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Heb oog voor de ander
Burgemeester roept op tot saamhorigheid
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Vorig jaar vond
u op deze plek
in Koers ook
een voorwoord
van mij. En als
ik dat zo teruglees, zou ik
het hier woord
voor
woord
kunnen herhalen. We hebben
nog steeds te
Fotostudio Lighthouse maken met corona-maatregelen, dit jaar
is er voor de 2e
keer een landelijk vuurwerkverbod en weer sluiten we
een bijzonder jaar af. In de zomer leek het er even op
dat we corona onder controle hadden. De maatregelen werden minder en we konden steeds meer terug
naar ons gewone leven. Wat een feestje was dat. En
wat een teleurstelling dat we toch weer te maken
kregen met strengere maatregelen. Gelukkig bleven
de scholen open. Maar, de meeste winkels, horeca,
bioscopen en sportscholen moesten hun deuren om
17.00 uur sluiten. Deze landelijke maatregelen gelden
in ieder geval tot 19 december. Hoe de laatste weken
van december eruit gaan zien, is helaas niet te voorspellen.
Wat wel te voorspellen is, is dat we allemaal meer en
meer behoefte hebben aan contact. Elkaar zonder

na te denken de hand schudden of omhelzen. Boodschappen doen in winkelcentrum Moerwijk zonder
mondkapje op, met de hele familie bij elkaar komen
om samen te eten, of naar kinderboerderij Parkhoeve, het buurthuis of de moskee te gaan.
Ik denk dat we uiteindelijk met het coronavirus moeten leren leven. En leren hoe we dan gewoon leuke
dingen kunnen blijven doen. Voor nu zit er niets
anders op dan vol te houden en ons aan de maatregelen te houden. Daarom doe ik ook dit jaar een beroep
op u om voor elkaar te zorgen, om een beetje op
elkaar te letten en om begrip voor elkaar te hebben.
Kortom, heb oog voor de ander.
Niemand weet wat deze winter gaat doen. Een ding
is wel zeker. U hoeft het niet alleen te doen. Ook
komend jaar staan er veel organisaties en mensen
voor u klaar om naar u te luisteren en samen te doen
wat nodig is. Bijvoorbeeld Surplus, Breda Actief, de
sportverenigingen, vrijwilligers in de wijk, de wooncorporaties, Zorg voor Elkaar Breda, het BuurtPunt
en onze eigen wijk-BOA’s en de politie. We blijven het
vooral samen doen.
Gelukkig kan er ook veel wél. Zo is er deze kerstvakantie voor onze jeugd weer WinterChills. Een coronaproof programma boordevol spel, sport en muziek.
Kijk op www.winterchills.nl voor meer informatie. En
het afgelopen jaar is er ook veel gebeurd waar ik graag
even bij stil sta. Zo is er in uw buurt het afgelopen jaar
goed met elkaar gepraat onder de vlag ‘Verbeter Breda’. Zo’n 300 gesprekken met bewoners, vrijwilligers
en organisaties hebben een actieplan opgeleverd met
10 acties. Misschien was u actief bij het organiseren
of deden uw kinderen mee aan Summervibes. En wat

een geslaagde buurtcamping Hoge Vucht was er in
augustus. Ten slotte ging eind september het Buurtpunt Hoge Vucht aan de Roeselarestraat 644 open.
Een buurtpunt waar u terecht kunt met al uw vragen over prettig en veilig wonen in uw buurt en over
buurtactiviteiten. Medewerkers van Alwel, Laurentius, WonenBreburg, Gemeente Breda en andere organisaties staan normaal gesproken op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur voor u klaar. Door
de coronamaatregelen is het Buurtpunt nu gesloten.
Maar het is een prachtig initiatief om samen steeds
meer ‘de ogen en oren’ van de buurt te zijn en om met
elkaar de wijk veilig en rustig te houden.
Het zijn de laatste weken van 2021. Normaal bent u
begin januari altijd welkom in de Grote Kerk voor de
traditionele nieuwjaarsreceptie. In 2022 wordt dat
een zomerreceptie. Aan het begin van de zomer zijn
we hopelijk minder kwetsbaar voor corona dan in de
winter. Dan kunt u ook kennismaken met de nieuwe
gemeenteraad waarvoor we in maart 2022 naar de
stembus gaan.
Voor nu wens ik u heel gezellige feestdagen, veel
saamhorigheid en een veilige jaarwisseling. Ik realiseer me heel goed dat u zich op de komende jaarwisseling heeft verheugd. Geen vuurwerk deze keer door
het landelijke verbod. Maar, zoals ik vorig jaar ook zei:
wij Bredanaars kunnen het jaar toch ook heel goed
uitknallen zonder vuurwerk! Zo hebben we vorig jaar
ook met elkaar gezorgd voor een goed oud en nieuw.
Maken we er met elkaar in 2022 gewoon een ‘knaljaar’ van. In alle betekenissen van het woord.
Paul Depla

Restau
Rumah

uw burgemeester

Een ontmoeting met Arjen van Drunen:
de nieuwe wethouder voor wijkaanpak

Op 1 oktober jl. heeft Arjen van Drunen het stokje overgenomen van Miriam Haagh als wethouder voor onder meer Gezondheid
en Wijkaanpak. Alle reden voor Koers om eens nader kennis te maken met deze nieuwe wethouder. Een ontmoeting die plaats
vindt op het net geopende Buurtpunt bij winkelcentrum Hoge Vucht.
Tegenover mij zit een jonge ambitieuze wethouder aan een bak koffie die graag bereid is om in te gaan op mijn vragen. Op mijn
vraag wie Arjen van Drunen is geeft Arjen aan dat hij 27 jaar oud is, de afgelopen jaren fractievoorzitter is geweest voor de PvdA
in de Bredase gemeenteraad en werkzaam is geweest bij de gemeente Helmond als bestuursadviseur en persvoorlichter. Met
zijn vriendin woont hij in de Boeverijen en samen hebben ze een leuke dochter van een half jaar. Tijd om wat dieper het gesprek
aan te gaan. Lees verder pagina 5.
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Hoge Vucht Vooruit :
Wijkgesprekken gaan door ondanks corona
Dit jaar zijn de wijkraad Breda Noord en het Urban Living Lab Breda gestart
met het organiseren van gesprekken met bewoners over de mooie, maar ook
de minder mooie kanten van de wijk. Wat vindt u als bewoner van uw wijk? Wat
moet vooral blijven? Wat moet beter en hoe gaan we dat samen verwezenlijken?
Dit gesprekken organiseren we gelukkig niet alleen, maar met hulp van een
aantal teams van enthousiaste studenten die de afgelopen periode volop de wijk
in zijn gegaan om daar inspiratie op te doen. Graag delen zij hun indrukken over
vier thema’s die bewoners eerder hebben aangegeven:
Veiligheid, Zwerfvuil en Groen, Wonen en Ontmoeten.
In verband met de coronamaatregelen zullen deze bijeenkomsten plaatsvinden
in digitale workshops op:

Zwerfvuil & Groen

Veiligheid

19 januari 2022 aanvang 19:30 uur
Veiligheid (workshop 1)		
Zwerfvuil en Groen (workshop 2)

26 januari 2022

aanvang 19:30 uur
Wonen (workshop 3)
Ontmoeten (workshop 4)
Bewoners die al eerder hebben meegedaan ontvangen van ons een uitnodiging.
Wilt u ook meedoen voor een betere wijk? Meld u dan aan via info@hogevucht.
nl met de workshop(s) waar u aan wilt deelnemen en ook u ontvangt een
uitnodiging met een link naar de workshop.
Kijk voor meer informatie op: www.innovatiefhogevucht.nl

Ontmoeten

Wonen
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Mensen van goede wil

VUURWERKVERBOD IN
NEDERLAND
te vervoeren. Het F1-vuurwerk is te koop bij de
vuurwerkhandelaar of in de supermarkt en de
koper moet minstens 12 jaar zijn.

