
Woonjournaal
M A G A Z I N E  V A N  W O O N S T I C H T I N G  

CHARLOTTE VAN BEUNINGEN

2 | 2021



Lichtpuntjes 
Soms zijn ze groot 
Soms zijn ze klein 
Je hoeft ze niet te zoeken 
Je kunt ze ook zijn!

Het gedichtje op deze pagina stond 
hier vorig jaar ook. En ik herhaal 
deze woorden graag. Want het is een 
wijsheid die ons door deze tijd kan 
helpen. Een kaartje, een knipoog, 
een vriendelijk woord. Het lijkt 
soms klein, maar dat is het niet. Ik 
vind het hartverwarmend om te zien 
hoeveel mensen op deze manier  
naar elkaar omzien. 

Als woonstichting doen we ook  
ons best om een lichtpuntje te zijn. 
We hopen daarmee zoveel  
mogelijk mensen te bereiken. 

Nieuwe keukens 
op de Aawal in 
Den Bosch
Op de Aawal in Den Bosch deden we in 
de zomer groot onderhoud aan de 
buitenkant. En afgelopen maanden 
pakten we de keukens aan. Op de 
parkeerplaats stond een huisje van 
Jansen Huybregts waar de bewoners 
hun nieuwe keuken uitzochten. Jan en 
Tinie: “Echt een fijne keuken en heel 
handig met die lades. We kregen  
ook nog de mogelijkheid om over te 
stappen op elektrisch koken. Dat 
vonden we fijn. Het is veiliger dan gas.”

Door slimme oplossingen 
dragen we allemaal op onze 
eigen manier bij aan het 
klimaat. En dat is ook nog 
eens goed voor uw 
portemonnee. Soms is het 
groot, soms is het klein, 
maar iederéén doet wat! 
Kijk hier wat u kunt doen. 
Zo maken we Nederland 
samen duurzaam.

V O O R W O O R D

KARIN EN ELS BAKTEN AL WEL 100 TAARTEN
Misschien zag u ze op Facebook, of in het Klaverblad: 
de taarten van Karin en Els. Deze twee vrijwilligsters 
bakken taarten voor jarige huurders. Het is begonnen 
tijdens de tweede lockdown. Omdat mensen hun 
verjaardag niet konden vieren, wilden we hen een hart 
onder de riem steken met een bijzondere taart. En 
Karin en Els, vrijwilligsters van de Rode Rik, wilden die 
taarten wel bakken.

Met donaties van Miles of Pleasure betalen wij de 
ingrediënten. En Karin en Els maken daar een 
fantastische verrassing van en brengen hem weg. Dat 
maakt hen zelf ook heel vrolijk vertelt Els: “Iedereen is 
blij verrast! Dan vragen ze aan mij: “Welke woning
stichting doet dit nou?” Laatst was ik bij een blinde 
mevrouw die meteen heel vrolijk werd en zei: “Ik kan 
die taart niet zien, maar wel proeven” En toen nam ze 
met haar vinger een flinke lik uit de taart.” Nou Karin en 
Els, wij zijn jullie dankbaar. Geweldig dat jullie dit doen.  

Van Vught voor Vught

WILT U IEMAND AANMELDEN  
VOOR EEN TAART? 
Mail gerust naar m.denouden@
charlottevanbeuningen.nl  
of bel Monique den Ouden via  
(073) 656 23 82.

Ventielen mechanische ventilatie
In uw badkamer, toilet en keuken bevindt zich een afvoerventiel. Het is belangrijk  
dat u deze regelmatig schoonmaakt. Pak het ventiel bij de buitenste rand en  
neem deze uit de muur of plafond. De ventielen kunnen met een sopje worden 
schoongemaakt. Plaats het droge ventiel weer in de muur of plafond. 

Als u nog vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met: 
Charlotte van Beuningen  073 65 62 382
Jansen Huybregts (reparatieverzoeken)  088 02 21 421
Kemkens (storingen CV installatie)  088 50 50 330

Bespaartips

Bespaartip 1
Vervang gloeilampen 
door spaarlampen of 
LED verlichting.

