin halen en er groen voor terugbren-
gen. Dus: laten zien hoe je jouw tuin in de periode van-
af dat weekend tot vier weken later hebt 'ontsteend'. 
In de Greenhopper leggen de studenten uit hoe deze 
actie in zijn werk gaat.

Tegelwippen begint een begrip te worden. De acties 

op veel plekken in het land om de tuin te 'ontstenen' 
- tegels eruit, groen erin - krijgen navolging in Hoge 
Vucht. Waarom is dat belangrijk? Met het verande-
rende klimaat worden waterbeheer en koeling van de 
stad steeds belangrijker. Als water alleen maar via de 
straat of door het riool verdwijnt, leidt dat niet alleen 
tot overbelasting en, zoals we in Limburg en elders za-
gen, overstromingen. Wanneer de aarde meer water 
opneemt, is dat risico veel kleiner. Bovendien: Planten 
en bomen zorgen voor verkoeling in stad en wijk, heel 
nuttig in tijden van almaar hetere zomers.

Inwoners van Hoge Vucht krijgen op vrijdag 13 en za-
terdag 14 mei uitleg en demonstraties hoe ze dat slim 
kunnen aanpakken. Een groep studenten van Urban 
Living Lab Breda en medewerkers van de gemeente 
Breda zijn dan bij winkelcentrum Moerwijk te vinden 
bij de Greenhoppper van de gemeente. 

Die Greenhopper is een huisje op wielen waarin wijk-
bewoners allerhande informatie kunnen ophalen over 
dat tegelwippen, over subsidies voor een groenere 
tuin en over wat je zoal kunt doen om je tuin en je leef-
omgeving te vergroenen en slimmer met afval om te 
gaan.

Wanneer staat de Greenhopper op de par-
keerplaats van winkelcentrum Moerwijk: 
 
Vrijdag 13 mei van 12.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag 14 mei van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Wie kom je daar tegen? Behalve enkele medewer-
kers van de gemeente Breda, ook de studenten Kyra, 
Lopke, Niels, Jens, Sappho, Pepijn en Kim. Die heten 
je van harte welkom!

Greenhopper Breda: mooie prijzen voor wijkbewoners die
tegels wippen

Gemeente Breda doet dit jaar weer mee aan het NK Tegelwippen. Natuurlijk gaan we samen weer voor 
maximaal resultaat. Enerzijds door het wippen van zoveel mogelijk tegels die natuurlijk plaats maken 
voor prachtig groen in voor-, achter- en geveltuin. Anderzijds door iedereen en alles te blijven vertel-
len over nut en noodzaak van klimaatadaptie en biodiversiteit. Plantjes en ander groen dragen onder 
andere bij aan een goede afvoer van water en zorgt ervoor dat de straat minder opwarmt op de hete 
dagen.

Leuk als bewoners van Hoge Vucht ook mee willen doen!

Het NK Tegelwippen loopt van 21 maart tot en met 31 oktober 2022.  Het NK Tegelwippen is tegelijk 
losgebarsten met de start van de lente en loopt door tot en met het eind van het ‘Vergeten Plantsei-
zoen’, zodat óók oktober nog volop kan worden benut wordt voor de verdere vergroening van Hoge 
Vucht.

Wilt u ook een tegel (of misschien wel meerdere tegels!) in uw tuin verruilen voor een mooi plantje, 
bloemen of gras? Wij helpen u graag. U kunt u aanmelden via de link https://nk-tegelwippen.nl/. Voor 
vragen kunt u ook altijd terecht bij het Buurtpunt aan de Roeselarestraat 644, iedere dins- en donder-
dag tussen 10 en 12 uur.

Vrijdag 13 mei van 12.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag 14 mei van 11.00 uur tot 16.00 uur.

NK Tegelwippen, ook in Hoge Vucht!
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Het is weer lente, overal zie je vogels materiaal bijeen 
rapen om hun nest te gaan bouwen.  Zo rijd ik langs de 
Cornelis Joosstraat richting woonzorgcentrum Raffy. 
Op een boomstam in de voormalige buurttuin zie ik 
tot mijn verbazing een ooievaar bezig een nest te bou-
wen. Het vrouwtje bekijkt het vanaf een boom verder-
op. Het was zo’n mooi gezicht dat ik de tijd vergat. Ik 
stapte weer op mijn fiets om te gaan genieten van de 
natuur en reed richting de Kinderboerderij Parkhoeve. 
Ook daar zag ik evenals vorig jaar een ooievaarsnest. 
Ik vraag me af waarom de vogels zo hoog hun nesten 
bouwen. Nu ik heb het een en ander opgezocht om 
nog meer te weten te komen over het leven van de 
ooievaar. 