Rotsvast geloof ik er in dat het overgrote deel van de mensen
van goede wil is: maar als je naar tv kijkt of naar de politiek, of
zelfs in je wijk, wordt dit geloof de laatste tijd wel erg op de
proef gesteld. Vroeger keek ik altijd trouw naar het journaal op
tv en naar actualiteitenprogramma’s; ik betrap me er op dat ik
nu deze programma’s mijd omdat ik me er alleen maar kapot
aan zit te ergeren. En dat is niet alleen omdat met de huidige
pandemie er veel slecht nieuws is; dat was er vroeger ook. Wat
mij nog het meeste irriteert is dat alle aandacht gaat naar een
kleine groep die het voor de rest van de samenleving aan het
verzieken is.

Vuurwerkvrije zones dit jaar niet nodig
Misschien heeft u gelezen over vuurwerkvrije
zones in Breda. Er waren 12 plekken in beeld
die de gemeente tot vuurwerkvrije zone wilde
aanwijzen. Hierover heeft de gemeente gepraat
met de Wijkraad en de woningcorporaties. Het
was de bedoeling ook in Hoge Vucht enkele
plekken aan te wijzen, onder andere bij Kinderboerderij Parkhoeve en het plein en de parkeerstroken bij het Noorderlicht. Nu er een landelijk
vuurwerkverbod is, voegen deze vuurwerkvrijezones niets toe: afsteken mag nu nergens meer.
In 2022 wordt weer opnieuw bekeken of in Breda
vuurwerkvrije zones komen en op welke plekken.

Dit proces is al langer bezig maar de corona-pandemie
heeft genadeloos bloot gelegd dat wij in Nederland zijn
doorgeschoten in het voorop zetten van je eigen “dikke ik” en
er weinig aandacht is voor de samenleving waar we met z’n
allen deel van uit maken. In een samenleving heb je rechten,
maar ook plichten. Het woord “samen” in samenleving wordt
langzamerhand een lege huls: ieder lijkt te leven in zijn eigen
bubbel, met zijn eigen waarheid veelal gevoed door eigen
social media. De gave om op een fatsoenlijke manier met
andere mensen in gesprek te gaan over het onderwerp waar je
met elkaar van mening verschilt, lijkt verloren te zijn. Waarom
zou je ook, je hebt toch gelijk…en als je gelijk niet krijgt dan ga
je gewoon rotzooi trappen.
Het is te gek voor woorden dat je, omdat je zogenaamd
gefrustreerd bent door alle coronamaatregelen, je moet
gaan rellen met de politie en je winkels en horecazaken gaat
plunderen. Alsof die politiemensen niet ook gewoon hun werk
moeten doen en alsof die winkeliers en horeca-ondernemers
zelf ook niet meer dan genoeg te lijden hebben onder de
coronamaatregelen. Denk je echt dat je je voetbalclub helpt
als je het stadion verbouwt? Denk je dat je wel gehoord wordt
als je een huisarts bedreigt omdat hij pleit voor vaccinatie?
Toen onze koning, als steun voor winkeliers en hulpverleners,
op bezoek ging bij het door rellen getroffen Rotterdam sprak
hij zijn dank uit aan de hulpverleners “namens de negentig
procent van de Nederlanders die vinden dat dit niet kan”.

Het klinkt misschien niet logisch, maar op de
plekken waar een vuurwerkvrije zone zou komen, mag wel kindervuurwerk worden afgestoken. Dat mag het hele jaar door. Al zal iedereen
begrijpen dat het niet de bedoeling is om dichtbij kwetsbare mensen of dieren knalerwten of
sierfonteintjes af te steken.
Kindervuurwerk mag wel

Knalerwten en sterretjes
Dit jaar mag met Oud&Nieuw alleen het kindervuurwerk: knalerwten, trektouwtjes, sterretjes,
grondbloemen of sierfonteintjes. Er geldt dan
voor Nederland een vuurwerkverbod voor al het
vuurwerk behalve het kindervuurwerk of ‘fopvuurwerk’. Dat betekent dat géén vuurwerk mag
worden afgestoken op 31 december vanaf 18.00
uur tot 1 januari 02.00 uur.

Het zijn deze woorden die ook zo vaak in onze wijk te horen
zijn bij bewoners, ongeacht leeftijd en afkomst. Bewoners die
zich ergeren aan een kleine groep die regelmatig de wijk een
slechte naam bezorgt. In reactie hierop hoor je dat jongeren
zich vervelen en te weinig perspectief hebben. Is verveling
werkelijk een goed excuus voor het opblazen van een bushuisje
en heb je wel perspectief als je een strafblad hebt?

Het kabinet wil met het verbod de druk op de
zorg, denk aan de ziekenhuizen, en op handhavers en hulpverleners zoveel mogelijk voorkomen.

Binnenkort is het weer de jaarwisseling; nadat het een paar
jaar onrustig is geweest rondom de jaarwisseling, was het vorig
jaar rustig dankzij een vuurwerkverbod en een massale inzet
van de politie. Ook dit jaar is er weer een vuurwerkverbod en
het laat zich raden wat de politie-inzet zal zijn. Hopelijk wint
het gezond verstand het van zinloos geweld en gaan we met
respect voor elkaar het nieuwe jaar in. Dan is dit hopelijk de
laatste keer dat we het hebben over die tien procent en wordt
2022 het jaar van die negentig procent waar onze koning
het over had: het jaar van alle mensen van goede wil. Fijne
feestdagen!

Het vuurwerkverbod betekent ook dat het verboden is om zwaarder vuurwerk dan het kindervuurwerk (of categorie F1) bij je te hebben of

Leo van den Berg
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Geen vuurwerk afsteken, ook niet bezitten of
vervoeren

Illegaal vuurwerk
Het was en het blijft verboden om illegaal vuurwerk te kopen of verkopen. De politie heeft vanaf januari tot eind november meer illegaal vuurwerk opgespoord dan vorige jaren. De landelijke
vuurwerkbarometer geeft aan dat dit jaar zo’n
150.000 kilo vuurwerk in beslag is genomen. Het
gaat hier om vuurwerk dat gevaarlijk is en veel
schade oplevert.

Opvallende of ongewone situaties?
Melden!
Om uw eigen straat en buurt leefbaar en veilig te
houden, doen gemeente en politie ook een beroep op u. Misschien ziet u regelmatig onbekende auto’s of bestelbussen de straat inrijden, of
zijn er bij de garageboxen activiteiten waar het
normaal gesproken rustig is. Ook als u twijfelt of
dit te maken kan hebben met het aanvoeren of
(ver)kopen van illegaal vuurwerk, roept de gemeente u op om dit te melden.

Melden kan via
www.breda.nl/vuurwerk
Meld Misdaad Anoniem: www.meldmisdaadanoniem.nl
of telefoonnummer 0800-7000

Charleroistraat 172
4826 LP BREDA
VOOR DE AANBIEDINGEN KUNT U ONS VOLGEN
OP ONZE FACEBOOK EN INSTAGRAM PAGINA.
FACEBOOK

– AVANTAGE SUPERMAKT BREDA

INSTAGRAM - AVANTAGE_SUPERMARKT_BREDA
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Wijkboa's:

“we zetten ons 100% in voor de wijk”
Voor Nordin Nooren is het zijn laatste maand als Jeugd- en Wijkboa in de
Hoge Vucht. In januari maakt hij de
overstap naar de politie in Rotterdam.
Het avontuur van de grote stad trekt.

groep jongeren rondhing. Ik stelde me
voor en ze vroegen of ik mee wilde voetballen. Nu kennen ze me bij naam en weten ze dat ik er niet alleen ben als er iets
aan de hand is. Ik ben er, ook op goede
momenten. Als er nu iets gebeurt, rennen ze niet meteen weg als ze mij zien.”