Bespaartip 3
Zet de thermostaat  
niet lager dan 17 of  
18 graden. 

Bespaartip 2
Zet geen bank voor  
de radiator.

Bespaartip 4
Zet de TV uit. Zet ook  
computers, printers en  
andere apparatuur
helemaal uit. 

Bespaartip 5
Doe uw was op 30 of  
40 graden én draai  
volle trommels.

17°

Bespaartip 6
Doe ’s avonds  
de gordijnen 
dicht.
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Bespaar tips in huis
Twijfel daarom niet om contact 
met ons te zoeken als u wel wat 
licht kunt gebruiken. We geven het 
graag. Dat kunnen we, ook omdat we 
samenwerken met veel vrijwilligers, 
huurders en Vughtse organisaties. 
Die wil ik uit de grond van mijn hart 
daarvoor bedanken. 

En natuurlijk wens ik iedereen een 
prachtig en gezond 2022 waarin we 
elkaars lichtpuntje zijn. Doet u mee? 
Samen maken we het verschil.
 
Ik wens u veel leesplezier.  
Houd u goed, houd moed.

Warme groet,  
namens ons hele team,

Charlotte Beukeboom
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We krijgen veel vragen binnen 
over isolatie. Dat is heel 
begrijpelijk met het oog op de 
stijgende energiekosten. Graag 
leggen we uit wat we doen en hoe 
het staat met de planning. 

Onze woningen hebben als score 
op hun milieuvriendelijkheid al 
weer enkele jaren gemiddeld een 
energielabel B. Dat is best goed, 
maar het is een gemiddelde.  
Dat betekent dus ook dat er 
woningen zijn die lager scoren. 
Die woningen gaan we de 
komende jaren naar een beter 
energielabel brengen.

lang uw raam openzet, vliegt alle
warmte zo weer het raam uit.
Daarom krijgen veel woningen een
speciaal ventilatiesysteem. 
Daarmee kunt u verse lucht 
binnenhalen zonder warmte kwijt 
te raken. En u voorkomt schimmel, 
want door te ventileren kan het 
vocht de woning uit.”

WAAR ISOLEREN WE OP DIT 

Ervaring van de heer Van Run:
“Het was wel even wat donker in 
huis vanwege de steigers en de 
netten. Maar ze hebben het heel 
goed gedaan. Ik ben tevreden. Ik heb 
zelf door de jaren heen veel geklust 
in mijn huis. Met goedkeuring van 
de woonstichting natuurlijk. Je 
weet dan van tevoren dat het bij 
onderhoud in de weg kan zitten. De 
nieuwe ventilatie kwam bijvoorbeeld 
uit in een keukenkastje dat ik had 
ingebouwd. In dat kastje heb ik nu 
zelf een nette opening gemaakt. 
Anders werkt die ventilatie 
natuurlijk niet.” 
 
Net voor de definitieve afronding 
spreken we nog een keer met de 

O N D E R H O U D S P R O J E C T E N  E N  V E R D U U R Z A M I N G

Woningen verder isoleren

“ Op zolder is het nu ook 
aangenaam”

De voordelen voor u zijn een 
groter woongenot en een lager 
energieverbruik (bij juist 
gebruik). En natuurlijk levert dit 
voor ons allemaal een schonere 
planeet op. We doen dit zo veel 
mogelijk op de momenten dat we 
bij u ook onderhoud/schilderwerk 
doen. Op die manier hebt u als 
huurder maar één keer overlast. 

WAT WORDT DE PLANNING?
Milou Joosten is bij ons woon
regisseur. Milou: “We maken nu de 
planning. Zodra deze klaar is leest 
u welke woningen wanneer aan de 
beurt zijn.”  

We kunnen helaas niet alle 
woningen tegelijk aanpakken, 
hoe graag we dit ook willen. 
We moeten dat verdelen over 
de jaren. Zo houden we het 
financieel haalbaar. 
Milou: “Is uw woning nog niet aan 
de beurt? Dan hebben we op pagina 3 
een aantal tips die u kunnen helpen 
om toch energie te besparen. Die tips 
blijven na isolatie natuurlijk ook 
belangrijk.” 

