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Start wijkgesprekken Hoge Vucht

Wijkraad Breda Noord en Urban Living Lab in gesprek met de wijk.
Op 22 september was het dan eindelijk zover: na
een aantal digitale bijeenkomsten met bewoners
en studenten van BUAS, Avans en Curio, was er na
lockdown de eerste mogelijkheid om in het echt met
elkaar kennis te maken. Op een mooie najaarsmiddag
waren bewoners en studenten dan ook, buiten in het
zonnetje, volop in gesprek over onderwerpen die de
wijk bezig houden. Duidelijk was dat veiligheid in de
wijk zo’n onderwerp was. Veel bewoners maken zich

zorgen over het huftergedrag in de wijk van sommige
bewoners. Ervaringen werden gedeeld, maar ook al
eerste ideeën over hoe je meer kunt doen tegen deze
uitwassen.
In andere werkgroep werd volop gediscussieerd over
het woningaanbod in deze wijk. Iedereen is het er
wel over eens dat het aanbod te eenzijdig is en dat
er te veel sociale woningbouw in de wijk is. Maar

wat gaat dat betekenen voor geplande nieuwbouw,
bijvoorbeeld in de Bernard de Wildestraat? Mag daar
geen sociale woningbouw meer komen? Maar er is ook
behoefte aan betaalbare starterswoningen; zouden
die dan toch voor een deel daar moeten komen, of
moeten die elders worden gebouwd?
. Lees verder op pagina 6.

Innovatief Hoge Vucht gestopt met

Geslaagde Burendag

activiteiten aan de Meerhoutstraat

lees verder op pagina 7

Door Henk Schol en het redactieteam

Directeur De Fontein
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Stoere ridders

Met ingang van 1 oktober is Innovatief
Hoge Vucht (IHV) gestopt met haar
activiteiten aan de Meerhoutstraat. IHV
is een initiatief van bewoners, die met een
mix van zowel sociale als commerciële
activiteiten, een bijdrage leveren aan de wijk
en haar bewoners. De activiteiten vanuit de
Meerhoutstraat worden beëindigd omdat
de kosten van de huur van het pand niet
langer kunnen worden opgebracht door
de bewoners. IHV heeft begin 2020 een
startsubsidie ontvangen van de gemeente,
maar moest binnen een jaar volledig op
eigen benen staan. Lees verder op pagina 6.
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Wijkmanager Hoge Vucht
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12

2

KOERS

Wijkavontuur

WIJKRAAD IS OP ZOEK NAAR:
De wijkraad is op zoek naar hulpmiddelen voor mensen met een kleine beurs. Wij denken aan de
volgende artikelen:

Email: wijkraadbredanoord.obn@gmail.com
Bankrelatie: NL61INGB0008460523
Secretariaat
/Postadres:
Ad Marijnissen Brusselstraat 362
		4826NM Breda.
KvK:
Telefoon:

V40282808
06-27260000 -/- 076-5877255

Bestuursleden Wijkraad Breda Noord;

- Rollators
- Rolstoelen
- Looprekken
- Loopkrukken
- Muurbeugels
- Steken
- Incontinentiemateriaal
- Sta-op stoelen
- Etc……………………!
Gaarne een berichtje naar Ad Marijnissen. Tel.: 06-27260000
Mail: amarijnissen@kpnmail.nl of wijkraadbredanoord.obn@gmail.com			
			

Wij komen het graag bij u ophalen om andere mensen te helpen!

Voorzitter: Leo van den Berg
Secretaris: Ad Marijnissen
Penningmeester: Tonnie Colen
Bestuurslid: Randall Josefa

De wijkraad Breda-Noord (OBN)
is op zoek naar enthousiaste mensen
Het bestuur van de Wijkraad Breda-Noord(OBN) is op zoek naar
gemotiveerde personen die goed in teamverband kunnen werken. Bent u
die persoon en wilt u zich in dienst stellen van de wijken in de Hoge Vucht,
neem dan contact op met het bestuur, zie boven!
Wij zullen u hartelijk ontvangen met een lekker bakje koffie

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

Charleroistraat 170
4826 LP Breda

Stichting Wijkavontuur Hoge Vucht zoekt bezorgers

Vrijwilligers die de wijkkrant Koers
willen rondbrengen tegen een
vergoeding van € 0,05 per krant.
Verspreiding Koers: februari
maart april mei juni/juli september
oktober november/december

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

Interesse, bel 076-3031143 of 0627260000
U kunt ook mailen:

wijkavontuurhogevucht@gmail.com
Correspondenten:
Ad Marijnissen, Leo van den Berg,

wijkavontuurhogevucht@gmail.com

Redactie :
Raymond van Beek, Ad Marijnissen, Leo van den Berg
Eindredactie :
Ad Marijnissen, Leo van den Berg, Tonnie Colen
Redactietelefoon :
06-23514355
Redactie e-mail :
wijkavontuurhogevucht@gmail.com
Advertentie verkoop :
Wijkavontuur Hoge Vucht
Vormgeving & Druk :
Jeroen Aerts
DKZET offset rotatie
Klachten bezorging :
Tijdens kantooruren, tel. 0627260000
Wijkkrant Koers is een uitgave van Wijkavontuur Hoge Vucht

AANLEVERSPECIFICATIES
Artikelen voor Koers graag aanleveren in de volgende
bestandstypes:
Tekst: 			
in een Wordbestand
Foto’s:			in een JPEG-bestand
Advertenties: 		
in een pdf bestand
Tekst en foto’s in aparte bestanden aanleveren, dus geen
foto’s in de tekst plaatsen.
Als er onderschriften bij foto’s gewenst zijn, dan deze
graag op een bestand aanleveren.
De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
inhoud van aangeleverde artikelen. Daarom graag de
naam van de schrijver of instantie die voor de inhoud
verantwoordelijk is toevoegen..
De volgende Koers komt uit in september 2021

Wijkavontuur:
www.
wijkavontuurhogevucht.nl

Bewonersplatform:
www. hogevuchtonline.nl
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Nieuwe locatiedirecteur van De Fontein
Evelien Maes ziet alleen kansen in haar kinderen

We mogen weer…..rijden.