Nordin werkte het afgelopen half jaar
met veel plezier in de Hoge Vucht. Hij
draagt het stokje over aan Thomas
Hanna, sinds eind september wijkboa.
Thomas is de wijk nog aan het ontdekken.
Nordin: “Vroeger stond de wijkagent
centraal. Maar tegenwoordig krijgt de
politie versterking van Wijkboa’s. Boa
staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar. De Wijkboa vertegenwoordigt de gemeente in de wijk. We hebben
veel contact met bewoners en proberen
een band op te bouwen met jeugdgroepen. Ik ga liever met jongeren in gesprek
dan dat ik ze ga bekeuren. Om goed je werk te doen
en alle contacten te onderhouden is het belangrijk dat
er twee wijkboa’s zijn. Als ik vertrek, krijgt Thomas
versterking van een ervaren collega.
Gebruik van lachgas, vernielingen en brandstichting door jongeren. Samen met parkeerproblemen
zijn dit de grootste uitdagingen voor de Wijkboa’s in
de Hoge Vucht. Jongeren willen elkaar niet verklikken. Dan is het belangrijk dat je het heel laagdrempelig houdt. Het gaat mij niet om de boete. Ik wil dat
iemand ervan leert. Daarom ga ik met de jongere

Thomas Hanna

en zijn ouders in gesprek. Meestal zijn ze blij en opgelucht dat je met hen meedenkt,” zegt Nordin.
Thomas: “Ik vind het leuk om in een stad en wijk te
werken waar veel gebeurt. Ik hou van interactie met
mensen. Een boa heeft tijd om met mensen te praten
en aanwezig te zijn in de wijk, ook als er geen meldingen zijn. Dat spreekt mij enorm aan. Zo krijg je de
kans om een band op te bouwen met buurtbewoners
en professionals.
Laatst kwam ik bij het Cruijff-veld waar een grote

Nordin: “In deze wijk zijn we altijd op
onze hoede. Zeker nu, met de coronamaatregelen en rond de jaarwisseling.
Politie, handhaving, Surplus, Breda Actief
en Grote Broer en Grote Zus werken goed
samen. We brengen in kaart welke jongeren mogelijk overlast gaan geven. De gemeente denkt goed mee en organiseert
met andere jeugdorganisaties weer een
leuk programma tijdens de jaarwisseling.
Als het zo rustig verloopt als de vorige
jaarwisseling zou dat helemaal top zijn.”

Thomas: “In elke Bredase wijk wordt
vuurwerk afgestoken. Dat kun je niet voorkomen.
Maar er zijn grenzen. Ergens begrijp ik wel waarom
jongeren nu de straat op gaan. Velen werken normaal gesproken ’s avonds, bijvoorbeeld in de horeca. Nu dit niet kan, verdienen ze geen geld. Ze kunnen hun energie niet kwijt. Verveling ligt op de loer.
Het verloop van Wijkboa’s en wijkagenten is voor ons
een aandachtspunt. Maar wij zorgen voor goede overdracht. We zetten ons 100% in voor de wijk in de periode dat we hier werken.”

Foto: ImiraFoto Colinde

Contacten
jaarwisseling

Wie bel je in welke situatie?

2021 - 2022

Wat

Wat

Wie

Contact

Gevaarlijke situatie
vb. ongeval / brand / verdachte situatie

Spoed
Bel 112
Géén spoed
Bel 0900 88 44

Wijkagent: Milan de Koning

Regulier overlast
vb. melden van vuurwerk /
jongerenoverlast / parkeeroverlast

Heb je informatie over een
verdachte situatie?
vb. vuurwerk- of wapenhandel /
drugscriminaliteit / ondermijning

BuitenBeter App

Meld Misdaad Anoniem
Bel 0800 7000
meldmisdaadanoniem.nl

Gemeente Breda | T 14 076 | contact@breda.nl

Contact
Jongerenwerksurplus.nl
jongerenoverlastbreda@surplus.nl

Sociaal werker: Frank Weijters, e-mail Frank.weijters@surplus.nl, mobiel 06 18 60 06 64

Woningbouw
vb. heb je problemen / overlast
aan of rondom je huurwoning

BOA
Bel 14 076
ma t/m do 07.00 - 23.00 uur
vr en za 07.00 - 05.30 uur
zo 08.00 - 23.00 uur

Wijkboa Hoge Vucht: Nordin Nooren en Thomas Hanna
Wijkboa Waterdonken: Stephan van Oeffelen

Is er iets kapot in de straat?
vb. straatlantaarn of stoeptegels?
Of ligt er vuil op straat?

Is jongerenwerk nodig?
vb. het gedrag van jongeren in
de wijk is hinderlijk of wil je een
activiteit organiseren tijdens de
jaarwisseling?

Wie

Laurentius Wonen
Bel 076 564 46 44
WonenBreburg
Bel 088 496 00 00
Alwel
Bel 088 255 20 00

Heb je behoefte aan een
gesprek? Of gezelschap?
vb. misschien voel je je gespannen

Zorg Voor Elkaar
Bel 076 525 15 15
Zorgvoorelkaarbreda.nl

Heb je een vermoeden van
huiselijk geweld?
vb. kindermishandeling en
seksueel misbruik

Veilig Thuis West-Brabant
Bel 0800 2000
Veiligthuiswb.nl

Zit iemand in een
crisissituatie?
vb. iemand kan zichzelf/anderen
ernstig in gevaar brengen; iemand
heeft psychische problemen of
verplichte zorg nodig

Meldpunt Crisiszorg West-Brabant
Bel 0800 5099
Meldpuntcrisiszorgwestbrabant.nl
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Een ontmoeting met wethouder Arjen van Drunen
vervolg voorpagina