VENTILEREN IS BELANGRIJK
Milou: “Als de woning is geïsoleerd
is het belangrijk om goed te
ventileren. Maar als u dan heel

Wat zijn uw verwachtingen? 
“Ik ben heel benieuwd. Ik zit vaak 
op zolder omdat ik daar zelf kleding 
maak. Het is daar eigenlijk altijd 
koud en ik heb vaak een elektrisch 
kacheltje aan. Met het nieuwe dak en 
de isolatie hoop ik dat het daar een 
stuk aangenamer werken is.” 

Na de werkzaamheden spraken 
we mevrouw Bergman weer: 
“Nou niets dan lof, het is echt heel 
prettig gegaan. Iedereen was heel 
correct, en af en toe dronken we 
samen een kopje koffie. Alles was goed 
op elkaar afgestemd en verliep vlot.” 
En hoe is het nu op zolder? “Ja een 
stuk warmer! Dat kacheltje is echt 
niet meer nodig. Wij zijn tevreden.”

MOMENT?
Op dit moment pakken we de Hoogstraat, Laagstraat, Glorieuxlaan,  
Sint Jansstraat en Sint Janshof aan. Met onze onderhoudspartner  
Caspar de Haan. Naast het onderhoud nemen we de volgende 
maatregelen:
•  We vernieuwen alle daken.
•  We isoleren de daken en muren.
•  Iedere woning krijgt een ventilatiesysteem.

We vroegen enkele huurders naar hun ervaringen: 

heer Van Run. Hij is tevreden, en 
roemt vooral ook de mechanische 
ventilatie. “In de ochtend zetten we 
even het raam open om te luchten en 
de rest van de dag zorgt de ventilatie 
voor frisse lucht. We hebben hem 
altijd op automatisch staan. En als 
we douchen zetten we de ventilatie 
op stand 3. Dan kan het vocht het 
huis uit. Dat is belangrijk nu het 
huis zo goed is geïsoleerd.” Meneer 
Van Run wijst ons nog op enkele 
tochtkieren bij de voordeur. 
Daarvoor verwijzen we hem naar 
Jansen Huybregts. Zij kunnen 
daar tochtstrips aanbrengen. 
 
Ervaring van mevrouw 
Bergman: 
“Het valt me mee. Het meeste wat 
ze doen is buiten. Een dag of drie 
moesten ze ook binnen zijn. De eerste 
dag konden we alleen gebruik maken 
van de huiskamer en keuken. 
Ik vind het heel handig dat we een 
raamkaart kregen. Die kun je op 
rood, oranje of groen zetten. De 
uitvoerder loopt regelmatig langs en 
als hij ziet dat jouw kaart op oranje 
of rood staat belt hij aan. Zo kunnen 
ze je heel snel helpen, mocht er iets 
zijn.” 

De heer Van Run

Milou Joosten

Mevrouw Bergman
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L E E F B A A R H E I D  &  C O R O N A  A C T I V I T E I T E N

Laat je inspireren 
door Martha

“Wat staan ze er toch alleen voor.” Dat dacht 
Martha Parinussa in maart van dit jaar. Ze had 
zojuist gesproken met een oudere buurvrouw 
die in haar voortuin zat. “Door corona sprak die 
mevrouw bijna niemand meer”.

Martha “Ik bedacht dat ik activiteiten voor hen wilde 
organiseren. In mijn zomervakantie ging ik vanwege 
corona toch nergens heen.” Ze deed een briefje bij 
iedereen in de bus om te kijken of daar behoefte aan 
was. En ze kreeg een berg positieve reacties!

“Toen heb ik wat hulp gezocht. Via via vond ik drie 
fijne vrouwen die mee wilden helpen. En verder 
heb ik de gemeente en Charlotte van Beuningen 
benaderd voor een financiële ondersteuning.”

Logisch na zo’n lange tijd. Daarna heb ik 
gevraagd wat ze nu eens echt leuk zouden vinden 
om te doen. Dat konden ze opschrijven in een 
schriftje.”