Een groot deel van de corona-maatregelen is ingetrokken en
we mogen weer een forse stap zetten naar het “oude normaal”.
Bij dat laatste kun je je overigens afvragen hoe normaal ons
gedrag voor corona was. Is het bijvoorbeeld echt normaal
dat je iedere ochtend en avond een uur in de file staat om op
kantoor werkzaamheden te doen die je ook prima thuis kunt
doen? Ik zal eerlijk bekennen: ik rij graag auto. Ondanks dat
ik weet dat het niet zo heel goed is voor het milieu, vind ik het
heerlijk om ontspannen achter het stuur te zitten en zoevend
over de weg te gaan. Toch een beetje een jongensdroom; als
kind kroop ik al achter het stuur van de auto van mijn vader,
dromend dat ik met hoge snelheid over de snelweg reed.
De harde werkelijkheid was anders: de auto stond gewoon
stil voor de voordeur. Toen ik onlangs voor het eerst weer
naar mijn werk mocht zat ik weer in deze jongensdroom; de
harde werkelijkheid was echter dat ik gewoon stil stond, nu
niet voor de voordeur, maar in een file op de A58. Het hele
plezier van autorijden is toch naar de bliksem als je sukkelend
in slakkentempo over die weg kruipt. Je komt bovendien met
een pesthumeur op je werk. “Hoi Leo, hoe was je weekend?”
vraagt een blije collega je bij het koffieapparaat. Hij woont nog
geen kilometer van kantoor af en komt vrolijk fluitend op de
fiets naar zijn werk. “Eerst koffie, wat een k*t-file”.
Omdat ik een groot deel van mijn werk ook thuis achter
mijn laptop kan doen, heb ik de luxe om een deel van de
week thuis te werken en ben ik dus niet veroordeeld om
dagelijks in de file te staan. Een deel van werkend Nederland
kan dat niet: medewerkers op fabriek, in de winkel, in de
zorg of in de transportsector. Veel van hen zijn aangewezen
op de auto en staan soms iedere dag in de file. Zouden
alle mensen, die net als ik, voor een deel thuis kunnen
werken, dit fileleed niet kunnen verminderen, door meer
thuis te werken of in ieder geval niet in de spits naar het
werk te gaan? Als het kon tijdens de coronamaatregelen,
waarom zou het nu dan ineens niet meer kunnen?
Corona heeft ons geleerd dat we veel meer thuis kunnen
werken dan we ooit dachten. Het lijkt echter dat we met
loslaten van de maatregelen ons verstand op nul hebben
gezet en als een stel kuddedieren weer massaal in de file gaan
staan. We mogen immers weer…. Als we met z’n allen nu eens
verstandiger aan het verkeer zouden deelnemen dan wordt
autorijden misschien weer een beetje leuk en staan we straks
alleen maar in de file om in België te tanken….
Leo van den Berg

3

Door Henk Schol
Het bruist van de ideeën bij Evelien Maes, de
onlangs aangestelde nieuwe locatiedirecteur
van basisschool De Fontein in Geeren-Zuid. Een
protestants-christelijke school: "We vertellen de
Bijbelverhalen. Daarbij hebben we ook respect
voor andere geloven. Hier is het offerfeest van
de islam ook aan de orde. En traktaties zijn hier
halal."
Via het basisonderwijs in Hoekse Waard,
Rotterdam en Middelharnis is ze In Breda
beland. Ze kiest heel bewust voor scholen in
minder welvarende wijken.
"Je wilt wat met de kinderen uit deze wijk. Hun
talenten tevoorschijn halen en die stimuleren,
daar zijn de collega's op deze school hartstikke
goed in. Dat gaat niet alleen over rekenen en
taal, dat gaat ook over vragen als: Waar wil je
naartoe, waar word je gelukkig van? We willen
dat ze goed en zelfbewust in de maatschappij
terecht komen. En niet dat ze op het verkeerde
pad belanden."
De even prachtige als beschamende
televisieserie Klassen liet begin dit jaar zien
hoe kinderen uit minder welgestelde wijken in
Amsterdam heel lastig uit die positie komen.

Aan Maes zal het niet liggen, laat ze weten: "Ik
zie alleen mogelijkheden en uitdagingen bij
onze kinderen. Het team wil echt het beste uit
hen halen en hen een ontwikkeling meegeven
in de breedste zin. Daar zie ik alleen maar
kansen."
Multiculturele school
De Fontein telt dezer dagen 144 leerlingen,
zestien meer dan een jaar terug. Hoe dat
precies komt, is onderwerp van onderzoek,
maar heel wat ouders uit de wijk sturen hun
kroost naar basisscholen buiten de wijk. Voor
heel de Hoge Vucht geldt dat iets meer dan de
helft van de kinderen in de basisschoolleeftijd
buiten de wijk op school gaat. Ook de Fontein
mist zo leerlingen ‘van om de hoek’. Waarom?
"Onze populatie", denkt Evelien. "Wij vormen
een multiculturele school, een wereldschool.”
Of, zoals het in de volksmond heet: de Fontein
wordt gezien als een ‘zwarte school’.
Als gezegd: er is groei. Evelien Maes: “We
hebben een goede instroom van nieuwe
kleuters uit de wijk en we hebben zeker de
ambitie om nog meer te groeien. Wij hebben
hele specifieke kwaliteiten waarmee we ons
onderscheiden. Dat begint al met de enorme
gedrevenheid van de leerkrachten die in staat
zijn om alle kinderen te bereiken, die precies
weten hoe de kinderen leren, plezier maken
en die daardoor in staat zijn de kinderen boven
zichzelf uit te laten stijgen. Voorbeelden van
die gedrevenheid is de huiswerkklas die een
leerkracht zelf na schooltijd is gestart. Het
uitstroomniveau bevestigt dit, 80% van de
leerlingen zit na drie jaar nog steeds op niveau.”
De school ‘kent’ (en beoordeelt) haar leerlingen
dus heel goed, landelijk is dit getal ongeveer
twee derde.
Eveliens droom is uiteraard: "Dat alle kinderen
uit de wijk naar een school dichtbij huis gaan.
En dat het talent uit de wijk, ook van ouders of
anderen, iets voor de school en de kinderen kan
betekenen. Denk aan kunst of muziek, maar
het kan van alles zijn. Mooi toch: wijkbewoners
die de kinderen van de wijk rijker maken." Ook
zou ze graag lesgeven aan volwassenen met
een taalachterstand.

Overlast ? Meld het dan bij de
Buitenbeter app
BuitenBeterapp is
een goed initiatief en ontwikkeld vanuit het
perspectief van
zowel inwoner als
gemeente, zodat
meldingen makkelijk gedaan en opgelost kunnen worden. Zo
kun je zelf bijdragen aan een prettige leefomgeving en daarnaast kan de gemeente alle hulp
gebruiken om de buitenruimte schoon, heel en
veilig te houden.
Dus zie je een kapotte lantaarnpaal of gedumpt vuil of andere vormen van overlast
Meld dit via je app. Er wordt dan snel gereageerd. Ook krijg je een bevestiging van je
gedane melding. Neem even de moeite om de
app te downloaden, je hebt er veel voordeel
van.
Het werkt echt goed en is makkelijk in gebruik
!!!
Hoe werkt het:
Stap 1: download de buitenbeterapp via de
playstore of appstore op je telefoon
Stap 2: Maak een foto

Een foto zegt meer dat duizend woorden. Leg
dit direct vast met je smartphone.
De gemeente kan nu zo snel mogelijk de ernst
van de situatie inschatten en bepalen hoe,
door wie en wanneer het probleem kan worden
opgelost.
Stap 3: Leg de locatie vast
Op basis van GPS wordt de exacte locatie automatisch bepaald.
Zo kan de gemeente meteen zien op welke
plek de melding is gedaan. Je kunt ook zelf een
adres intypen of de pin op het kaartje verplaatsen.
Stap 4: Omschrijf het probleem
Selecteer het probleem uit de lijst met veelvoorkomende problemen, zoals zwerfvuil op
straat, slecht wegdek of kapotte straatverlichting.
Je kunt het probleem ook omschrijven of toelichten.
Stap 5: Verzend de melding
De melding is nu klaar om te versturen! Deze
komt automatisch binnen bij de betreffende
gemeente.
De app werkt in heel Nederland. Het verzenden van je melding is gratis
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EHBO Evenementen Team Breda