Hoe goed kent Arjen van Drunen de wijk
Hoge Vucht? Hij geeft aan dat hij hier
heel vaak zijn boodschappen doet, om
vervolgens verder te gaan “Hoge Vucht is
een wijk die de nodige uitdagingen kent,
maar ook veel sterke kanten heeft die het
mogelijk maken om tot oplossingen te
komen. Die oplossingen vergen wel een
aanpak die gericht is op langere termijn.
Korte termijnoplossingen zijn vaak geen
echte oplossingen gebleken. Als raadslid
ben ik samen met mijn collega’s Younes
Nahnahi (PvdA) en Faisal Boulakjar (D66)
de wijk ingetrokken en heb daar met
allerlei bewoners en partijen gesproken.
Dit heeft geresulteerd in een notitie voor
de aanpak voor de wijk Hoge Vucht,
waarbij het stadsbestuur zich daadwerkelijk voor een langere termijn aan deze
wijk verbindt. Niet voor één collegeperiode van vier jaar, maar voor meer dan
tien jaar. Deze notitie is raadsbreed aangenomen en vormt de aanzet voor het
programma Verbeter Breda. Daarbij maken we de keuze voor een meer integrale
aanpak; veel problemen hebben onderling verband met elkaar. Denk bijvoorbeeld
aan het geweld met de jaarwisseling; gebrek aan perspectief bij jongeren en
gebrek aan toezicht en handhaving is een slechte combinatie. De aanpak hiervan
moet gericht zijn op beide aspecten: preventief waarbij we jongeren meer kansen
en alternatieven moeten bieden, maar ook duidelijk moeten maken dat we die
rotzooi bij de jaarwisseling niet accepteren.”
Waar liggen die kansen? “In samenwerking, er zijn zoveel mensen en partijen
met goede dingen in de wijk bezig, maar er wordt nog te weinig samengewerkt”
verzucht de wethouder. “We zouden meer bereiken als de samenwerking beter
wordt; hier wil ik als wethouder een bijdrage aan leveren: samenwerking begint
met elkaar te ontmoeten in een wijk, het gesprek met elkaar aan te gaan,
bijvoorbeeld bij een buurtbarbecue.”
Het beleid van de gemeente is dat er geen buurtbarbecue’s worden gesubsidieerd, gaat
dit dan veranderen? “Dat ligt aan de insteek. Wanneer waardevolle ontmoetingen
in de wijk worden georganiseerd, waar bewoners zich belangeloos voor hebben
ingezet, moeten we zoeken naar mogelijkheden om dit op een leuke manier
te ondersteunen. Zeker in wijken waar deze ontmoetingen niet zo makkelijk
vanzelf ontstaan. Er zijn ook positieve ontwikkelingen zichtbaar, zoals Krypton
waar jongerenorganisaties meer met elkaar in gesprek gaan en samenwerking
zoeken, de wijkraad die samen met Urban Living Lab Breda bewonersgesprekken
organiseert en de Buurtcamping. Maar soms ook spontaan en onverwacht: laatst
was ik bij een actie van Opgeruimd Breda in de Hoge Vucht en juist hier was de
opkomst hoger dan in andere wijken. Daar mag je als wijk best trots op zijn!”
Veel bewoners zien de eenzijdige samenstelling van het woningaanbod in deze wijk,
met name de hoeveelheid sociale woningbouw, als één van de belangrijkste oorzaken
voor de problemen in de wijk, hoe kijkt u daar als wethouder naar? “Uit het rapport
van de Bredase Rekenkamer komt dit inderdaad als een factor naar voren, maar
juist dit is een onderwerp waar de oplossing niet op korte termijn gerealiseerd kan
worden. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat er in deze wijk meer
middeldure woningen moeten komen en dit betekent dat elders in de stad meer
sociale woningbouw zou moeten komen. Als gemeente werken wij hier nauw
samen met de Bredase woningcorporaties, ook waar het gaat om verbeteren van
woningen in de Hoge Vucht. De woningcorporaties doen hier goed werk in deze

wijk, kijk bijvoorbeeld naar hoe verschillende flats hier zijn opgeknapt.”
Duidelijk is dat de nieuwe wethouder meer variatie van het woningaanbod in onze
wijk belangrijk vindt. Maar is dit wel de oplossing? Met Waterdonken zijn er meer
middeldure woningen in de wijk bijgekomen, maar de nieuwe bewoners richten
zich meer op Teteringen dan op de Hoge Vucht. “Alleen investeren in wonen
is ook niet de oplossing”, aldus de wethouder: “belangrijk is dat daarbij dat de
voorzieningen in de wijk, zoals onderwijs, ook goed zijn.”

Een ontmoeting op straat

Maar wat zegt de wethouder tegen de moeder uit de Waterdonken die met haar kind
naar de Sinterklaasviering in Teteringen gaat? Arjen van Drunen is hier duidelijk over:
“die moeder moet ook in de Hoge Vucht naar een Sinterklaasviering kunnen.”
Is dit zo? Is het zo vreemd dat die moeder uitwijkt naar Teteringen? Uit gesprekken
die de wijkraad samen met Urban Living Lab Breda in de wijk voert, blijkt dat veel
bewoners niet tevreden zijn over de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten in de wijk.
Zegt dit niet iets over de bestaande buurthuizen? De wethouder: “de Hoge Vucht
heeft meerdere buurtvoorzieningen, als bewoners zich daar niet thuis voelen,
moet gekeken worden naar wat beter kan. Wijk-en buurthuizen moeten zich
niet richten op subgroepen, maar op alle wijkbewoners. Je kunt niet voor iedere
groep een eigen buurthuis creëren. Samenleven betekent elkaar ontmoeten. Dit
geldt overigens niet alleen voor bewoners onderling, maar ook voor gemeente en
bewoners. Na een periode waar de overheid zich actief bezig hield met wijken,
is een periode gevolgd waar dit beduidend minder was. Dit heeft gevolgen voor
het vertrouwen in de overheid; onbekend maakt onbemind. Dit is de reden dat
we samen met de woningcorporaties het Buurtpunt hebben ingericht. Bewoners
kunnen hier terecht bij de mensen van de gemeente en corporaties, die in de wijk
actief zijn: voor een probleem dat ze hebben, maar ook voor een kop koffie.”
Als “tussentijds” aantredende wethouder heb je maar een beperkte periode om
te laten zien waar je als wethouder voor staat. Wat gaat Arjen van Drunen laten
zien aan het eind van zijn periode? “Dat het programma Verbeter Breda uit de
startblokken is gekomen en dat ik daadwerkelijk het gesprek met de bewoners uit
de wijk ben aangegaan door ook zelf hier in het Buurtpunt spreekuur te houden of
gewoon door op straat hier in de wijk het gesprek aan te gaan!”

Spreekuur wethouder bij Buurtpunt Hoge Vucht vanaf 7 januari 2022 en verder iedere eerste vrijdag van de maand

Preventie veilige jaarwisseling door Halt
Dit jaar geeft de Stichting Halt zo’n 50 voorlichtings-lessen over het thema ‘Jaarwisseling’ op scholen in Breda. Medewerkers
van Halt doen dit samen met BOA’s van de
gemeente. Ze bezoeken leerlingen van de
groepen 7 en 8 van basisscholen en het 1e en
2e leerjaar van middelbare scholen.
Door de leerlingen informatie te geven en
met ze in gesprek te gaan, worden ze zich
meer bewust van onder andere de gevaren
van vuurwerk en de hinder die het kan opleveren.
Bij de lessen gaat het onder andere over
overlast-situaties die vaak voorkomen en
de gevolgen daarvan voor anderen. Verder

gaat het gesprek met de leerlingen over de vuurwerkregels en hoe om te gaan met groepsdruk.
Het serieuze gesprek wordt afgewisseld met bijvoorbeeld een quiz die de ‘vuurwerkkennis’ test.
Jaarlijks krijgen ±1.600 jongeren in heel Nederland een verwijzing naar Halt waarbij ‘vuurwerk’ de aanleiding is. Dat kan allerlei redenen
hebben. Bijvoorbeeld omdat ze zich niet aan
de vuurwerkregels houden of omdat ze vernielingen hebben gepleegd, brand hebben
gesticht of hulpverleners zoals politie of ambulancemedewerkers hebben lastig gevallen.
Voor meer informatie over HALT www.halt.nl
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Amine: “Sterren van Morgen staat voor ontwikkeling, kansen en hoop”
Een ster is geboren

Eerst organiseerden we voetbalwedstrijden tegen amateurclubs. In 2010 werden we met ons team Nederlands kampioen straatvoetbal. Daarna speelden
we tegen veel profvoetbalclubs. Er werden drie jongens gescout om bij NAC te
komen voetballen, waarvan Feliciano Zsschusschen profvoetballer werd. Hij is
nog steeds één van onze ambassadeurs. Er ging een nieuwe wereld open voor de
jongeren.

Vrijwilligers en ambassadeurs

Sindsdien werden we steeds groter. In de periode 2010 tot 2020 kregen we bijna
geen subsidie meer van de gemeente Breda. We hadden niet de middelen om
Sterren van Morgen verder uit te bouwen. Alles draaide op onze vrijwilligers en
ambassadeurs. Het was voor mij een moeilijke, maar zeker ook een leerzame tijd.
Ik leerde doorzetten, netwerken en een sterke opstelling maken als organisatie.
Net als in het veld.