Daar kwam veel leuke dingen uit. Bijvoorbeeld 
een bezoek aan het Geniemuseum. “Die excursie 
wordt heel vaak aangeboden, maar mensen doen 
dat niet graag in hun eentje. Ik ben toen gaan 
bellen en binnen twee dagen konden we met de 
groep terecht. Ook wilden mensen wandelen. 
“’Eén van de deelnemers bood toen spontaan 
aan om dat te organiseren. Dat is nu nog steeds 
een bloeiende wandelclub.”  

En er was nog veel meer te doen in die drie 
weken, zoals Molukse dansen, bingo, een 
memoryspel van Indonesische vruchten en 
allerlei andere spellen. Verder boden Molukse 
cateraars iedere dag voor een klein bedrag 
een warme maaltijd en hapjes aan waar alle 
deelnemers van konden genieten. En natuurlijk 
was er altijd ook gewoon lekker koffie en kletsen.

Martha: “Ik kijk er nu nog steeds met zoveel 
plezier op terug. Deze mensen werden er blij  
van maar ik zelf ook.”

<  Lunetten  
Dreamteam: 
Tosca Aijal 
Nonna Huliselan 
Martha Parinussa 
Lisa Manuputty

Bloeiende wandelclub ontstaan

ZOMERACTIVITEITEN IN AUGUSTUS
Op maandag 9 augustus was het zo ver. “Ik zette in 
ons buurtgebouw de muziek aan en deed de deuren 
open. En ik dacht: als er niemand komt, kan ik altijd 
nog een briefje in de bus doen dat het niet doorgaat.” 
Maar dat was niet nodig. Binnen enkele dagen zat 
het hartstikke vol.

“Ik had van alles voorbereid. Maar in het begin 
wilden mensen alleen maar met elkaar praten. 

WIL JIJ OOK IETS ORGANISEREN?

Ben je geïnspireerd door Martha?  Ga dan ook aan de slag! Neem  gerust contact met Gerdie Jans Rat  op om met je mee te denken, via  g.jansrat@charlottevanbeuningen.nl

Tips van Martha: 
 
•  De senioren hebben het zo 

hard nodig. Als je ergens wilt 
beginnen, begin bij hen.

•  Je kunt zelf van allerlei 
activiteiten verzinnen, maar 
vraag vooral wat zij willen 
doen en kijk of je dat kunt 
organiseren. En samen koffie 
drinken vinden mensen vaak 
ook al heel leuk.

“ Be the change you want 
to see in the world”
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S C H U L D E N

Vergis je niet, schulden kunnen 
jou en mij ook overkomen. Door 
scheiding, ziekte, te weinig ZZP
opdrachten, economische crisis, 
baanverlies. En dit is onderzocht: 
schulden leiden tot grote, continue 
stress. Daardoor kun je minder 
goed nadenken. En dat leidt 
soms tot verkeerde beslissingen. 

JE BENT NIET DE ENIGE
Het boek geeft veel tips en 
verhalen. Van mensen die 
zelf schulden hebben gehad. Op 
deze pagina vind je enkele van hun 
tips. Maar in het boek staan er nog 
veel meer. Stuur gerust even een 
mailtje als je het boek wilt lenen, aan 
m.driessen@charlottevanbeuningen.nl. 

Financiële problemen?

Kom gewoon praten

WAT KUN JE DOEN  
VOOR JEZELF?
Sandra: “Zoek zo snel 
mogelijk hulp. Er zijn veel 
mogelijkheden en in je 
eentje vind je die niet altijd. 
Bovendien ben je vaak zo 
moe van het steeds maar 
vechten, dat het je niet lukt 
in je eentje. Hoe eerder je  
er uit bent hoe beter.”

Ze schaamde zich zo. Sandra was in de schulden geraakt. En niemand 
mocht het weten. Juist vanwege die schaamte wachten mensen gemiddeld 
5 jaar voor ze hulp zoeken. Daarover gaat het boek Schone lei. Sandra 
Doevendans schreef dit boek. Zelf heeft ze diep in de schulden gezeten,  
dus ze weet waar ze het over heeft.