Voor de Wijkraad Breda Noord (OBN) en Innovatief Hoge Vucht
stond het team van de EHBO altijd klaar. Een team waarop je altijd kunt rekenen met fijne sociaal betrokken mensen. We lichten
twee EHBO’ers, die bij elk evenement aanwezig waren, er uit.
Een gezellig, maar vakkundig, koppel dat niet te beroerd is om
af en toe mee te helpen tijdens een evenement. Het gaat over
Richard en Elly Brouwers die in de Haagse Beemden wonen. Zij
hoeven bij een calamiteit elkaar maar aan te kijken om te weten
wat er moet gebeuren. Een echt geolied team. De voorzitter van
het team, Bas Kennis, kan altijd op hen rekenen, niets is er te veel
voor hen. Zij leveren hun weekend in om anderen een gezellige
dag of middag te laten hebben. Ergens zit er een logica in omdat

Bas Kennis, ook een zeer bedreven persoon, het heerlijk vindt om
andere mensen EHBO te leren. Het team bestaat uit mensen met
een passie voor de EHBO. Wilt u meer over EHBO of reanimatie
weten dan kan dat. U kunt contact opnemen met Bas Kennis,
EHBO Evenementen Team Breda , telnr. : 06-30121132. Ook kunt
u hen mailen: ehbo.opleidingscentrum.breda@gmail.com of
www.ehboevenemententeambreda.nl.
Het bestuur van Innovatief Hoge Vucht bedankt Bas, Richard en
Elly voor hun inzet en vriendschap.

Nieuwe locatie Grote Broer Grote Zus Hoge Vucht
Sinds een tijdje zie je veel activiteit van jongens en meisjes van grote broer en
grote zus aan de Bastenakenstraat. Ze hebben hier sinds kort hun nieuwe onderkomen betrokken. Groepsbegeleider Anass Lamou is blij met de nieuwe locatie.
Centraler in de wijk en ruimte die voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden.
In de toekomst wordt er nog een studio aangebouwd waar de jongeren muziek,
waaronder rappen, en andere activiteiten kunnen ontplooien. Ook de nauwe samenwerking met Advendo is een pluspunt. Ger Bruggeman spreekt namens Advendo zijn genoegen uit over de nauwe en fijne samenwerking.
Hij hoopt dat er in de toekomst nog meer partijen zich aansluiten en een positieve
impuls aan de wijk kunnen geven.
Jongeren kunnen nu ook makkelijker worden bereikt. Dit deed men al door op de
scholen in de Hoge Vucht aanwezig te zijn door bijvoorbeeld te helpen met allerlei
activiteiten zoalshet overblijven. Ook via NAC street league en natuurlijk op social media zijn ze super actief.

zijn in de wijk. Straatwerk speelt daarbij ook een belangrijke rol.
Dit brengt ook een stukje veiligheid in de wijk en zorgt ook voor werving van nieuwe jongeren uit de wijk. Een deel is vrijwilliger en een ander deel loopt stage.
Het opleiden van de jongeren berust op het bijbrengen van een scala aan sociale
vaardigheden, competenties en verantwoordelijkheden. Instromers hebben de
bronzen status dan zilver, zilverpus en ten slotte goud.
Hoe hoger je komt in het statussysteem hoe meer verantwoordelijkheden je krijgt.
Dit wordt inzichtelijk gemaakt door de kleuren van het shirt. Brons is een rood
shirt voor de jongens, roze voor de meisjes, zilver en zilverplus een geel shirt voor
de jongens en bordeaux voor de meisjes en als je de gouden status hebt bereikt,
krijg je net als de begeleiding een zwart shirt zowel de jongens als de meisjes.
De officiële opening vindt plaats op 9 december.

Ook werken ze nauw samen met de gemeente, handhaving en maatschappelijkwerk. Zij nemen contact met hen op als ze denken dat er hulp nodig is.

Het wordt vast een groot succes en Hoge Vucht gaat er
weer een stukje leefbaarder op worden door minder overlast en meer rust en veiligheid.Maar vooral een mooie plek
voor de jongeren waar ze zich kunnen ontplooien.

Anass vindt het zelf ook heel belangrijk dat zijn jongens en meisjes goed zichtbaar

Wij wensen jullie veel succes op de nieuwe locatie.

Het is herfst!
De zomer ligt nu echt achter
ons. We zitten middenin de
herfst en dat betekent ook dat
het blad weer van de bomen
valt. Bladeren kunnen glad
zijn en daardoor gevaarlijk voor
uzelf en uw medebewoners.
Houd daarom uw brandgang
en stoepen schoon. Zo houden
we het samen veilig!

www.wonenbreburg.nl

Afval en rotzooi in uw woonomgeving is vervelend. Het doet niks goeds voor
het straatbeeld en kan zorgen voor ongedierte. Ziet u vervuiling in of rondom uw
flat, meld dit dan. Samen zorgen we voor een fijne woonomgeving.
Rotzooi, afval en vervuiling in of direct rondom uw flat? Dat meldt u aan de
buurtbeheerder van WonenBreburg.
Rotzooi, afval en vervuiling van de buitenruimte, bijvoorbeeld bij containers
of op grasvelden? Dat meldt u aan de gemeente. Dat kan telefonisch via 14 076
of met de BuitenBeter app.
Weet u niet of u bij WonenBreburg of bij de gemeente moet zijn met uw melding?
Bel dan een van de twee. U wordt altijd naar de juiste persoon doorverwezen.
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Beestachtig feestje op Kinderboerderij Parkhoeve
Speeltuinen en midgetgolf
Stephanie is ook een van de vrijwilligers en zij werkt al
20 jaar op de boerderij. Zij weet echt heel veel van alle
dieren die er wonen. Zo weet ze dat er 52 dieren op
de boerderij wonen, dat er drie speeltuinen zijn, een
midgetgolfbaan en een waterspeeltuin! En… dat er in
twintig jaar niet zo heel veel veranderd is op Parkhoeve, alleen dat er nu parkieten en eenden zijn komen
wonen. Stephanie hoopt, dat over twintig jaar het park
nog groter is, met nog meer dieren, een nog groter terras en een uitgebreide horeca.
Koers feliciteert alsnog Kinderboerderij Parkhoeve
Geeren-Noord met hun 20 jarige verjaardag! Op zaterdag 2 oktober werd dat beestachtig groots gevierd.
Lianne is bestuurslid en vrijwilliger van deze leuke
boerderij en zij is super trots. “Het was zo leuk om alle
kinderen te zien genieten en dat ze zo blij worden van
de dieren. Het is gewoon geweldig, dat we dit al twintig jaar doen in en voor onze wijk! Het is fijn om te
werken in de natuur, tussen de dieren en vooral met
zoveel enthousiaste vrijwilligers.”