ALGEMEEN

Op onze aardbol leven 19 soorten ooievaars waarvan 
er maar één soort in Nederland broedt. Dat is de witte 
ooievaar (Ciconia ciconia). Deze ooievaar is 1 meter 
hoog en zijn verenpracht is overwegend wit. De slag-
pennen in de vleugels kleuren zwart wat in de vlucht 
goed is waar te nemen. De gestrekte nek en poten 
zijn ook kenmerken van de ooievaar. Volwassen ooi-
evaars hebben een vrij lange puntige rode snavel en 
lange rode poten. Het mannetje is iets groter dan het 
vrouwtje en hij heeft een langere en massievere sna-
vel.

De spanwijdte van de vleugels gerekend van vleugel-
tip tot vleugeltip kan bij een volwassen ooievaar 2,50 
meter bedragen.  De leeftijd ligt rond de 30 jaar.

LEEFGEBIED

In een half open tot open landschap met veel afwisse-
ling in grondgebruik en begroeiing voelt de ooievaar 
zich op zijn best. Hij zoekt ook in het gebied een voch-
tig en ruig grasland zoals in veenweidegebieden en 
beekdalen. Op deze plaatsen vindt de ooievaar veel 
voedsel voor de jonge (eibers) ooievaars. 

DE EIEREN

Het broedseizoen begint na het 2e ei. De eieren zijn 
kalkwit of doorzichtig geel van kleur zonder tekening. 
Daarna worden ze bruin gewolkt en hebben een fijne 
korrelige structuur en is meestal niet glanzend. De 
ooievaar legt gemiddeld 3 á 4 eieren met een maxi-
mum van 5 stuks. Vader en moeder broeden om de 
beurt en na 33 dagen komen de eieren uit.  

VOEDSEL

Voldoende en gevarieerd voedsel is van levensbelang. 
De ooievaars hebben daar rekening mee gehouden 
met het uitzoeken van het gebied voor hun nest. In 

het vochtige gras langs de beken en sloten speuren ze 
naar lekkere hapjes voor hun jongen. Als de ooievaar 
genoeg prooidieren heeft verzameld in de verlengde 
slokdarm, vliegt hij terug naar zijn nest. Op het nest in 
de nestkom braakt de ooievaar het prooivoedsel uit 
zodat de jongen kunnen eten. Een ooievaar haalt ge-
middeld 4kg eten per dag voor de jongen, per seizoen 
250 kg. Het eten bestaat uit: regenwormen, slakken, 
muizen, mollen, kleine reptielen. Soms als er te wei-
nig voedsel in de buurt is eten ze hun eigen jongen op. 
Ze spuwen na een tijd, net als een uil, restanten uit zo-
als botjes en haren. Dit lijkt op een haarbal van een uil.

UITVLIEGEN

Op de 43e levensdag beginnen de jongen met vlieg-
oefeningen en op de 57e dag vliegen ze uit. Het nest 
staat zo hoog omdat de jongen tijdens het uitvliegen 
hun vleugels moeten bewegen en ook moeten zwe-

ven. Staat het nest te dicht bij de grond dan zijn de 
jongen te snel bij de grond en breken zij hun poten. 
Op de 70e dag moeten ze zelfstandig zijn en trekken 
na een tijdje met de anderen naar het zuiden. Dit is de 
trek naar Afrika. 

Foto’s gemaakt door Patrick Jansen.

DE OOIEVAAR NESTELT WEER IN DE WIJK

Cornelis Joosstraat

1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

Buurtbeheerder Mohamed 
& wijkconsulent Richard  
zijn er voor onze  
bewoners in Wisselaar 
 
Zo komt u met ons in contact 
Elke dinsdag- en donderdagochtend in het 
buurtpunt aan de Roeselaerestraat. 
Elke woensdag in het buurtpunt aan de 
Kaprijkestraat. 
 
076 – 5 644 644 (algemeen) 
wijkconsulenten@laurentiuswonen.nl 
 
 
 

   #samenvooreenthuis 
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www.wonenbreburg.nl

Het is langer licht, er komt  
weer bloesem aan de bomen,  
lammetjes lopen in de wei  
en beetje bij beetje laat de zon  
zich steeds vaker zien en stijgen  
de temperaturen. Het is lente!

Wij zijn benieuwd: wat is  
écht voorjaar voor jou?  
Leg het vast op een foto en  
stuur deze vóór 7 mei naar  
a.nigg@wonenbreburg.nl.