Juiste mensen op de juiste plek

Amine Bakbachi is de drijvende kracht van Sterren van Morgen. Een hechte
en unieke organisatie voor talentontwikkeling van kinderen in de Hoge Vucht.
Sport en cultuur zijn middelen om kinderen perspectief te geven, hun talenten
te ontwikkelen en persoonlijke doelen te halen. De vader van Amine richtte 15
jaar geleden de Stichting Sterren van Morgen op samen met Maikel Resort.

Het balletje ging rollen

Amine: “Mijn vader was een betrokken voetbalvader. Hij maakte zich zorgen over
de toekomst van de jeugd in onze wijk. Hij vond dat we hen wat meer aandacht
moesten geven. Omdat mijn vader gebrekkig Nederlands spreekt, werd ik er als
13-jarige bijgehaald. Het begon met organiseren van laagdrempelige sport- en
spelactiviteiten. Maar vooral voetbal had een grote aantrekkingskracht op de
jongeren. Voetbal hield en houdt de jongens van de straat. Zo bereikten we doelgroepen die de gemeente en andere instanties niet konden bereiken.

Met de nieuwe voorzitter Omar Sirre én met subsidie voor Kwetsbare Wijken
maakten we onze stichting professioneler en sterker. Wekelijks begeleid ik 150 tot
200 kinderen in de Hoge Vucht. Naast voetbaltraining organiseren we culturele-,
muziek- en dansactiviteiten, suppen, schaatsen en samen eten. De ouders weten:
mijn kind is bij jullie in goede handen.

Niet alleen rozengeur en maneschijn

De gemeente en andere partners nemen ons nu serieus. We zijn er nog niet. Zorg
in de Hoge Vucht voor goede faciliteiten, zoals een fijn buurthuis voor de jeugd,
een kunstgrasveld op het terrein van Advendo en een voetbalkooi in het Alard
Duhamelpark.

Ruwe diamanten

De Hoge Vucht is een bron van ruwe diamanten. Zo kijk ik naar mensen. Ik help
kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Als je in de Hoge Vucht opgroeit is alles mogelijk. Je kunt een mooie carrière opbouwen, beroemd en succesvol worden. Denk aan Diego Theunissen, Mo Bicep, Feliciano Zsschusschen,
Mehdi Naqqadi, Lemia Elhaddouti, Anissa Chibani en nog vele anderen! Je moet
wel hard je best doen om je dromen te verwezenlijken niet opgeven en doorgaan.
Dat wil ik de jeugd meegeven. De toekomst zie ik als superuitdagend!”

“Iedereen is welkom bij Stichting Hart voor Breda Noord”

Acht jaar geleden verhuisden Corline en haar man Lenard vanuit een klein
dorpje in de Bommelerwaard naar de Hoge Vucht. Ze studeerden allebei theologie en liepen stage in de Mattheüskerk. Dat beviel zo goed dat ze hier bleven.
Inmiddels hebben ze samen drie kinderen die in deze wijk opgroeien en het
enorm naar hun zin hebben.

en we zijn tolerant naar elkaar.
Het verschilt natuurlijk per straat,
maar het dorpse karakter is hier
echt nog wel.

Buurtpastor Mattheüskerk

Dat er in de wijk weinig te doen is
voor kinderen? Dat herken ik niet.
Mijn oudste zoons vermaken zich
prima en doen mee aan buitenschoolse activiteiten. Natuurlijk
zijn er problemen met een bepaalde groep jongeren. Ik denk dat je
die wel bereikt met een gesprek.
Een organisatie als Grote Broer
en Grote Zus maakt goed contact
met deze jongeren.

Corline: “Ik werk een dag in de week als buurtpastor voor de kerk. Tijdens onze
stage leerde ik hoe je als kerk van betekenis kunt zijn voor bewoners in de wijk.
We hebben een verbindende rol in de wijk, omdat we het gesprek mogelijk maken tussen mensen van verschillende culturen en geloven. Naast de kerkdiensten
organiseren we zingevingsactiviteiten voor jong en oud.

Stichting Hart voor Breda Noord

Ik ben ook maatschappelijk werker voor de Stichting Hart voor Breda Noord.
Deze vrijwilligersorganisatie zit in de Mattheüskerk en zet zich in voor alle buurtbewoners. Elke dag komen mensen hier voor Nederlandse taalles, naailes,
kledingreparaties, vrouwenochtend of huiswerkbegeleiding. Eén van de evenementen waar ik dankbaar voor ben is de buurtcamping. Die hielpen wij organiseren, afgelopen zomer op het terrein van Advendo. Er kwamen veel mensen
op af om elkaar beter te leren kennen. De deur staat voor iedereen open, welke
levensovertuiging je ook hebt.

Diversiteit geeft vrijheid

Ook thuis staat mijn voordeur altijd open. Mijn buren kunnen bij wijze van spreken iets uit de koelkast pakken. Ook al staat de Hoge Vucht als wijk niet zo goed
bekend, ik heb veel vertrouwen in de buurtbewoners. Wat mij het meest aanspreekt is de diversiteit. In ons rijtje woont niemand naast elkaar met dezelfde
cultuur of hetzelfde geloof. Dat geeft heel veel vrijheid. Je wordt niet beoordeeld

Genoeg te doen voor kinderen

Hou elkaar vast

Ik hoop dat we ondanks corona elkaar vast blijven houden en elkaar
ruimte geven om verschillend
over dingen te denken. Of het nu
gaat over vaccineren, racisme of
vuurwerk. Ga niet meteen oordelen, maar luister eerst en stel
daarna vragen. Mijn oproep: kies
voor liefde en niet voor angst.”

WinterChills 2021
In de vorige Kerstvakantie (2020-2021) was er
een mooi WinterChills-programma voor kinderen en jongeren. Niemand hoefde zich te vervelen.
Op het moment dat deze Koers werd gemaakt,
wordt er weer gewerkt aan een programma
WinterChills voor de komende Kerstvakantie.
De landelijke coronaregels werden eind november strenger. Daarom is het nodig goed met elkaar te praten over wat er wél kan.
Partners in de stad, zoals onder andere Breda

Actief, Nieuwe Veste, Surplus en Grote Broer en
Zus organiseren het programma samen met de
gemeente.
We kijken met plezier uit naar de WinterChills
2021-2022!
Kijk voor actuele informatie over het programma op www.winterchills.nl en volg de social
media-kanalen van onder andere de gemeente,
Breda Actief, Nieuwe Veste en Grote Broer /
Grote Zus.
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“We houden de wijk, schoon, heel en veilig”
Randy Roels woont al bijna 20 jaar in Hoge Vucht. Goed geïntegreerd, zeer betrokken en hartstikke multiculti. Dat zijn woorden die Randy typeren. Ze is sinds 2014
voorzitter van Buurtpreventie Wisselaar-West.

Ogen en oren

De verkeersactie in 2016 kreeg veel aandacht en was een succes. Na die actie kwamen er veel snelheidsremmende maatregelen in de wijk. Ook goede verlichting
in de brandgangen en nieuwe en betere lantaarnpalen dragen bij aan een veilige
buurt.

Schoon, Heel en Veilig

Randy: “We kennen allemaal de bordjes “Attentie
Buurtpreventie”. Ze staan in de meeste wijken. Het
doel is de veiligheid in de buurt verbeteren en criminaliteit helpen voorkomen. Toen Buurtpreventie
in de Wisselaar startte, was het aantal inbraken en
straatroven hoog. Het is een paar jaar nul geweest.
Nu is de criminaliteit weer iets toegenomen. Het
zijn vooral schuurinbraken en vuurwerk. Onze wijk
is een aandachtswijk met weinig vertier waar meer
gezinnen problemen hebben. Buurtpreventie is
heel belangrijk, werkt preventief werkt en helpt de
leefbaarheid verbeteren.