Tegenover de boerderij ligt ook nog een andere leuke
boerderij. Daar hebben ze een moestuin waar je lekkere groente en fruit kunt kopen, hebben ze heerlijke
kruiden en kun je mooie herfstboeketten kopen. En als
je Halloween gaat vieren, koop je daar ook jouw pompoenen.
Wil jij nou ook eens naar deze kei vette boerderij en
helemaal gratis? Kijk dan snel op parkhoevebredanoord.nl en kijk voor meer foto’s op www.chatime.nl

Stoere ridders, schildknapen en coole kids

Door de redactie van ChaTime:
Wow, je zult maar een ridder in je wijk tegenkomen? Dat overkwam de leerlingen
van KBS John F. Kennedy. Waarom? Omdat het feest is op school, de school is jarig en wordt 55 jaar en dat werd koninklijk gevierd. Alle kids waren uitgenodigd
om het ridderspektakel bij te wonen en of het een spektakel was! Stoere ridders
op snelle paarden stuiven voorbij de leerlingen van de school, de ene groep juicht
voor ridder Witte Wilhelm en de andere groep roept en gilt voor Rode Roderick.
Enkele kids waren gekozen om als jonkvrouwen de ridders aan te moedigen! De
jonge schildknapen maakten van dichtbij een zwaardgevecht mee en met een super vette snelheid lukt het ze om met een kei scherp zwaard een appel door midden te klieven. Super cool dus!
Hoe word je ridder?

Maar hoe word je nou ridder en moet je daarvoor een diploma halen? Reporters
Marjan en Hailey waren daar wel nieuwsgierig naar. De ridders weten daar wel antwoord op: “ Als je zeven jaar bent begin je als page en doe je klusjes op het kasteel.
Op je veertiende kan je schildknaap worden en op je 21e word je ridder, maar daar
moet je wel eerst een opleiding voor volgen en nee je krijgt niet een diploma,”
lachen de ridders. De stoere ridders trainen vaak en gaan ook naar de sportschool,
want je moet wel een goede conditie hebben. Ridders rijden vaak op paarden en
ook daar krijg je les in. “Belangrijk is ook dat je niet in paniek raakt en rustig blijft,
want paarden merken dat meteen.” Ridder Roderick vindt het ook belangrijk dat
kinderen blijven dromen en fantaseren en dat je wensen uitkomen. En die van Hailey kwam uit: zij mocht op het paard en samen met de ridders op foto!
Was jij nou ook op het ridderfeest? Kijk dan snel voor alle foto’s op
www.chatime.nl
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Start wijkgesprekken Hoge Vucht
(vervolg pagina 1)
Ook het voorzieningenpeil in
de wijk, passeerde de revue.
Een bibliotheek wordt echt
gemist en iedereen vindt dat
die terug moet komen. “Niet
alleen voor de boeken”, aldus
een bewoner; “maar ook om
elkaar te ontmoeten en samen
een bakje koffie te drinken”.
“Deze bijeenkomst is nog maar
het begin” geeft Henk Schol
aan. Henk is nauw betrokken
bij Urban Living Lab Breda en
ook volop actief als vrijwilliger
in de wijk. “De bedoeling is
dat bewoners meer betrokken
raken bij ontwikkelingen in de
wijk en ook actief meedenken

Innovatief Hoge Vucht gestopt met activiteiten aan de
Meerhoutstraat (vervolg pagina 1)

en meedoen.” Urban Living
Lab Breda en de wijkraad
hebben hierbij de handen
ineengeslagen.
“Bewoners
moeten meer inspraak hebben
over wat er in hun wijk moet
gebeuren, zij zijn als geen
ander
ervaringsdeskundige
van hun wijk” aldus Tonnie
Colen van de wijkraad. “Om
deze bewoners daadwerkelijk
te bereiken gaan we met hulp
van enthousiaste studenten de
wijk in” geeft Henk Schol aan.
Dit betekent dat de komende
periode bewoners in de wijk
deze studenten overal gaan
tegenkomen.
Dit laatste bleek een te grote opgave: omdat door de gemeente Breda alle geschikte
panden in de wijk worden verkocht, was IHV
voor de huur van een pand aangewezen op de
commerciële markt. Deze commerciële huur
kon niet volledig worden doorberekend aan
de gebruikers van het pand, omdat deze dit
niet konden opbrengen.
Het pand aan de Meerhoutstraat bood ruimte
aan verschillende sociale ondernemers en
vrijwilligers. Zo vonden er, onder meer een
ruilwinkel, een wijksportkamer en een fietsenmaker onderdak. Ook werd de dagopvang van
kwetsbare ouderen in de wijk door Surplus in
de coronaperiode hier verricht. Verder werden er de Kerstroute, Burendag en het Hoge
Vucht Zomerfeest georganiseerd en met een
kleinschalige klussendienst werden mensen in
de wijk geholpen. Het pand diende op sommige dagen als uitvalsbasis/werkplek voor
tientallen studenten die daar namens Urban
Living Lab Breda in de HogeVucht actief zijn.
Ten slotte was de Meerhoutstraat de thuishaven van de wijkraad en wijkkrant Koers. Met
al deze activiteiten is in een korte termijn een
waardevolle bijdrage geleverd aan de wijk
en haar bewoners. Heel wat is goed gegaan,
maar één ding is niet gelukt: in Hoge Vucht
een sociale onderneming van de grond tillen
die kon doorgroeien.
Het experiment begon in de voormalige Robert
Schumannschool aan de Meerhoutstraat, dat
de gemeente Breda in 2013 voor belachelijk
lage prijs (€ 215.000) aan de verhuurder
had verkocht. 'Verpatst', noemt voorzitter
Leo van den Berg van het IHV-bestuur die
transactie. Eerder huisde Werk aan de wijk
in het pand. Daar werkten mensen 'met
afstand tot de arbeidsmarkt' voor de wijk.
Werk aan de wijk ging ten onder omdat,
onder verantwoordelijkheid van de gemeente,
jarenlang
cao-afspraken
niet
waren
nagekomen. Twee dozijn vrijwilligers en enkele
in de wijk werkzame professionals bedachten
daarop een nieuwe onderneming: Innovatief
Hoge Vucht. Motief: (blijven) bijdragen aan de
ontwikkeling van wijk en wijkbewoners door
een aantal door bewoners gewenste diensten,
bedrijvigheid en activiteiten op poten te
zetten. Simpelste voorbeeld: de klussendienst
die tegen lage tarieven wijkbewoners met
een smalle beurs bedient. Extra argument: in
het pand bevonden zich allerhande spullen en
materialen uit de boedel van Werk aan de Wijk.
Het duurde enkele maanden voor het initiatief
echt van start kon gaan. Van den Berg: "We
hadden graag een vliegende start gemaakt.
Dat is ons erg moeilijk gemaakt. Er was veel
bureaucratie van de gemeente. Gereedschap
werd geteld, er werden ons bizar veel regels en
voorwaarden opgelegd. Gevolg was dat zowel
klanten als klusseniers verdwenen."