De leukste 2 inzendingen  verblijden we met een cadeaubon  voor Intratuin ter waarde van

€ 25,-

Voordat de verkiezingen plaatsvinden, worden de 
personen, die al een paar keer zitting hebben genomen 
op een stembureau, uitgenodigd door hun gemeente.

Daarnaast zoekt de gemeente o.a. via de media 
mensen voor bezetting van de stembureaus. In 
Nederland vinden de volgende verkiezingen plaats 
door kiesgerechtigde inwoners:

Tweede Kamer,

Provinciale Staten,

Waterschap,

Gemeenteraad,

Europees Parlement

Ongeveer een 2 maanden voor een verkiezing krijgt 
u een brief waarop wordt gevraagd in welk district 
u zitting wilt nemen. U kunt 2 à 3 stembureaus 
opgeven. De gemeente probeert u zo dicht mogelijk 
bij uw huisadres te plaatsen.  Vervolgens krijgt u een 
brief met een link naar een soort examen over het 
inrichten van een stembureau,  soorten stembiljetten, 
machtigingen etc. Na het beantwoorden van de 
examenvragen krijgt u bericht of u wel/niet bent 
geslaagd. Bent u geslaagd dan ontvangt u een 
certificaat. Een paar dagen voor de verkiezingen 
krijgt u van de voorzitter van het stembureau 
een schema waarop de tijden van aanwezigheid/
pauze staan. Op de dag van de verkiezingen meldt 
u zich op het desbetreffende stembureau bij de 
voorzitter en maakt kennis met de andere leden. 
Het stembureau gaat precies om 07.30 uur open en 
sluit om 21.00 uur. U moet om 07.00 uur aanwezig 
zijn. De voorzitter en leden krijgen bepaalde taken en 
bevoegdheden die door de gemeente zijn opgelegd.  
De voorzitter controleert samen met een lid de 
stembus of er niets in zit en sluit deze af met 
een hangslot. Vervolgens worden de benodigde 
documenten gecontroleerd. Om 07.30 uur gaat de 
deur open en kan er gestemd worden. Stempas, ev. 
machtiging, paspoort of ID worden gecontroleerd. 
Het identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing 
maximaal 5 jaar verlopen zijn. Toezicht vindt ook plaats 

op deponering van het stembiljet in de stembus.

Heeft u een volmacht dan moet de achterzijde van 
zijn/haar stempas volledig ingevuld en ondertekend 
zijn en (kopie) paspoort of ID worden getoond van de 
volmachtgever. Een volmachtstem kan alleen worden 
uitgebracht door iemand die zelf in het stemlokaal 
stemt.

Als iemand slechtziend of blind is of de ziekte van 
Parkinson heeft. U kunt zelf iemand meenemen om 
te helpen, of een stembureaulid om hulp vragen.

Kleine kinderen mogen mee het stemhokje in. Zij 
hebben geen invloed op de stemming. Meer dan 1 
volwassene in een stemhokje is niet toegestaan. Men 
mag in het stemlokaal niet vragen waarop hij/zij moet 
gaan stemmen. Bij calamiteiten kan op last van de 
burgemeester het lokaal worden gesloten tot nader 
order en mag pas open als d e burgemeester daarvoor 
toestemming geeft. Alle klachten, voorvallen, 
sluiten stemlokaal worden door de voorzitter van 
het betreffende stembureau in een proces-verbaal 
beschreven. Na sluiting begint het stembureau met het 
tellen en vervolgens verzegelen van alle ingeleverde 
stempassen, volmachtsbewijzen en de niet-gebruikte 
stembiljetten. Daarna leegt de voorzitter de stembus. 
De stembiljetten worden vervolgens op lijstnummer 
gesorteerd. Daarna worden de lijstnummers 
gesorteerd per kandidaat. Een proces-verbaal wordt 
opgemaakt en vervolgens brengt de voorzitter met 
een stembureaulid de bescheiden naar de gemeente. 
Daarna zit de dag er op. 

HET VERKIEZINGSBUREAU IN GROTE LIJNEN
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Het Younes-effect
Een eerlijk antwoord op de vraag 
hoe Hoge Vucht stemde bij de 
gemeenteraadsverkiezingen is: 
vooral niet. De bewoners die wel 
bij de stembureau’s in onze wijk 
hebben gestemd (toch nog zo’n 3622 
uitgebrachte stemmen) hebben zeer 
divers gestemd. Een aantal uitkomsten 
vallen op. Zo heeft de PvdA het 
opvallend goed gedaan en is bij een 
aantal stembureau’s als winnaar uit 
de bus gekomen. Nergens in Breda 
hebben de sociaal-democraten het 
zo goed gedaan als in onze wijk. De 
belangrijkste stemmentrekker voor 
de PvdA was daarbij Younes Nahnahi. 
Zijn roots in de wijk hebben daarbij 
zeker een rol gepeeld; zodanig dat zelfs 
gesproken kan worden van het Younes-
effect. 