>  Vincentius Vught Praktische hulp, inloopspreekuur: 
iedere woensdag van 10.00 – 12.00 uur in het 
Vincentiushuis aan De Ketting 20 in Vught,  
www.vincentiusvught.nl/inloopspreekuur

>  Welzijn Vught Wil je spreken met iemand die zelf  
deze ervaring heeft, mail dan omarmen@gmail.com

>  WegwijsPlus Vught wegwijsplus.vught.nl.  
Als je dit formulier invult bellen zij jou:  
wegwijsplus.vught.nl/schuldhulpverlening/formulier 

>  Mirjam Driessen Woonstichting Charlotte  
van Beuningen 073 656 2382,  
m.driessen@charlottevanbeuningen.nl

>  Landelijk hulpnummer 08008115

WAT KUN JE DOEN VOOR JE KINDEREN?
Iedereen wil zijn kinderen alles geven. Maar door geldgebrek 
en de enorme stress die daar bij hoort, is dat soms moeilijk. 
Voor kinderen is armoede zwaar. Vaak kunnen ze niet 
meedoen met de dingen die hun vriendjes en vriendinnetjes 
doen. Zoek daarvoor hulp, raadt Sandra aan. Een speciaal 
moment is als je kinderen 18 jaar worden. Ineens mogen ze 
overal geld lenen. Sandra’s advies: leer je kinderen met geld 
omgaan voor ze 18 jaar zijn.

>  Stichtingjarigejob.nl Een box met alles om thuis en op 
school je verjaardag te vieren. Vraag 6 weken voor de 
verjaardag aan, voor een kind tussen 4 en 12 jaar.

>  Stichting Leergeld Vught Vergoedt sport of culturele 
activiteiten voor kinderen van 4 tot 18.  
Via 06 – 543 87 803, of stichtingleergeld.vught@gmail.com

>  Samenvoorallekinderen.nl Veel tips 

“ Schulden kunnen iedereen 
over komen. Wij weten dat. 
Dus kom gewoon met ons 
praten bij een bakje koffie. 
Er zijn mogelijkheden en 
wegen die je zelf misschien 
niet kent.” 
 
Mirjam Driessen 
Charlotte van Beuningen

Sandra: “Ik ben zuinig met 
electriciteit en gas. Dat is zo 
duur. Korter douchen, een trui 
aantrekken, van dat soort dingen. 
Verder is rood staan en lenen bij 
de bank duur. Hoe moeilijk ook, 
ik probeer dat te voorkomen.”

Sandra: “Er zijn bewindvoerders en 
budgetcoaches die geld verdienen aan jouw 
schulden. Wees daar voorzichtig mee, want 
soms verdienen ze meer als jij langer in de 
schulden blijft. Dat is niet in jouw belang. 
Check altijd eerst bij de gemeente (Wegwijs+) 
wat zij aanraden. Ook bedrijven die jou geld 
lenen, terwijl je al schulden hebt, kunnen je 
dieper de ellende in trekken.”

Fatima: “Schaam je niet en 
vraag om hulp, ook bij vrienden 
en familie. Koop tweedehands 
kleding: vintage is gewoon 
in de mode tegenwoordig en 
hartstikke milieuvriendelijk.”

 Mounir Toub (deze tv-kok zat 
zelf ooit diep in de schulden): 
“Groenten koop ik altijd als ze 
in de reclame zijn. Ik koop dan 
veel, snijd ze en vries ze in.”

Tom: “Mijn ouders hadden 
een huis en goede banen. Zij 
schaamden zich nog harder 
toen ze schulden kregen. 
Hadden ze maar eerder hulp 
gezocht.”
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N I E U W S

Minimaal 210 en maximaal 600 
nieuwe sociale huurwoningen 
bouwen in Vught, vóór 2030. Met 
deze opgave, en een flink aantal 
andere maatregelen, gaan we het 
woningaanbod in Vught verder 
verbeteren. Dit doen we samen 
met de gemeente Vught en met 
de corporaties die in Helvoirt 
woningen aanbieden. Daarbij 
hebben we een gezamenlijke 
uitdaging: het vinden van goede 
bouwlocaties om de plannen te 
realiseren. 