Al vrij snel werd duidelijk dat de jaarlijkse
huursom van het pand - € 65.000 - met
dergelijke activiteiten niet op te brengen zou
zijn. De gemeente Breda sprong bij en kwam
tweemaal met geld over de brug. Geld dat
aanvankelijk trouwens niet werd overgemaakt,
IHV mocht de binnenkomende rekeningen
doorsturen naar de gemeente. "Wij kregen
vervolgens allerlei aanmaningen omdat de
gemeente te laat betaalde." De gemeente
ging ervan uit dat IHV na die subsidie op
eigen benen moest kunnen staan. Een te
optimistische gedachte voor een organisatie
in een wijk die niet als de sociaaleconomisch
meest veerkrachtige te boek staat. Bovendien
kwam Corona. Veel activiteiten vielen stil.
De 65 mille aan huur per jaar voor de, tot de
draad toe, versleten school bleek niet op te
brengen, temeer omdat IHV ook partijen
ruimte verschafte die geen commerciële
huur konden opbrengen. Van den Berg: "Je
komt met een enorm gat te zitten tussen wat
een commerciële verhuurder vraagt en wat
sommige partners konden opbrengen. Zo
is er heel wat maatschappelijk geld naar de
verhuurder van het pand gegaan. Het bestuur
van IHV vindt dat onverantwoord en heeft
dan ook besloten niet opnieuw subsidie aan te
vragen voor het pand.
De bewoners gaan uit het pand weg, maar
andere partners in het pand proberen met
de verhuurder afspraken te maken om
(voorlopig) door te gaan. “Zij maken een eigen
afweging en moeten vanzelfsprekend ook
kijken naar hun belang.” Voor vrijwilligers en
bewoners ligt dit anders. Zij kunnen en willen
een commerciële huur niet betalen. Er zijn
in de wijk echter weinig alternatieven voor
huisvesting. Hier hebben alle bewoners- en
vrijwilligersinitiatieven in de wijk last van. Veel
maatschappelijk vastgoed in de wijk, zoals
oude schoolpanden, is door de gemeente
verkocht aan projectontwikkelaars. "De
gemeente had dit pand destijds nooit mogen
verkopen", vindt Van den Berg. "De gemeente
was blijkbaar nog niet rijp voor een dergelijke
aanpak. Zorg er voor dat er betaalbare
ruimte komt voor bewoners-initiatieven in
de Hoge Vucht. Breda kiest te vaak voor een
commerciële koers en voor professionals die
hun inkomen uit de wijk halen. Ik vind dat een
gemeente meer moet kiezen voor mensen die
vrijwillig iets doen. In deze wijk zijn andere
dingen nodig. Geen commercieel vastgoed,
maar een gemeente die naast je gaat en blijft
staan. Het lijkt gelukkig te veranderen; de
gemeente heeft hier waarschijnlijk ook van
geleerd. Ik zie in elk geval andere intenties. Ik
hoop echt dat er naar gewone wijkbewoners
vanuit het stadskantoor een andere wind gaat
waaien."
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Burendag bij
Innovatief Hoge Vucht
Een zonnige dag waar
we niet op hadden
gerekend. Samen met
de buurt hebben we
ervan genoten.
Rommelmarkt, hapjes
en drankjes, spelletjes voor kinderen en een
loterij.
We waren weer even samen, uiteraard
coronaproof.
De buurtbewoners waren enthousiast en erg
blij met de cadeaus die ze hadden gewonnen.

De cadeaus voor de loterij zijn geschonken door
Innovatief Hoge Vucht. De eerste prijs was
een kleuren televisie. Verder waren er kleine
prijzen zoals glazen gevuld met bonbons.
En stripboeken diewaren geschonken door
bewoners. Rond 17.00uur werd de burendag
afgesloten met een gezellig samenzijn.
Mede dankzij het Oranjefonds, het
Wijkplatform Hoge Vucht ,Innovatief Hoge
Vucht en de EHBO-groep van Bas Kennis, alle
deelnemers, sponsors en vrijwilligers kunnen
wij terugkijken op een geslaagde dag.

Een ommetje met Semmie: De Strijbeekse Heide

Thuiswerken is vooral de hele dag achter de computer zitten. Alle reden om aan
eind van de middag samen met hond Semmie een stevige wandeling te maken.
Dit is goed voor zowel Semmie als voor het baasje. Frisse buitenlucht en gezonde
beweging. Omdat we intussen de wijk al menig keert doorkruist hebben en ook
de Lage Vuchtpolder al meer dan bekend is, hebben wij onze horizon verlegd en
bezoeken we alle bossen en landgoederen in de omgeving. Graag nemen wij u in
deze rubriek mee op pad. Deze week: De Strijbeekse Heide.
We rijden naar Ulvenhout en pakken zuidelijk van Ulvenhout, de weg naar Strijbeek.
Eenmaal in Strijbeek aangekomen zien we links van ons een aantal karakteristieke
huizen met rood-witte luiken. Het is de voormalige Marechaussee-kazerne,
die nu verbouwd is tot woningen. Ooit waren hier Marechaussees gehuisvest
die een antwoord moesten geven op de welig tierende smokkelaarspraktijken
in deze omgeving. Bij de afslag naar Chaam rijden we voorbij restaurant “Het

Smokkelaartje”. We parkeren de auto en maken een keuze uit de verschillende
wandelroutes die hier starten. Zo kun je zuidwaarts het smokkelaarspad volgen.
Via smalle paadjes steek je dan met een houten bruggetje de Strijbeekse beek
over en beland je op Belgisch grondgebied. Het mooie van de Strijbeekse heide
is dat met ieder seizoen het gebied een complete metamorfose doormaakt. Het
meest bekend is natuurlijk het prachtige purperen gewaad waarin de heide zich
aan het eind van de zomer hult, wanneer zij vol in bloei staat. Wie dan over heide
wandelt weet waarom er zoveel Brabantse liedjes (waaronder ook het Bredase
volkslied) gaan over de purperen heide. Maar ook in de herfst toont de heide zijn
schatten: een bonte verscheidenheid aan paddenstoelen, zoals de rood witte
vliegenzwam of een prachtige heksenkring. Voor Semmie is het hoogtepunt
van het uitje toch vooral de smakelijke maaltijd die we na een lange wandeling
genieten bij restaurant Het Smokkelaartje. Bon appetit!

8

KOERS

Wijkavontuur

Buurthuis Biesdonk
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, kaartje leggen en dit alles onder het genot van een kopje koffie/
thee (eerste kopje bij de prijs inbegrepen) of een biertje / wijntje.
Elke maand word er ook een bingo georganiseerd 24 september is de eerste keer weer. Kunt u
rikken, jokeren of bent u kampioen sjoelen dan gaan andere graag met u de strijd aan. Ook als u
een beginneling bent u natuurlijk van harte welkom !!
Dus voor een gezellige middag moet u zeker eens komen !

Iedereen is welkom!