Opvallend goed blijkt ook de VVD het 
in onze wijk te hebben gedaan. Was 
enkele decennia geleden deze partij in 
onze wijk nauwelijks zichtbaar, nu gooit 
ze ook hier hoge ogen. De conclusie 
lijkt dan ook gerechtvaardigd dat de 
VVD in Breda steeds meer een echte 
volkspartij is geworden. De SP heeft 
een stevige basis in Wisselaar en komt 
daar als winnaar uit de bus. Groen 
Links en D66 lijken stuivertje te hebben 
gewisseld: Groen Links deed het redelijk 
goed, terwijl D66 inleverde. Hier wijkt 
onze wijk niet af van het gemiddelde 
in Breda. Duidelijke verliezer van de 
gevestigde partijen was het CDA die er 
ook in onze wijk niet in is geslaagd om 
de kiezer voor zich te winnen.
Nieuwkomers zoals Partij voor de 
Dieren, LPF en Forum voor Democratie 
wisten, net als het lokale Breda 
Beslist, ook stemmen te scoren, zij 
het op bescheiden schaal. De overige 
nieuwkomers zoals Shout! en de Bredase 
Volkspartij, maar ook de ChristenUnie 
speelden bij de uitgebrachte stemmen 
nauwelijks een rol van betekenis.
 
Hoe verder?
Na de verkiezingsuitslag wordt, net als 
bij de landelijke politiek, een informateur 
aangesteld die gaat onderzoeken welke 

coalities kunnen worden gevormd. 
Omdat de VVD in Breda veruit de 
grootste partij is geworden, levert zij 
de informateur en neemt zij dus het 
voortouw bij de coalitiebesprekingen. 
De eerste signalen wijzen op een 
coalitie van VVD/Groen Links/PvdA/
CDA. Zodra partijen het met elkaar 
eens worden leggen ze dit neer in een 
coalitieakkoord en kan gezocht worden 
naar de nieuwe wethouders die samen 
met de burgemeester het college van 
Burgemeester en Wethouders gaan 
vormen.

En voor de wijk?
Eerst wanneer het coalitieakkoord 
bekend is, zal er meer duidelijk zijn wat 
deze verkiezingsuitslag voor de wijk 
betekent. Vooraf heeft het redactieteam 
van Koers aan alle politieke partijen een 
aantal vragen gesteld over thema’s die 
in de wijk leven, zoals meer handhaving, 
een betere aanpak van zwerfvuil, 
minder sociale woningbouw en een 
ontmoetingsplek in de vorm van een 
nieuwe bibliotheek.
Omdat alle mogelijke coalitiepartijen 
zich uitgesproken hebben voor 
een meerjarige aanpak van de 
problemen in Hoge Vucht, zullen 
deze thema’s ook zeker terugkomen 

in het coalitieakkoord. Zo zal zeker 
gekozen worden voor minder sociale 
woningbouw in Breda Noord. Er is echter 
ook een duidelijke vraag naar meer 
woningen. Minder sociale woningbouw 
in Breda Noord betekent dat dit elders 
in Breda moet worden gerealiseerd. 
Ook zal er aandacht zijn voor de 
veiligheid in onze wijk. Veel partijen, 
waaronder PvdA en Groen Links leggen 
daarbij het accent op preventie; de VVD 
daarentegen meer op handhaving. 
Zwerfvuil lijkt voor alle partijen een 
serieus punt. Belangrijke vraag daarbij 
is of de eigen bijdrage voor het ophalen 
van het grof vuil verdwijnt. De invoering 
van deze bijdrage heeft er toe geleid 
dat, en zeker niet alleen in onze wijk, 
grof vuil illegaal wordt gedumpt bij de 
ondergrondse afvalcontainers. 
Ten slotte: de wens van veel bewoners 
dat er een nieuwe bibliotheek in de wijk 
moet komen, niet alleen om een boek te 
lenen, maar ook als ontmoetingsplaats. 
Alle partijen waren hier vooraf positief 
over: zullen zij dit ook zijn als het 
budget verdeeld moet worden? Gaan ze 
deze wens van bewoners daadwerkelijk 
mogelijk maken?