Ook ben ik voortrekker van onze Werkgroep
Schoon, Heel en Veilig. Samen verbeteren wij zo
ook de leefbaarheid. We houden de wijk schoon.
Niet alleen met volwassenen, maar ook samen met
basisschoolkinderen in Wisselaar-West ruimen we
zwerfafval op. Onder het mom van jong geleerd
is oud gedaan maak ik kinderen bewust van de
impact van zwerfafval op de leefomgeving en de
natuur. Ik leer ze respect te hebben voor elkaar en
voor de natuur. Uiteraard krijgen de kinderen een
beloning voor hun hulp. Ik hoop natuurlijk dat meer
kinderen en volwassenen ons voorbeeld volgen.

Voelsprieten

In 2014 kreeg ik de vraag om voorzitter te worden
van Buurtpreventie Wisselaar-West. Ik was wegbezuinigd zoals zovelen in de thuiszorg en had tijd over. Dus ik zei: “Is goed!” Nu zeven jaar later ben ik nog steeds
voorzitter, want er is geen opvolger. We zijn met acht oudere mensen. Natuurlijk
willen we graag jonge mensen erbij, maar dat is lastig. Nieuwe vrijwilligers die
zich bij ons willen aansluiten zijn van harte welkom. Talent voor buurtpreventie is
handig. Ik voel en zie het als er iets niet klopt. Al van kinds af aan heb ik daar voelsprieten voor.
Mooie resultaten

Beter samenwerken

Vanuit Buurtpreventie zijn er korte lijntjes met de politie, gemeente, Surplus en
de woningbouwvereniging. Zien we iets wat niet in orde is? Dan melden we dat
via de BuitenBeter app. Helaas is er veel verloop. Professionals komen en gaan en
dat is niet goed voor de samenwerking. Een verbeterpunt dat ik graag noem is de
communicatie. Als wij vanuit Buurtpreventie iets melden, horen we daar te weinig
van terug. Om gemotiveerd te blijven, is die terugkoppeling erg belangrijk. Als we
hier samen stappen maken is dat zeker een win-winsituatie.”

Advendo, bijna 90 jaar oud maar springlevend!
meer bij naam, maar de kinderen kennen mij. Het zijn geen probleemkinderen,
maar kinderen met problemen. Ze maken veel mee, op school en thuis. Alle kinderen hebben een aai over hun bol nodig en moeten hun energie en hun verhaal
kwijt. Bij Advendo kunnen ze altijd terecht.

Met een ijsje breek je het ijs

Niet alle kinderen vertellen meteen open over hun problemen. Je moet eerst
hun vertrouwen winnen. Dat doen mijn partner Nancy en ik met kleine dingetjes. We spreken bijvoorbeeld met iemand af: als je scoort, krijg je van ons een
ijsje. Na afloop van de wedstrijd komt zo’n jochie dan trots vertellen dat hij gescoord heeft en dan krijgt hij een ijsje. Soms beginnen ze dan spontaan te vertellen waar ze mee zitten, waar ze tegenaan lopen. We luisteren, bieden hulp aan
of verwijzen door naar onze partners.

Belonen en straffen

Ger Bruggeman is voorzitter van voetbalvereniging Advendo. Hij loopt al 47 jaar
rond op sportpark ’t Kadijkje.
Hij is hierdoor een vertrouwd gezicht en een stabiele factor voor de club. Na
een paar lastige jaren, groeit het aantal leden van de club. Advendo is weer
zichtbaar en werkt samen met vrijwilligers en partners aan een betere toekomst voor de kinderen.

Meer dan een voetbalvereniging

Ger: “Bij voetbalvereniging Advendo draait het al lang niet meer alleen om voetbal. Ons terrein is ook de uitvalsbasis van Get Started en Grote Broer en Grote
Zus. Die samenwerking is logisch en hecht. We werken immers allemaal voor en
met jeugd uit Breda-Noord. We doen er met elkaar alles aan om hier een thuisgevoel te creëren waar iedereen zich welkom en op zijn gemak voelt. Op deze
manier spelen wij een belangrijke rol in de wijk.

We doen het voor de kinderen

Een belangrijke drijfveer voor Ger is kinderen helpen. Ik ken ze niet allemaal

Goed gedrag belonen we, maar wie zich misdraagt krijgt een gele kaart. Dat
komt neer op dezelfde straf als bij bureau Halt. Jongeren die vuurwerk afsteken
op ons terrein? Die moeten met een prikkertje langs het veld de rommel opruimen. Daarna krijgen ze wat te eten en drinken van ons. Dat is het moment dat
we een goed gesprek voeren. Een rode kaart? Dan heb je het flink verprutst en
mag je niet meer terugkomen.

Samen werken aan talentontwikkeling

Binnen de programma’s Vitaal Voetbal en Krypton spreken we met de gemeente, politie, wijkraad, Surplus, Sterren van Morgen, La Femme Vitaal en Breda
Actief. We werken samen aan talentontwikkeling voor kinderen in de breedste
zin. We hopen een grote groep jongens en meisjes te bereiken door structureel
activiteiten te organiseren. Als onze plannen slagen, hebben we een heel sterk
verband.

Het Buurthuis van de Toekomst

Ik hoop dat Advendo een stabiele vereniging wordt. En ik droom van een nieuw
buurthuis waar we alles onder één dak hebben: de voetbalkantine, een kookstudio en verschillende ruimtes voor al onze partners. Nu zitten de organisaties
versnipperd in de wijk. Genoeg plannen en dromen voor de toekomst. Eén ding
is zeker: In mei 2022 bestaat de vereniging 90 jaar en gaan we een mooi feestje
vieren. Advendo betekent tenslotte niet voor niets: aangenaam door vermaak
en nuttig door ontspanning.”

Foto's: ImiraFoto Colinde
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Gezinshuis El Noor uit Hoge Vucht valt in de prijzen
BREDA - Gezinshuis El Noor in de Bredase Tongerenstraat heeft de Publieksprijs van de Brabantse Stijlprijs 2021 gewonnen. Daarnaast kreeg het project
van Mohammed en Jamila Yaqini een eervolle vermelding van de jury.

van de provincie, die zij in kunnen zetten bij hun uitbreidingsplannen.

El Noor won de publieksprijs met grote overmacht. Ruim 7.000 van de 10.000
stemmen waren voor het Bredase initiatief. De prijs leverde El Noor een cheque ter waarde van 2500 euro op. Daarnaast kreeg Jamila Yaqini uit handen
van juryvoorzitter en gedeputeerde Erik Ronnes een voucher met kennisuren

El Noor is een intercultureel gezinshuis, waarin het echtpaar Yaqini en hun
eigen dochters ruimte bieden voor maximaal tien opvangkinderen, die zij volledig opnemen in hun gezin.

Opvangkinderen
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Verpleegkundig spreekuur

Werken bij Surplus

Heeft u gezondheidsvragen voor uzelf of voor
iemand in uw omgeving? Loop gerust bij ons
binnen! U hoeft geen afspraak te maken en er
zijn geen kosten aan verbonden.

Surplus is altijd op zoek naar nieuwe collega’s
in de thuiszorg, in onze woonzorgcentra of in de
wijk. Nieuwsgierig?

?

Uw suiker laten meten, heeft u fysio nodig,
maakt u zich zorgen over uw buurvrouw, twijfelt
u of u thuiszorg nodig heeft of bent u eenzaam?
U kan en mag ons alles vragen. Wij proberen u
zo goed mogelijk verder te helpen.