Hoe de kwetsbare mens ook in Hoge Vucht weer opkrabbelt
Ook in de Hoge Vucht wonen mensen die de Stichting Maatschappelijke Opvang
Breda (SMO) daar in de afgelopen jaren heeft kunnen huisvesten. Het gaat om
mensen die daarvoor dakloos of thuisloos waren.
Voor de kritiek dat de wijk al te veel maatschappelijke problemen op haar bord
heeft, heeft de begin oktober (met pensioen) vertrokken bestuurder van SMO,
Lieke Jansen, alle begrip. "Je hebt in de wijk ook kracht nodig om dat mogelijk te
maken. Ik zie die ook. Maar als die draagkracht van een buurt onvoldoende is, wordt
het lastig." Daarbij heeft Breda een enorm woningtekort, ook in de goedkopere
huurklassen, waar ook SMO-cliënten op zijn aangewezen. "Tsja, meer bouwen,
denk ik, ook in die goedkopere sector", zegt Jansen. Verslaafde dak- en thuislozen

hebben onderdak in De Vliet aan de Galderseweg.
SMO helpt veelal mensen die door harde klappen van het
leven uit het lood raakten. Sommige van de door SMO
aangedragen nieuwe bewoners van Hoge Vucht waren
eerder soms verslaafd of ze sjouwden (of sjouwen nog)
psychische problemen met zich mee. Voor veel van deze
kwetsbare dak- en thuislozen geldt: als ze eenmaal een eigen
plek hebben, klimmen ze met meer succes uit het dal. Een
huis geeft houvast, zekerheid, meer zelfrespect. Een huis
bevordert herstel, zo laat goed onderzoek zien. Dus: eerst een huis. Housing first,
is het motto dat ook Breda heeft omarmd.
Geruisloos
Het betrekken van een 'gewone' woning verloopt
voor de meeste cliënten betrekkelijk geruisloos.
Hoe: doordat ook de woningbouwverenigingen een
handje helpen en doordat SMO de buren en de buurt
daar nauw bij betrekt. Er komt ook heel snel actie op
signalen uit de omgeving. Dat intussen verschillende
cliënten op een eigen plek kunnen wennen en werken
aan terugkeer naar een leven met betekenis, is een van
de dingen waar Jansen apetrots op is.
"Veel mensen denken dat al onze daklozen een soort
Swiebertjes zijn, zwervers. Dat geldt hooguit voor een
op de tien. Al die anderen waren huisvaders of vrouwen
met een geregeld bestaan, die vaak als gevolg van een
ingrijpende gebeurtenis in hun leven de regie zijn kwijt
geraakt. In je eentje mis je vaak de veerkracht om door
te gaan na een scheiding, na de dood van een geliefde
of met de gevolgen van de kindertoeslagaffaire."
Mooie voorbeelden
"Wie dan weer in een gewone wijk als Hoge Vucht komt
te wonen, tussen stadgenoten, die je leert kennen
en met wie je contact krijgt, klautert - met de nodige
ondersteuning van onze medewerkers en een goede
‘landing’ in de buurt- wat makkelijker zelf uit het dal. We
hebben mooie voorbeelden. Ik denk aan de man die een
woning kreeg en die nu de tuinen van de buurtbewoners
onderhoudt. Zijn buren helpen hem op hun beurt, hij
kreeg via hen een koelkast en sommige buren brengen
hem af en toe eten. Dit kan wanneer je de buurt er goed
bij betrekt en goed reageert op signalen."
"We maken een heel mooie beweging", vertelt Jansen.
"Het gaat er niet meer zozeer om dat iemand dakloos
is. Het gaat erom dat we een opkrabbelende mens zien
die een aantal dingen heel goed kan en sommige ook
niet. Of zij of hij kan die niet meer, door de schade die is
opgelopen gedurende de duikeling naar de bodem van
de samenleving. We proberen deze mens opnieuw te
laten ontdekken wat zij of hij wel kan. Talentenfabriek
De Faam helpt daar enorm bij. Die heeft geen drempels.
Daar ontdekken mensen die zichzelf al zo'n beetje
hadden afgeschreven: ‘Hé, ik kan iets!’ En wie iets kan,
Gezinshuis El Noor is 1 van 5 finalisten voor de Brabantse Stijlprijs: een prijs voor
kan dikwijls nog meer."
woonideeën die net even anders zijn. Met jouw stem help jij hen om te winnen.

Stem op
gezinshuis El
Noor

Steun je local en breng vanaf 15 noovember je stem uit via alwel.nl/stijlprijs
El Noor is de enige finalist uit Breda en heel West-Brabant. Extra speciaal dus dat
een project uit de Hoge Vucht kans maakt op de prijs.
Van 2 woningen 1 grote familiewoning maken
Dat was het eenvoudige idee van de familie Yaqini. Kinderen die niet meer thuis
kunnen wonen krijgen in dit interculturele gezinshuis wat ze nodig hebben om mee te
doen in de samenleving.

alwel.nl

Samenwerking
Jansen roemt de zeer betrokken samenwerking met
de corporaties en de gemeente Breda, die ook hun nek
uitstaken of middelen beschikbaar stelde om opvang
en herstel van haar cliënten mogelijk te maken. Breda
doet dat ook met goede kwaliteit huisvesting. Aan de
Slingerweg komt een nieuwe 'doorstroomvoorziening'
als eerste opvang voor dak- en thuislozen. Daarmee
toont de stad ook haar respect voor de kwetsbare mens.
Jansen bewondert die kwetsbare mens die zijn verhaal
deelt en vanuit een ogenschijnlijk kansloze positie aan
herstel werkt. "Vergeet niet: Ieder van ons kan klappen
oplopen in het leven en daardoor kwetsbaar worden",
besluit ze.
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Jeugdregisseur Joost Verschuuren:Vraagbaak voor jongeren Breda

Jeugdregisseur
Joost
Verschuuren
("ze komen niet vanzelf naar je toe") en
stagaire Veerle Braun

Begin deze eeuw zat deze historicus nog
in de archieven. Met mensen werken,
leek Joost Verschuuren toch wel een stuk
leuker. Nu is hij de jeugdregisseur die met
collega's jongvolwassenen en jongeren in
Breda weer op weg probeert te helpen,
wanneer ze even vastzitten op weg naar
hun toekomst.
Breday is zijn uitvalsbasis: de plek waar
jong Breda terecht kan met vragen over
werk, opleiding of geldzaken. "Wie daar
binnen loopt krijgt meteen een regisseur.
Nog beter is", weet Joost, "eropaf, naar de
jongeren toe. Want ze komen niet vanzelf
naar jou. Als je achter de muren van
het stadskantoor blijft zitten, ga je veel
mensen niet bereiken. Op langere termijn
willen we graag de straat op. Zover zijn we

nog niet. De inloop in het Buurtpunt is een
mooie tussenstap. Mijn jongere cliënten
hebben mijn 06-nummer. Dat is nieuw
voor mij. Ik verwachtte dat ik platgebeld
zou worden. Daar blijkt helemaal niks van.
Jongeren weten heel goed wanneer ze dat
nummer wel en niet kunnen benutten."
Wie er bij Breday terecht kunnen? Jongeren
van pakweg 18 tot 27 jaar met alle soorten
vragen of twijfels over hun toekomst.
Jongeren die tussentijds van school zijn
gegaan, of die helemaal niets zie in hun
huidige baan. Of ze zijn ontslagen en
hebben schulden. "Vroeger moest iemand
soms langs zes loketten bij de gemeente,
dat is nu één contactpersoon, de
jongerenregisseur. De jongere heeft het
stuur in handen, maar de ondersteuning is
ook weer niet vrijblijvend."
Stagiaire Veerle Braun, midden in de
doelgroep, want 23, is student social work
bij Curio. Zij twijfelt helemaal niet. "Dit
heb ik altijd al willen doen, jonge mensen
helpen, wanneer ze vastlopen. Veel
jongeren zijn zoekende, weten nog niet
waar ze heen willen. Hen op weg helpen is
echt iets voor mij."
Jeugdregisseur Joost (en Veerle de
komende maanden) zijn op elke
woensdagochtend tot half een te vinden
in het Buurtpunt van Hoge Vucht,
Roesselaerestraat 644. Binnenlopen
kan de hele week op het station, adres:
Gravinnen van Nassauboulevard 3
te Breda (Belcrumzijde van CS Breda).
Maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 16.30 uur.