Deze afspraken zijn het resultaat 
van ons jaarlijkse overleg met 
de gemeente Vught en onze 
huurdersbelangenvereniging (HBV). 
We gaan dus nieuwe woningen 
bouwen. Daarnaast hebben we nog 
andere afspraken gemaakt voor 
goed wonen in Vught.
 

We gaan het woning-
tekort te lijf

Had ik de buren  
maar een sleutel  
gegeven!

José stond buiten en haar sleutel lag nog binnen. Alleen… de 
deur was op slot. Over dit soort situaties worden wij best vaak 
gebeld. Natuurlijk laten wij u niet buitenstaan. Wij hebben alleen 
geen sleutel van uw huis, vanwege uw privacy.

Om dan weer toegang te krijgen tot uw woning, kunt u contact 
opnemen met Jansen Huybregts via 088 022 14 21. Zij laten u 
binnen en als het nodig is zullen zij een nieuwe cilinder of slot 
plaatsen.
Maar aan het verhelpen van de buitensluiting zijn helaas wel kosten 
verbonden. Door de week van 07.30 uur tot 22.00 uur kost dat  
€ 150,. Op andere tijden is het duurder. Alle voorwaarden vindt u  
op onze website, als u daar het trefwoord buitengesloten intypt.

WILT U DEZE KOSTEN VOORKOMEN? 
Er zijn natuurlijk twee simpele tips, regel ze meteen en voorkom 
kosten!
>  Controleer voor vertrek altijd of u de huissleutel bij u heeft.
>  Zorg ervoor dat uw buren en/of familie een reservesleutel 

hebben.

VAN AFSTAND TÓCH DICHTBIJ

Wekelijks in Het Klaverblad
Door corona hebben wij minder intensief contact met u dan we 
zouden willen. Daarom zoeken we steeds manieren om van  
afstand toch dicht bij u te zijn. 

Zo hebben we besloten om wekelijks in Het Klaverblad te gaan 
schrijven. Over alles dat voor u als huurder interessant kan zijn. 
Vind ons dus ook in Het Klaverblad.
We zullen deze artikelen ook iedere woensdag op onze website 
publiceren. 

SAMENWERKEN MET ZORG
PARTNERS
Marlinde van den Brok (manager 
wonen): “Steeds meer mensen met 
een zorgvraag wonen zelfstandig en 
niet in een instelling. Zo is in 2030 
41% van de Vughtse huishoudens 
65 jaar of ouder. In 2020 was 
dat nog 33%. Daarom willen we 
meer gaan samenwerken met 
zorgorganisaties. Ook spelen we 
bij nieuwbouw in op zorgvragen, 
door bepaalde voorzieningen bij de 
bouw al aan te brengen.”
 
VERSNELD VERDUURZAMEN
Verder maakten we afspraken 
om onze woningen versneld te 
isoleren. Voor een beter klimaat, en 
om energiearmoede tegen te gaan.  
Ook zullen we meer voorlichting 
gaan geven over energiebesparing. 
En bij bouw en onderhoud zetten 

we nog meer in op hergebruik van 
materialen en het aanpassen aan 
het veranderende klimaat (denk 
bijvoorbeeld aan opvangen van 
regenwater, meer verschillende 
plantensoorten).
 
FIJNE, LEEFBARE WIJKEN
Bij nieuwbouw streven we naar 
buurten met een mix van koop en 
huurwoningen waar we duurzaam 
burencontact stimuleren. Elke drie 
jaar houden we met gemeente en de 
HBV een wijkschouw om eventuele 
knelpunten in buurten te signaleren. 
Veiligheid, toegankelijkheid, 
gezondheid en het stimuleren 
van duurzaam burencontact zijn 
belangrijk aandachtspunten. We 
werken hier nauw samen met 
gemeente, politie, welzijn en 
zorgpartners.
 

NIEUWE (TIJDELIJKE) WOON
CONCEPTEN
Een aantal mensen komen door de 
oververhitte woningmarkt ernstig in 
de knel. Dan gaat het om mensen in 
ernstige omstandigheden die snel 
een woning zoeken (statushouders, 
spoedzoekers). Om hen op korte 
termijn lucht te geven, onderzoeken 
we nieuwe woonconcepten, buiten 
de reguliere woningbouw om. Dat 
gaat bijvoorbeeld over tijdelijke 
woonconcepten, woningsplitsing en 
woning delen.