Hoe stemde Hoge Vucht bij de 
gemeenteraadsverkiezingen?

22 maart was het dan 
eindelijk weer zo ver, 
we mochten weer iets 
organiseren voor onze 
gasten van De Zonne-
bloem afdeling Hoge 
Vucht.

Maar wat zouden we 
gaan doen? Nou daar 
waren we snel uit het 
zou een FEESTJE wor-
den.

En wie nodig je dan 
uit? Juist ANITA & ED.

Begonnen met een kopje koffie/thee met een paaszoen en toen barstte het los. 
Wat werd het een feestje, de gasten dansten en zwaaiden gezellig mee op de 
muziek. In de pauze zorgden de vrijwilligers voor lekkere hapjes en drankjes.

Na de pauze gooiden 
Anita & Ed er nog een 
schepje bovenop en 
ging het dak eraf.

Wat hebben de ruim 70 
gasten genoten van een 
heerlijke middag.

Als afsluiting nog heer-
lijke huisgemaakte saté 
met een slaatje gegeten 
en natuurlijk een toetje.

Na ruim 2 jaar waren we 
weer bij elkaar en dat 
voelde voor al de gasten weer als vanouds.

Mocht je nu nieuwsgierig zijn geworden naar mogelijkheden voor vrijwilligers-
werk binnen onze afdeling? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, die bezoekwerk 
willen gaan doen. Afspraken, mogelijkheden en wensen gaan uiteraard altijd in 
overleg met de gast. Heeft u hier belangstelling voor, wat we erg op prijs stellen, 
dan kunt u contact opnemen met Jeanne Segeren (bestuurslid bezoekwerk) tele-
foon nummer 076-5710474.

voor meer foto’s kijk eens op onze Facebook pagina: De Zonnebloem afdeling 
Hoge Vucht.

We mogen weer !
Zonnebloem Hoge Vucht
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Opruimactie tijdens landelijke opschoondag in Geeren-Zuid mooi succes! 
 
Zaterdag 19 maart was de landelijke opschoondag. In heel Nederland staken mensen de 
handen uit de mouwen. Ook in Hoge Vucht waren verschillende groepen in de weer. Jong en 
oud ging dit weekend met afvalgrijpers, vuilniszakken en bezems aan de slag om de buurt op 
te ruimen. Bijvoorbeeld in Geeren-Zuid, waar een groepje van 10 personen 12 volle 
vuilniszakken bij elkaar prikte en de buurt zo weer even een beetje opgeruimder maakte.  
 
Wilt u een volgende keer ook meehelpen? Laat het weten door een mailtje te sturen naar Tim 
van Ierland of Albert Bienefelt via info@alwel.nl. 
 
Het NK Tegelwippen is gestart! 
 
Iedereen kan meedoen door tegels uit de (gevel)tuin te vervangen 
voor groen! In dit Nederlands kampioenschap strijden gemeentes 
tegen elkaar.  
Wanneer tegels worden vervangen door gras, bloemperken, bomen 
en geveltuinen, wordt Hoge Vucht meer klimaatbestendig, 
behaaglijker voor insecten en dieren, koeler op warme dagen én veel 
mooier!  
 
Nieuwsgierig geworden? Kijk op https://nk-tegelwippen.nl/  

Petegemstraat

Koningsdag 

2022

Kindervrijmarkt  
Park Valkenberg 

 
Vrijmarkt Stek 
Belcrum Beach 

 
538 Koningsdag 

Chasséveld

Vlaggenparade 
& 

parachutisten 
 

KMA

Voor meer info: zie 

koningsdagbreda.jouwweb.nl
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Vandaag fietste ik langs het wijkgebouw De Biesdonk en zag het 
bord staan.

Nu woon ik al 33 jaar in de Biesdonk en ben nog nooit naar een in-
loopochtend geweest. Toch wel nieuwsgierig dacht ik, weet je wat ik 
ga eens kijken. Binnen gekomen zag ik veel bekenden en ben er ge-
zellig bij gaan zitten. Al gauw kwamen de verhalen. 17 jaar geleden is 
dit opgezet door Jan Hopman. Hij heeft vanuit de parochie de Inloop 
Voor Elkaar in Biesdonk en Inloop 
Clement in Kesteren in de Haagse 
Beemden opgericht in het begin-
sel voor eenzame mensen van de 
wijk. Beiden bestaan nog steeds.  
 