Nieuwe wijkmanger voor Hoge Vucht
sociale vlak van de wijk.”

Arjan Zonneveld
De gemeente Breda heeft voor Breda Noord, bestaande uit de
Hoge Vucht, Teteringen, Haagse
Beemden en Prinsenbeek een nieuwe wijkmanager aangesteld. Zijn
naam is Arjan Zonneveld. Arjan
heeft al de nodige ervaring opgedaan als wijkmanager in de binnenstad van Breda en daarvoor als
stadsmarinier. In zijn eerdere functie in de binnenstad lag zijn focus
op ondernemen en uitgaan. Arjan:
“Ik wilde graag meer werken aan
de leefbaarheid en prettig wonen in
Breda Noord. Ik vind het ontzettend
mooi dat ik me hier nu voor kan inzetten.”
Arjan doet dat niet alleen. “Als wijkmanager ben ik manager van twee
wijkteams namelijk Noord Oost en
Noord West. De twee wijkteams bestaan uit oa een fysiek wijkbeheerder en een sociaal wijkbeheerder.
Samen werken wij aan de leefbaarheid op zowel op straat als op het

Er is ook nauwe samenwerking met
de collega’s op het stadskantoor
en de wethouder Gezondheid, Wijkzaken en Leren. Arjan vervolgt: “De
wethouder is ook pas gestart in zijn
nieuwe functie. Op 1 oktober nam
Arjen van Drunen het stokje over
van Miriam Haagh. Met de wethouder voeren we regelmatig gesprekken over de ontwikkelingen in de
wijk. Bijvoorbeeld over zaken als
veiligheid, openbare ruimte en huisvesting.”
Arjan: “We kunnen als gemeente
niet alles alleen en in één keer oplossen. De samenwerking met zowel woningcorporaties en bewoners is enorm belangrijk. Daarom
ben ik ook zo blij met het nieuwe
Buurtpunt aan de Roeselarestraat
bij Winkelcentrum Moerwijk. Op
dinsdag en donderdag tussen 10.00
en 12.00 uur zijn hier woonconsulenten van drie woningcorporaties
en de wijkbeheerders aanwezig
om vragen te beantwoorden en in
gesprek te gaan met bewoners. Zo
kunnen we samen met bewoners uit
de wijk beter werken aan een prettige, schone en veilige buurt. Zelf
ben ik ook regelmatig te vinden in
het Buurtpunt. Ik kijk er naar uit om
de bewoners uit de wijk daar te ontmoeten.”
Wij wensen Arjan veel succes.

Idee

Hoge Vucht

Beste bewoners,

BREDA

Woon je in Hoge Vucht en heb je vragen of ideeën over veiligheid,
jouw woonsituatie of activiteiten in de buurt, dan kun je vanaf
29 september terecht in het Buurtpunt Hoge Vucht.
Elke dinsdag- en donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur
(als de Beachflag buiten staat) zijn hier medewerkers van
verschillende organisaties aanwezig, zoals Alwel, Laurentius,
WonenBreburg en Gemeente Breda.
Samen met jou pakken zij vragen, opmerkingen en ideeën over
veiligheid, wonen en buurtactiviteiten op.
Dus graag tot ziens in het Buurtpunt aan de Roeselarestraat 644,
aan de buitenzijde van winkelcentrum Moerwijk!

Buurtpunt Hoge Vucht
Roeselarestraat 644
4826 JW Breda

Voor alle bewoners van de buurt
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Jij weet als bewoner het beste wat je buurt
nodig heeft. Het wijkplatform Hoge Vucht
heeft jou nodig om hierover mee te denken!
Wat is een wijkplatform
Voor de buurten Biesdonk, Wisselaar, Geeren-Noord,
Geeren-Zuid en Waterdonken is er het wijkplatform
Hoge Vucht. Een wijkplatform is een netwerk wat
bestaat uit buurtgenoten en betrokken professionals
die werkzaam zijn in de wijk, zoals de woonconsulent en de wijknetwerker.
Wat doet het wijkplatform
Het wijkplatform komt eenmaal per maand bij elkaar.
Dit is elke tweede dinsdagavond van de maand om
19.30 uur, op wisselende locaties door heel de wijk.
In het wijkplatform worden ingebrachte plannen met
elkaar besproken. Ideeën waardoor de buurt (nog)
leuker wordt om in te wonen!
Het platform geeft advies over hoe ideeën aangepakt
kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door
ondersteuning van een professional of door
een financiële bijdrage.

Bijeenkomsten wijkplatform
14 september Pluspunt Wisselaar,
Tielrodestraat 49
12 oktober De Wegwijzer,
Steendorpstraat 2
9 november Grote Broer / Grote Zus,
Bastenakenstraat 39

Hoe meld ik een idee aan
Alle ideeën zijn welkom! Heb je een idee, stuur dan
een E-mailtje naar initiatievendorpwijk@breda.nl
voor een aanmeldformulier.
Ik wil graag meepraten in het wijkplatform
Je bent van harte welkom! Neem voor meer informatie
contact op met sociaal wijkbeheerder Cindy de Bok
via E-mail initiatievendorpwijk@breda.nl
In wijkkrant De Koers kun je lezen welke ideeën er zijn
besproken. Kijk ook eens op de facebookpagina
‘Platform Hoge Vucht, Teteringen, Doornbos, Linie
en Waterdonken’ en website www.planbreda.nl

Iedereen is
welkom

10

KOERS

Wijkavontuur

Groenedijkplein, Noorderlicht en kinderboerderij
Parkhoeve komende jaarwisseling weer vuurwerkvrije zone

Foto BN/De stem

Jaarwisseling 2019

Deze maand werd bekend dat
burgemeester Depla het Groenedijkplein,
de omgeving van het Noorderlicht en
de kinderboerderij Parkhoeve voor de
komende jaarwisseling heeft aangewezen
als vuurwerkvrije zone.
De aanwijzing van de kinderboerderij
past in het rijtje van alle andere
kinderboerderijen in Breda. De aanwijzing
van het Groenedijkplein en de omgeving
van het Noorderlicht daarentegen
is het rechtstreeks gevolg van de
vuurwerkoverlast, ongeregeldheden
en vernielingen die bijna iedere
jaarwisseling daar plaats vinden. De
afgelopen jaarwisseling was in deze
gebieden sprake van een massale inzet
van handhavers en politie. Veel bewoners
hebben toen voor het eerst sinds jaren
een rustige nieuwjaarsviering mogen
ervaren. Duidelijk werd dat een actief
handhavingsbeleid zijn vruchten afwierp,
alhoewel de grote inzet van politie ook
wel als ongemakkelijk werd ervaren. Het is
triest dat een rustige jaarwisseling alleen
kan als er zoveel politie op straat is, was
een veelgehoorde reactie in de wijk. Of dit
jaar weer sprake zal zijn van een dergelijke
grote politie-inzet blijft onduidelijk.
Wel heeft burgemeester Depla al laten
weten dat, net als de voorafgaande jaren,
hard wordt opgetreden tegen illegaal
vuurwerk.