DIT JAAR WAS HET OVERLEG  
MET DE GEMEENTE OM TWEE  
REDENEN BIJZONDER.

  Omdat de corporaties TBV Wonen 
en Woonveste aansloten, mét hun 
HBV’s. Helvoirt is immers onderdeel 
van Vught geworden en deze 
partijen hebben daar woningen.

  Omdat we konden werken met de 
nieuwe woonvisie van de gemeente 
Vught. Daarin staan uitgebreide 
maatregelen om het woningtekort 
aan te pakken.  
Dat zijn maatregelen waar wij ook  
al een tijd graag mee aan de slag 
willen. Nu komt dat samen.

We zijn hard bezig om bouw
locaties te vinden. Hebt u 
ideeën of tips voor locaties? 
Laat het ons gerust weten via 
info@charlottevanbeuningen.nl.

Bouwlocaties?
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Meedenken over uw buurt?

H U U R D E R S  B E L A N G E N V E R E N I G I N G

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

ZOEKT U EEN BIJDRAGE VOOR EEN ACTIVITEIT IN UW 
BUURT?
Vraag ons dan gerust om een bijdrage. Wij beheren
daarvoor een potje: “Het oog voor elkaar fonds”.
Afgelopen jaar gaven we bijvoorbeeld een bijdrage voor
diverse buurtbingo’s, een goochelaar bij de Repelweg,
kinderactiviteiten in Lunetten, plantjes en gereedschap
voor de pluktuin in de Dovenetelstraat, plantjesdag in
Zonneheuvel. Zoekt u voor activiteiten een financiële
bijdrage? Mail dan naar g.jansrat@charlottevanbeuningen.nl

ZOEKT U EEN LUISTEREND OOR?
Soms zijn er dingen over uw woning of buurt die u  
graag eens met iemand anders zou willen doornemen. 
Neem gerust contact met ons op als u bijvoorbeeld met 
ons wilt voorbespreken of als u er niet uitkomt met de 
woonstichting. Daar zijn wij ook voor.

WILT U IETS AANPAKKEN IN UW BUURT?
Wilt u iets leuks organiseren of kunnen er dingen in 
uw woning of buurt beter? Neem dan contact op met de 
bewonerscommissie van uw buurt. U kunt natuurlijk  
ook lid worden van de commissie in uw buurt.  
Mail of bel dan met Gerdie Jans Rat via  
g.jansrat@charlottevanbeuningen.nl of 073  656 23 82.

 

Wat doen wij als HBV?
We komen op voor uw belangen als huurder.  
We doen dat bijvoorbeeld op de volgende manieren:

>  Regelmatig houden we een bewonersraad.  
Dan spreken we met leden van de bewoners
commissies. Bijvoorbeeld over huurverhoging,  
het huurbeleid, signalen uit de buurten, het 
onderhoud en de plannen van de woonstichting. 

>  We spreken 5 à 6 keer per jaar met de 
woonstichting. 
Onder andere over de dingen die we van de 
bewoners commissies horen.

>  We hebben een prominente rol in het overleg  
met de Gemeente Vught en de woonstichting.  
Daarin maken we jaarlijks belangrijke afspraken 
over wonen in Vught.

>  We beslissen over aanvragen voor het Oog voor 
Elkaar fonds.  
Dit is een geldpotje voor initiatieven in de wijk.

Contact met de HBV?
Mail dan naar hbv@charlottevanbeuningen.nl 

Even voorstellen: als huurders zijn 
wij gekozen voor het bestuur van 
de Huurdersbelangenvereniging 
(HBV). Daar vertegenwoordigen 
wij uw belangen als huurder. 
We hebben inmiddels een goede 
relatie opgebouwd met de woon-
stichting en de gemeente en 
voelen ons zeer serieus genomen 
als gesprekspartner.