De inloop in Biesdonk is elke 
woensdag geopend van 9.45 tot 
11.45 en is gratis toegankelijk 
voor iedereen. Het wordt gerund 

door een aantal enthousiaste vrijwilligers die voor de koffie en 
thee zorgen met iets lekkers erbij. Elke eerste woensdag van de 

maand verzorgen ze ook een lek-
kere lunch. Veel mensen vinden 
het een leuke en gezellige tijds-
besteding en er werd ook volop 
gekletst, ook kan men er kaarten 
en biljarten. Er is ook een me-
vrouw die tegen een kleine vergoeding kleding vermaakt. Dus heeft 
u nog een broek die korter gemaakt moet worden dan bent u hier op 
het juiste adres. Heeft u eens zin om met buurtbewoners samen wat 
tijd door te brengen, aarzel dan niet en kom naar de inloopochtend, 
adres Belgiëplein 8. 

Coby van der Pluijm, buurtbewoonster

INLOOPOCHTEND VOOR ELKAAR 
IN DE BIESDONK

Terugbetaalbrief te veel ontvangen toe-
slag komt eraan 

Toeslagen stuurt vanaf 20 april een brief aan men-
sen die te veel toeslag hebben ontvangen én die 
dit bedrag nog niet hebben terugbetaald. Nu de 
coronamaatregelen worden afgebouwd, vraagt 
ook Toeslagen om weer te beginnen met terugbe-
talen. Het gaat om te veel ontvangen huurtoeslag, 
zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderop-
vangtoeslag. Toeslagen helpt de mensen met een 
betalingsregeling om het bedrag in 24 maanden 
terug te betalen. 

Door de coronacrisis heeft Toeslagen mensen met een 
betaalachterstand daar tijdelijk niet aan herinnerd. Ze 
heeft geen betalingsherinnering, aanmaning of dwang-
bevel gestuurd. In de onzekere coronatijd wilde ze het 
mensen niet nog moeilijker maken. De regering bouwt 
de coronamaatregelen weer af. Daarom vraagt ook 
Toeslagen om weer te beginnen met terugbetalen. 

Mensen die elke maand toeslag terugbetalen via een 
betalingsregeling, krijgen geen brief. Voor hen ver-
andert er niets. Mensen die zich hebben gemeld bij 
de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) 
als gedupeerde ouder ontvangen deze brief ook niet. 
Moest u in 2019 of eerder al toeslag terugbetalen? 
En hebt u dat nog niet gedaan? Dan krijgt u later een 
brief. 

Hulp staat klaar

Toeslagen wil u helpen om te voorkomen dat u door 
het terugbetalen niet meer kan rondkomen. Als het u 
niet lukt om het bedrag in 24 maanden terug te beta-
len, kan u op 

toeslagen.nl/teveelontvangen kijken voor een oplos-
sing. Bijvoorbeeld een betalingsregeling die beter past 
bij uw persoonlijke situatie. Of u kunt de BelastingTe-
lefoon bellen om samen een oplossing te vinden. Ook 
kunt u terecht bij organisaties bij u in de wijk. Budget-
Kracht helpt u met de brieven, de toeslag terugbetalen 
via een betalingsregeling of andere vragen:

BudgetKracht

Bernard de Wildestraat 67

4827 EA Breda

raymond@budgetkracht.nl 

Vragen? 

Voor meer informatie en hulp, kijk op: toeslagen.nl/
teveelontvangen. bel gratis naar de BelastingTelefoon 
op 0800 – 0543 of neem contact op met BudgetKracht 
www.budgetkracht.nl 
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Straten verdwijnen maar zelden helemaal. De Doelstraat, later de Zwaanstraat 
genaamd, is een echte uitzondering. Deze straat is  letterlijk spoorloos ver-
dwenen, maar is archeologisch en historisch van groot belang voor Breda. 

In 1824 was deze straat bij het kadaster nog duidelijk in beeld. De straat heet-
te toen het Zwaanstraatje en begon aan de Boschstraat en liep dood tegen het 
Valkenberg. 

Gaan we verder terug in de tijd dan moeten we terug naar de stad Breda nog 
omringd door stadsmuren. De straat lag buiten de stadsmuren en heette 
toen Doelsteeg of Doelstraat. De Doelsteeg (Doelstraat) begon aan het Gast-
huiseinde, later Boschstraat, en liep van daaruit met een lichte kromming 
evenwijdig  aan de stadsmuur, naar de achteruitgang van het kasteel van 
Breda. In de Doelstraat lagen de schuttersdoelen van het Sint Jorisgilde. De 
burcht had uitgangen zowel naar het noorden als het zuiden. Aan de noord-
zijde bevond zich een poort in de muur tussen de Toren van Nispen en de Mo-

lentoren.  Haaks op de Doelsteeg stond de Burchtsteeg die op de Heistraat uit 
kwam, de weg naar Terheijden. 