Wijkavontuur
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Kraken jouw hersens weleens?

Door de redactie van ChaTime
Wow, kraken jouw hersenen ook weleens? Als je bijvoorbeeld een toets op school
maakt, of je bent een moeilijke puzzel aan het maken of… je denkt aan heel veel
dingen. Maar hoe werken hersenen eigenlijk? Hersenen bepalen dat je zelf loopt,
zelf praat of zelf bepaalt. Maar wat als je hersenen niet helemaal goed werken en
je bent geboren met een autisme? Heb jij weleens gehoord van autisme of ken jij
iemand die autisme heeft? Maar hoe zit dat dan? Chantal werkt bij Social Work
Breda, zij is coördinator van Jouw Kinds Is Uniek en zij weet echt heel veel over
autisme.
Wat is autisme?
“Mensen met autisme hebben vooral veel moeite om contact met anderen te maken. Ze wíllen vaak wel, maar ze weten niet hoe. Zo hebben ze vaak ook moeite met
harde geluiden”, weet Chantal. “Ken jij kinderen in jouw klas met een autisme? Dan
weet je vast, dat samen spelen moeilijk is voor een kind met autisme. En wat als
je verstoppertje wil doen, dan wil jouw klasgenootje goed de spelregels weten en
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echt goed de spelregels weten! En zij hebben vaak moeite met veranderingen. Echt
heel lastig allemaal hoor, autisme gaat nooit over maar, maar je kunt er wel goed
mee leren omgaan. Want voor ouders, zusjes en broertjes is het ook best moeilijk!”
Jouw Kind Is Uniek
En wat als je geen contact kan maken of je begrijpt anderen niet? Wat als je moeite
hebt met taal, moeite hebt met dingen die je voelt, hoort, ziet en ruikt. En wat als
je gebrek hebt aan fantasie, en alleen maar gericht bent op één interesse. Super
lastig allemaal voor de familie, klasgenootjes en vriendjes. Maar gelukkig is er in
Breda een project die ouders van kinderen met autisme verder helpt? Het project
heet: Jouw Kind Is Uniek. Ouders van kinderen met een autisme kunnen met elkaar
kletsen en vertellen over hoe ze hun kind met autisme helpen. Ouders vinden kletsen altijd heel fijn en het is ook belangrijk want zo kan je van elkaar leren en kan je
je verhaal aan elkaar kwijt.
Wil jij nou meer weten over autisme of heb jij een vraag hierover? Bel dan met
Chantal van Vegten op 06-58022439 of mail naar cvvegten@socialworkbreda.nl

Zoek het woord dat uit 1 of meerdere lettergrepen bestaat of is uitgebeeld. Streep de gebruikte
lettergrepen door. De overgebleven lettergrepen vormen – achter elkaar gelezen- de oplossing.

Erwtensoep
Ingrediënten voor 4 – 6
personen
1,5 ltr water
350 gr spliterwten
1 knolselderij van 400 gr
1 prei
1 winterwortel
1/2 bosje bladselderij
1 blaadje laurier
1 (vega) rookworst
Peper en zout
Zo maak je het
Zet de pan water op het vuur
en doe hier de spliterwten in.
Voeg het zout en de laurier toe
en breng het aan de kook.
Laat de erwten ongeveer 20
minuten zachtjes koken.
Schil de knolselderij en snij
deze in blokjes van ongeveer 1
cm. Was ze grondig.

Snij de prei in ringen en was
deze goed. Schil de wortel met
een dunschiller en snijd deze in
blokjes.
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Doe de groenten bij de
erwtensoep en laat het geheel
weer 20 minuutjes koken,
totdat alle groente beetgaar is.
In principe hoef je erwtensoep
niet te pureren. Maar als je
van een heel glad resultaat
houdt is dit het moment om
de staafmixer er doorheen te
halen.
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Hak de selderij grof en snij de
rookworst in plakjes.
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Voeg dit bij de erwtensoep en
laat het nog even op het vuur
staan.

1. Vrouwelijke ruiter
2. Duiker
3. Uurwerk
4. Islamitische kerk
5. Kijkkast
6. Les
7. Speelbak met schijven
8. Rupsvoertuig
9. Eetbare paddenstoel
10. Strafbepaler
11. Visatribuut
12. Ontvangstdraad
13. Zwemslag

14. Rollator
15. Vrouwelijke bij
16. Chinees biggetje
17. Hoogste toren in Nederland
18. Jonge zeehond
19. Groep uilen
20. Schoolfoto
21. Begeleider
22. Chef
23. Hoogste vrouwenstem
24. Fototoestel
25. Formule 1 auto

26. Coureur
27. Keyboard
28. Bos bloemen
29. Rode sinaasappel
30. Vroegere naam IJsselmeer
31. Zeehondencrèche Texel
32. Geheugenziekte
33. Verzorgingshuis in Biesdonk
34. ????????????
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KOERS

Wijkavontuur

BUURTREPORTERS VOOR
DE KOERS GEVRAAGD
De Koersredactie is op zoek naar een buurtreporter in jouw buurt.
Heb jij interesse en oog voor buurtevenementen, leuke verhalen schrijven, een
intervieuwtje houden met een markante bewoner of zo maar iemand. Elk idee is
welkom.

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

REPAIR CAFÉS IN BREDA
De locatie Tuinzigt (Rozenkranskerk, Meidoornlaan) is gestopt.
Op de 1e zaterdag van de maand is er dus alleen Repair Café in de
Haagse Beemden.
Tijden, adressen en contactgegevens
.
1e zaterdag van de maand
12:00-16:00u
Locatie Haagse Beemden
Centrum Heksenwiel
Heksenwiellaan 2
Contact coördinator: hb.repaircafe@gmail.com.
2e zaterdag van de maand:
geen Repair Café.
3e zaterdag van de maand
12:00-16:00 uur
Locatie Linie
Buurtsalon, Edisonplein 3
Contact coördinator: info@buurtsalon.com
4e zaterdag van de maand 12:00-16:00 uur
(NB: dit is niet altijd de laatste zaterdag!)
Locatie Princenhage
De Dobbelsteen, Doelen 36
Contact coördinator: henk.oomen1948@hotmail.com

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

Herfststorm waait over Hoge Vucht
Op 21 oktober werd onze wijk geteisterd door de eerste herfststorm. Omdat
de bladeren nog aan de bomen zitten vangen zij veel wind en is er een grotere
kans dat zij omwaaien. Tussen de dijken (bij park Hoge Vucht) was het raak; een
aantal populieren legde het loodje en werd later vakkundig verzaagd.