Surplus Pluspunt (Tielrodestraat 49)
Elke woensdag van 13.30 tot 14.00 uur.
Woonzorgcentrum Vuchterhage
(Antwerpenstraat 93)
Elke donderdag van 11.30 tot 12.00 uur.
Liever bellen?
Je mag ons ook altijd bellen via
076- 208 00 33 (Thuiszorg Hoge Vucht).

Je bent welkom om te ontdekken waar je echt
blij van wordt!
Kijk op www.werkenbijsurplus.nl of neem
contact op met onze recruiter Marlous via
Whatsapp:
06 – 229 87 769
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Ken je Zorg voor Elkaar Breda?
een laagdrempelige manier helpen wij mensen weer
op weg.
Op de zeepkist
Op maandagochtend hebben wij een ‘zeepkistoverleg’. Een wekelijks overleg waar we elkaar bijpraten.
We hebben allemaal onze eigen expertise. En we helpen elkaar om de kennis die we hebben op het goede
moment in te zetten. Soms nodigen we experts of
netwerkpartners uit om ons te informeren over een
bepaald thema. Zo blijven we goed op de hoogte van
wat er allemaal speelt in de wijk.
Deze organisatie is er voor iedereen die wel wat
hulp kan gebruiken. Miriam Duif is cliëntondersteuner van MEE West-Brabant en werkt sinds
2013 bij Zorg voor Elkaar Breda. Ze spreekt namens het netwerk.
Wij zijn er voor jou
Miriam: “Zorg voor Elkaar Breda helpt individuen,
mensen die hulp in het dagelijkse leven of intensieve
zorg nodig hebben. Hun hulpvragen kunnen gaan
over armoede, schulden, mobiliteit, dementie, eenzaamheid of huisvesting. Ook chronisch zieke mensen en mensen met een beperking kloppen bij ons
aan. Wij helpen bij het aanvragen en inregelen van
langdurige zorg. Alle medewerkers van Zorg voor
Elkaar bieden een luisterend oor en geven nieuwe
inzichten, hulp, advies en informatie die helpt. Op

Buurtpunten
We zijn dichtbij de mensen met spreekuren op verschillende centrale plekken in de wijk. Sinds kort
hebben we ook een Buurtpunt in Winkelcentrum
Hoge Vucht. Voor veel bewoners is dit makkelijker te vinden en laagdrempeliger dan onze locatie
Noorderlicht. Jammer genoeg gaan de spreekuren
in het winkelcentrum nu niet door vanwege corona.
Zodra het kan pakken we dit meteen weer op. Corona hangt steeds als een donkere wolk boven ons.
Gelukkig is er veel creativiteit om de mensen toch te
bereiken. Sommige mensen zijn erg verrast door de
digitale gesprekken. Dan zeggen ze: ‘Goh, het is net
of je bij mij in de kamer zit!’
Goede zorg doen we samen
Zorg voor Elkaar Breda is een netwerk waarbij veel
organisaties zijn aangesloten. We werken samen met

verschillende partners in de wijk. Dat is echt belangrijk. We schakelen veel met Surplus, StiB, de woningcorporaties, de wijkcentra, de gemeente, GGZ en
vrijwilligers uit de wijk. Er gebeurt veel in de wijk, dus
we moeten onze krachten bundelen. Dat gaat heel
goed.
Hoe gaat het in de praktijk?
In een gesprek met mensen luisteren we naar hun
verhaal en halen we hun mogelijkheden en talenten
naar boven. Dit komt erop neer dat we niet alleen
over zorgen en problemen praten, maar ook naar
kwaliteiten vragen. Dat doen we door te vragen:
Waar ben je goed in? Waar word je blij van? Wie heb
je om je heen? Zo zoeken we samen naar praktische
oplossingen.”
Wij staan voor je klaar
Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig.
Kom langs bij onze spreekuren op onze locatie Noorderlicht, Cornelis Florisstraat 25, ingang 3 bij het
grasveld.
•
Maandag van 13.30 tot 15.30
•
Donderdag van 10.00 tot 1200 uur. Wij zijn
gesloten op 30-12 en 6-1.
Niet zo mobiel? Wij komen graag naar je toe.
Bel naar telefoonnummer: (076) 525 15 15.
Of neem een kijkje op onze website: www.zorgvoorelkaarbreda.nl

Foto: ImiraFoto Colinde

Samen werken we aan een
schone, mooie en veilige
buurt. Ook tijdens de jaarwisseling. U kunt daarbij
helpen. Meld het als u iets
ziet dat vragen oproept of
niet door de beugel kan.
U vindt de informatie over
bij wie u terecht kunt in deze
uitgave van Koers onder
Informatie en contact.

WONENBREBURG
WENST U FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN SCHITTEREND EN
GEZOND 2022!
Bereikbaarheid tijdens feestdagen

Kerstmis en nieuwjaarsdag vallen dit jaar op zaterdag en zondag. In het weekend is het
klantcontactcentrum van WonenBreburg gesloten. Voor noodgevallen kunt u uiteraard wel
bellen naar: 088-496 0000, u wordt dan doorgeschakeld.

De WonenBreburg-kalender is er weer!

De kalender is een cadeautje voor onze huurders. Met de kalender hoeft u geen afspraak
meer te vergeten. Op www.wonenbreburg.nl/kalender leest u waar u er eentje kunt krijgen.
Mochten de coronaregels veranderen, dan kan het zijn dat we de verspreiding van de kalender moeten aanpassen.
Op www.wonenbreburg.nl/kalender vindt u de actuele informatie.

www.wonenbreburg.nl
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“Als er iets is, gaan we erop af!”
Frank Weijters en Marian Pistorius zijn sociaal werkers bij Surplus. Marian stond vorig jaar ook in Koers.
Ze riep op om meer om te kijken naar anderen en
iets extra’s voor elkaar te doen. Collega Frank schuift
deze keer aan bij het gesprek. Hij is sinds oktober sociaal werker in Breda-Zuidwest en in Doornbos-Linie.
Daarvoor werkte hij elf jaar bij CJG als wijk- en jeugdwerker in Breda-Noordoost. Ook hij is een vertrouwd
gezicht in de wijk. Met Frank en Marian blikken we
terug op het afgelopen jaar. Ook kijken we alvast
vooruit naar 2022.

seren van een buurtcamping of een kerstactiviteit.”

Sterk sociaal vangnet

Marian: “Ons werk speelt zich af op straat. ’s Ochtends vroeg ga ik naar de supermarkt, daar spreek ik
mensen die de drukte vermijden. Ik drink een kopje
koffie en maak een praatje met hen. Ook de mensen
die het afval ophalen, kappers en pedicures koester
ik. Zij weten waar pijntjes en problemen zitten, wat er
leeft.”