In 1625 verdween de achteruitgang van het kasteel en daarmee ook de functie 
van de Doelstraat. Bovendien werd de tuin van het Valkenberg enorm uitge-
breid, waarbij de Doelstraat behoorlijk in de weg lag.  De Doelstraat werd met 
de helft, misschien wel meer, ingekort. 

In 1592 kreeg de Doelstraat de naam Zwaanstraat. In 1812 werd de Zwaanstraat 
definitief zo genoemd en in het kadaster opgenomen. In 1963 werd de Kenne-
dylaan aangelegd  en wat toen nog over was van de Zwaanstraat verdween  
van de kaart. De restanten die overbleven was een kasseiweggetje dat het 
Valkenberg in liep. In dat straatje was ook het Katholiek Militair Tehuis (KMT) 
ondergebracht die in 1963 werd gesloopt.  In 1987 werd het Luxor theater ge-
sloopt. Zo was de Zwaanstraat van de aardbodem verdwenen. 

Doelstraat of Zwaanstraat (centrum)

Geloof jij in toeval of in het lot of waarom iets voor-
bestemd is? Raymond Dekkers wel, of toch niet, maar 
waarom? Omdat hij, zonder het te weten, in contact 
kwam met Jackie. Jackie is het nichtje van Lidia van 
Hooijdonk, zij is de hoofdredacteur van kindermaga-
zine ChaTime. Raymond kende Jackie niet, maar ook 
Lidia kende hij niet. “Ja ja”, hoor ik jullie zeggen, in 
Breda kom je zoveel bekenden tegen, maar … Jackie 
het nichtje van Lidia woont en werkt in de Amerikaan-
se staat New Mexico. Niet echt heel dichtbij. Door het 
“toeval” kwamen zij dus met elkaar in contact. Maar 
hoe dan?

Raymond en zijn zoon Jayden (12) wonen in Breda in 
de wijk Hoge Vucht, maar zijn helemaal gek op Amerika 
en zij sparen patches van Amerikaanse politieagenten 
en brandweermannen en vrouwen. Weet jij wat een 
patch is? Dat is een geborduurd schouderembleem. Je 
gebruikt ze ook weleens als versiering op je kleding of 
bedek je er een gat in je broek mee.

“Als we op vakantie gaan maken we kleine tasjes met 

daarin klompjes, stroopwafeltjes, dropjes en Haagse 
hopjes, die geven we dan aan de brandweer of aan 
een politieagent in de hoop dat we een patch krijgen”, 
legt Jayden uit. Hij spaart nog niet zo heel lang patches 
en hij heeft er in korte tijd al meer dan 300 verzameld. 
Supertrots laat hij dan ook zien uit welk land ze alle-
maal komen. De meesten komen uit Amerika. Niet al-
leen patches spaart Jayden, maar ook kentekenplaten 
en bekers. “De bekers heb ik gewonnen met voetbal”, 
lacht hij.

Maar hoe zit het nou met het nichtje van Lidia. “Nou 
gewoon, mijn vader en ik mailen ook heel vaak naar 
politiebureaus en naar brandweerkorpsen in Amerika 
op jacht naar patches. Ieder departement heeft zijn ei-
gen patch. Ons mailtje kwam bij Jackie uit, zij is brand-

weercommandant bij de brandweer van Santa Fe 
County, Santa Fe is de hoofdstad van de Amerikaanse 
staat New Mexico en hoofdplaats van Santa Fe County. 

Toen zij zag dat het mailtje uit Breda kwam, ging ze op 
speurtocht en vroeg ze of haar tante Lidia mee wilde 
speuren. De oudste broer van Lidia, de vader van Jac-
kie, is in Breda geboren, maar woont al meer dan 55 
jaar in Canada. Hij wilde ook wel weten van wie het 
mailtje uit Breda kwam. Via facebook werd de vader 
van Jayden gevonden en zo werden er contacten ge-
legd. Lidia heeft inmiddels de patch overhandigd aan 
Jayden en hij is er superblij mee en ze heeft er maar 
gelijk een artikel over geschreven want ja, toeval of 
niet, het blijft een leuke ontmoeting. Heb jij nou pat-
ches waar je niets meer meedoet, Jayden wil ze graag. 
Laat het maar weten via redactie@chatime.nl.. 

Toeval of voorbestemd?