Rob Hulsman  voorzitter
Hetty Joos penningmeester
Joske Jansen vicevoorzitter
Herman van Haaren secretaris
Ruud Leenstra bestuurslid

Gerard van den Heuvel en 
Bianca van de Sande zijn 
onlangs teruggetreden. We 
willen hen bedanken voor 
de geweldige bijdrage die ze 
hebben geleverd aan de HBV.

Doe voor buurtactiviteiten 
gerust een aanvraag bij het 
Oog voor elkaar Fonds

Er zijn bewonerscommissies 
in de volgende buurten

• Vughtse Hart
• Maasland
• Zonneheuvel
• GZB
• Louise de Colignylaan
• Dillenburglaan
• Willem de Rijkelaan
• Woonoord Lunetten
• Hoogstraat
• Vlierstraat / Vliertstate
• Molenstraat
• Repelweg
• Cromvoirt
• Vijverhof
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S A M E N  W O R T E L E N  I N  E E N  N I E U W E  B U U R T

Helaas gooide corona roet in het eten. Toch wilden 
wij dit groene begin samen vieren, en we zijn 
niet voor één gat te vangen. Dus bedachten we 
een nieuwe manier. Samen gingen we langs alle 
woningen. Voor iedere bewoner was er een label 
waarmee ze hun eigen boom een naam kunnen 
geven. En we deelden narcissenbollen uit. Bewoners 
kunnen deze zelf planten, zodat het park een vrolijke 
lentezee wordt komend voorjaar.

 
ACTIEVE BEWONERSCOMMISSIE
Ook nu bloeit de buurt al. Er is namelijk een 
actieve commissie van bewoners opgestaan. Zij 
organiseren fijne activiteiten om de buurt bij elkaar 
te brengen. Zo nodigden zij het buurtbingoteam uit 
om een bingo te verzorgen. Op een zonnige dag in 
september zaten daardoor maar liefst 74 bewoners 
met hun kaart lekker samen buiten in het zonnetje. 
De kinderen speelden in de wadi. En in oktober was 

Boomplantdag en activiteiten 
Grote Zeeheldenbuurt

Een fijne buurt plant je samen

122 nieuwe bomen hebben we geplant in het park om de Grote 
Zeeheldenbuurt. Vijftien daarvan schonk de gemeente Vught. De 
bewoners mochten allemaal een boom ‘adopteren’. Een boom die 
samen met hen kan wortelen in hun nieuwe buurt. Zo gezegd zo gedaan. 
En op 27 november zouden bewoners en wethouder Toine van de Ven 
bij een feestelijke bijeenkomst de laatste van die bomen planten.

er een superspannende speurtocht voor Halloween, 
langs versierde ramen van buurtbewoners.
 
NOG MEER VERBINDENDE ACTIVITEITEN
Halloween was zo leuk dat de commissie dat volgend 
jaar weer organiseert. Verder staan er deze maand 
drie kerstbomen waar je je wens in kunt hangen. Met 
kerstmis gaan de bewoners dan samen enkele van 
die wensen verwezenlijken. Ook hebben ze bij ons 
een verzoek ingediend voor een liefenleedpotje. 
Om bewoners die iets leuks meemaken of juist iets 
verdrietigs, even een hart onder de riem te kunnen 
steken.
 
EEN FIJNE BUURT PLANT JE SAMEN
Mooie en belangrijke dingen. Want een fijne buurt is 
niet vanzelfsprekend. Een fijne buurt plant je samen 
en heeft water, aandacht en zonlicht nodig. Zet hem 
op Grote Zeehelden!

OOK IETS ORGANISEREN?
Wilt u in uw buurt ook iets 
organiseren of verbeteren? Neem dan 
contact op met uw buurtcommissie. 
Of word lid van die commissie. Meer 
info? Bel of mail Gerdie Jans Rat, 
g.jansrat@charlottevanbeuningen.nl, 
073 – 656 23 82
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www.charlottevanbeuningen.nl

Samen gingen we langs alle woningen in de GZB. Voor iedere bewoner was er een label waarmee 
ze hun eigen boom een naam kunnen geven. En we deelden narcissenbollen uit. Bewoners 
kunnen deze zelf planten, zodat het park een vrolijke lentezee wordt komend voorjaar.