Vooruitblik op 2022

Terugblik op 2021

Samenwerking en saamhorigheid
Marian: “Door de lockdown waren er meer hulpvragen. Vooral op gebied van eenzaamheid. Mensen
willen graag anderen ontmoeten. Wij weten waar
ontmoeting en verbinding plaatsvindt in Breda Noord.
We wijzen mensen de weg naar die ontmoetingsplekken.
De samenwerking tussen professionals, partners en
vrijwilligers is hechter geworden. We weten elkaar
steeds beter te vinden. Onze rollen zijn duidelijker.
Bij een hulpvraag schakelen we snel met elkaar. Dat is

onze kracht. Het afgelopen jaar zagen we een enorme
toename in vrijwilligerswerk. Door corona willen meer
mensen iets betekenen voor anderen. Er is een sterk
sociaal vangnet in deze wijk. Als sociaal werkers hebben wij veel contact met en aandacht voor vrijwilligers.
We hebben het idee dat mensen meer voor elkaar
over hebben. Ze zijn liever voor elkaar geworden.”
Frank: “Er is veel dynamiek in Breda-Noord. Misschien
wel meer dan in andere Bredase wijken. Bij het Wijkplatform komen veel initiatieven binnen. Zoals organi-

Foto: ImiraFoto Colinde

Burendag in Hoge Vucht
In het laatste weekend van september werden in Hoge Vucht allerlei leuke
Burendagactiviteiten georganiseerd. Op het Gerrit Rietveldplein dronken we op 24
september met medewerkers van Dunya Zorg en bewoners gezellig een bakje koffie of
thee en hielden we in ieder atrium een mini-bingo. Heleen en Mirjam, de dames van
Bakkie Troost Breda, zorgden voor een hele leuke sfeer met liedjes, grappige
interactie en mooie gesprekjes.

Op zaterdagochtend 25 september een volle voortuin met allerlei lekkers bij Club
Kruimel in de Maaseikstraat, waar buurtbewoners gastvrij door Carola en Marcel van
der Mast werden onthaald.
Daarna was het gezellig bij de burendagactiviteit van Innovatief Hoge Vucht. Er
werden taarten uitgedeeld aan bewoners die dat volgens hun buurvrouw of buurman
verdienden. Dat leverde leuke reacties en gesprekken op. Veel taarten, afkomstig van
Het Klooster Breda zijn diezelfde dag nog soldaat gemaakt.

Geniet van de feestdagen. De medewerkers van Alwel
wensen u alle goeds toe voor 2022!

Nieuwe pareltjes

Frank: “Ik hoop dat we in 2022 nieuwe pareltjes ontdekken. Mensen die op welke manier dan ook een
steentje bijdragen aan de samenhang en leefbaarheid
in de wijk. Die sleutelfiguren heb je nodig. Hoe meer
mensen we kennen, hoe meer we samen kunnen
doen voor de buurt.”
Marian: “Wil je vrijwilligerswerk doen? Dan kun je
meteen aan de slag. Heb je een vraag of hulp nodig?
Wij maken tijd voor iedereen. En als we iets signaleren,
dan gaan we erop af.”

KOERS

Wijkavontuur
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In het wijkgebouw de Biesdonk is elke vrijdagmiddag een speciale middag voor
de oudere bewoners van de wijk en omgeving. U kunt daar spelletjes doen, een
kaartje leggen en dit alles onder het genot van een kopje koffie/thee (eerste kopje bij de prijs inbegrepen) of een biertje / wijntje. Kunt u rikken, jokeren of bent u
kampioen sjoelen dan gaan anderen graag met u de strijd aan.

Raffy | Lâle | De Leystroom is met drie zorglocaties en de
thuiszorg er voor kwetsbare ouderen in Breda en omgeving. Op
de locaties Lâle en Raffy voor ouderen met een Turkse resp.
Indische en Molukse ouderen. Er werken circa 400 medewerkers
en 225 vrijwilligers. Gedreven vanuit gastvrije, persoonsgerichte
en cultuurspecifieke zorg wordt de basis gelegd voor prettig
wonen en goede zorg, welzijn en behandeling. Word onderdeel
van ons team! Samen zijn we kleurrijk.

Renovatie in volle vaart in
Zonnebekestraat in Wisselaar
Er liggen mooie nieuwe daken op de woningen en de nieuwe kozijnen
gaan er op vele huisnummers in. Aannemer Geluk gaat als een trein.
De hele straat is gevuld met bouwhekken, busjes, materialen, steigers
en mannen met schoenen met stalen neuzen en bouwhelmen
op hun hoofd 
Heeft u het al gezien?

Ook als beginneling bent u natuurlijk van harte welkom !! Dus voor een gezellige
middag moet u zeker eens komen !

Iedereen is welkom!

Samen werken we aan een
schone, mooie en veilige buurt.
Ook tijdens de jaarwisseling.
U kunt daarbij helpen. Meld het als u iets ziet
dat vragen op roept of niet door de beugel kan.
U vindt de informatie over bij wie u terecht kunt
in deze uitgave van Koers onder
‘Informatie en contact’.

1/1
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Restaurant
Rumah Senang
Bernard de Wildestraat 400, Breda. 076 - 522 51 50.
Een kleinschalige, sfeervolle ontmoetingsplek in Woonzorgcentrum
Raffy waar iedereen welkom is voor een kopje koffie met iets lekkers.
Onze koks zorgen iedere dag tussen 12.00 en 13.30 uur voor een
warme lunch met keus uit Indische of Hollandse gerechten. Er is een
wisselend weekmenu. Onze Toko is geopend van maandag tot en
met zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Eet smakelijk. Selamat makan!

Recept
Pavlova
10 pers.
5 middelgrote
eieren
250 g fijne kristalsuiker
2 tl maizena
1 tl witte wijnazijn
250 ml verse
slagroom
16 gr vanillesuiker
150 gr verse
frambozen
150 gr bramen
150 gr verse
blauwe bessen
bakpapier

DAGELIJKS GEOPEND VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

W W W . S A M E N K E U R R I J K . N L / R U M A H S E N A N G

Stichting Innovatief Hoge-Vucht zoekt begeleiders voor haar klussendienst.
Vind je het leuk om vrijwilligers en stagiaires te begeleiden on the job ?
Vind je het een uitdaging om je kennis en ervaring te delen ?
Dan ben jij de juiste persoon op de juiste plaats.
nnovatief Hoge Vucht is op zoek naar begeleiders in de klussendienst. Klussen
worden gedaan bij bewoners in de wijk Hoge Vucht. De klussen omvatten
tuinonderhoud, schilderwerk, laminaat leggen enz.
Kijk voor meer informatie op de website: www.innovatiefhogevucht.nl
Heb je interesse neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.
Interesse, bel IHV 076-3031143 of 06-27260000
U kunt ook mailen: ihv.breda@gmail.com

Verwarm de
oven voor op
150 °C. Bekleed
een
bakplaat met
bakpapier en
teken er een
cirkel op van Ø
30 cm. Teken
precies in het
midden
een
kleinere cirkel
van Ø 12 cm.
Splits de eieren. Klop in
een
vetvrije
kom de eiwitten stijf met
een
mixer.
Voeg al kloppend geleidelijk de suiker
toe. Klop door
tot het schuim
glanst en een
beetje taai is.
Klop dan de
maizena
en
azijn erdoor.
Tip! Voor gebruik mixer en
kom insmeren
met citroen.

Schep het eiwit gelijkmatig
in de getekende kransvorm
op het bakpapier. Je kunt
voor een strakke krans ook
een spuitzak
gebruiken.
Schuif de vorm
iets onder het
midden van de
oven, verlaag
de temperatuur naar 120
°C en laat in
ca. 1 uur en 30
min. gaar worden. Open af
en toe de deur
van de oven tijdens het bakken om lucht
te laten ontsnappen. Zet
de oven uit en
laat de pavlova
in de gesloten
oven helemaal
afkoelen. Dat
duurt
zeker
3 uur. Neem
de
schuimkrans uit de
oven, verwijder voorzichtig het bakpapier en leg de
krans op een
schaal. Klop
de slagroom
met de vanillesuiker stijf
en schep op de
krans. Verdeel
de frambozen,
bramen
en
bessen erover.
Bewaartip.
Maak pavlova
1 dag van te
voren, bewaar
luchtdicht, bijvoorbeeld in
een afgesloten trommel.
Decoreer vlak
voor gebruik
met slagroom
en fruit.