Restant Zwaanstraatje in het Valkenberg in 1979.   
Foto: Simon Schonck, Openbare Werken gemeente Breda.                                                                                                 

(Beeldcollectie Stadsarchief Breda)
Foto Leon Krijnen  

(Stadsarchief gemeente Breda)

ChaTime



       Wijkavontuur     11  KOERS  

Redactie: ChaTime news4kids

Wow, wat zullen de leerlingen, ouders, familie, vrien-
den en teamleden van basisschool John F Kennedy 
trots zijn! Zij verzamelden statieflessen en doneerden 
het geld aan giro 555 “Samen in actie 
voor Oekraïne.” 

Oorlog

Wel 312 leerlingen en meer dan 30 
teamleden waren keihard aan de slag 
voor het land wat in oorlog is. Rusland 
en Oekraïne zijn in oorlog en steeds 
meer Russische militairen en legervoer-
tuigen verzamelen zich bij de grens met 
Oekraïne. Maar wat doen ze daar dan? 

Er is al een lange tijd ruzie tussen de 
buurlanden. Dat komt omdat de Rus-
sische president Poetin bang is dat Oe-
kraïne zich bij de NAVO aansluit (Noord-
Atlantische Verdragsorganisatie). Dat 
is een bondgenootschap tussen dertig 

Westerse landen die samenwerken op politiek en mili-
tair vlak. Als Oekraïne zich aansluit dan komt de Wes-
terse grens opeens heel dichtbij Rusland. En dat wil 
Poetin niet en daarom eist Poetin, dat Oekraïne zich 
nooit mag aansluiten. 

Best ingewikkeld, ruzie is al erg, laat staan oorlog en 
daarom gingen ze samen van de JFK een actie begin-
nen. Leerlingen zijn betrokken en leven ontzettend 
mee. Ze waren enthousiast over de actie. Toen ze 
hoorden van de oorlog kwamen er al kinderen met 

flessen, tekeningen, verhalen en andere 
mooie initiatieven. Ook bedachten kin-
deren zelf acties om geld op te halen. 
Zo gingen ze langs de deur om geld op 
te halen, verkochten zelfgemaakte arm-
bandjes en deden ze kartweitjes om geld 
te verdienen. Zij hebben 1250,00 euro 
opgehaald, dat is vet veel geld. 

Echt iedereen vindt het zielig voor de 
mensen in Oekraïne omdat ze geen oor-
log willen en nu moeten ze ook nog eens 
vluchten uit hun land. De kinderen zijn 
blij dat ze in Nederland wonen en ze zijn 
dankbaar voor wat ze hier hebben. En…. 
ze zijn trots op elkaar en reken maar van 
Yes dat ChaTime ook trots is op jullie!!

John F Kennedy in actie voor OekraïneChaTime
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PUZZEL en WIN !!! 
In de gekleurde vakjes leest u in de leesrichting de oplossing 

 

   1             
    2            
     3           
    4            
   5             
      6          
    7            
     8           
      9          
      10         
     11          
    12           
    13           
     14          
   15            
  16             
   17            
    18           
 19              
  20             

1. Weginspectie    11. Verleidster  
2. Berusten    12. Alternatief 
3. Kopie    13. Pijlen 
4. Aanneming   14. Witsel 
5. Stadsbode    15. Belangrijk 
6. Verdrag                      16. Zenden 
7. Stukje    17. Primaire 
8. Pijpen                  18. Kop 
9. Regenboog   19.Goed vol 
10. Slede    20.Ontwerper 

 

INGREDIËNTEN

1,5 kg witte asperges 
4 eieren 
100 gram ongezouten boter 
200 gram gerookte zalm 
0,5 tl geraspte nootmuskaat 
15 gram verse peterselie 
1 citroen 
peper en zout 

BEREIDING 

Kook de eieren 8 minuten, laat schrikken, pel ze en prak ze met een vork fijn.

Schil de asperges en snijd het kontje er af.

Doe de asperges in een pan waar ze in hun geheel in passen en zet onder water 
met flink zout. Laat 7 minuten koken, zet het vuur uit en laat nog 10 minuten in 
het water liggen. Haal ze er dan uit.

Smelt de boter in een steelpannetje en breng op smaak met nootmuskaat, pe-
per en zout.

Leg de asperges op een mooie schaal, eg de plakken gerookte zalm er op en het 
ei. Giet de botersaus er overheen. Garneer met peterselie.

Lekker met gekookte aardappeltjes.

RECEPT : Miljuschka Witzenhausen.

WITTE ASPERGES MET GEROOKTE ZALM, EI EN BOTERSAUS

Aangeboden door Kaatje Jans

Eindelijk lente!


