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Leven, het prachtige gedichtje van Toon Hermans, raakt me iedere keer 
weer. Voor degene die het niet kent, deel ik het graag.
Voor mij is het zo toepasselijk in deze tijd. Een donkere tijd met verdriet 
om het verlies van dierbaren door Corona, verdriet door eenzaamheid en 
zwaarte door de onzekerheid die een crisis met zich meebrengt. 

Tegenover donker staat gelukkig het licht. En ook dat was er de afgelopen 
periode. Licht dat de muzikale lichtpuntjes gaven in de verschillende wijken. 
De lieve kaarten gemaakt door de vele vrijwilligers. Move Vught die het 
mogelijk maakt om samen te blijven bewegen. Ongelooflijk wat een licht 
er ging schijnen! Wat maakt het me dankbaar dat we ons mogen omringen 
met zulke fantastische mensen die zich willen inzetten voor verschillende 
wijkactiviteiten. Zo maken we echt samen het verschil. 

Regelmatig krijg ik de vraag of dit soort initiatieven horen bij de taak van 
een woningcorporatie. Mijn standaard antwoord is dan; bij Charlotte van 
Beuningen hoort dat zeker bij de taak. Omdat we geloven dat wonen zoveel 
meer is dan een dak boven je hoofd. In je huis woon je niet alleen, je leeft er. 
Je huis is de plek waar je leven zich veelal afspeelt. Waar verdriet gedeeld 
wordt en het leven wordt gevierd. Met liefde willen wij samen  
met onze vrijwilligers het leven een beetje fijner maken. 
Omdat leven liefde is. 

En met liefde hebben we ook deze keer weer een  
Woonjournaal voor u gemaakt. Boordevol artikelen 
die het lezen waard zijn. Ik wens u heel veel 
leesplezier toe.

Hartelijke groet,

Charlotte Beukeboom, 
directeur-bestuurder woonstichting  
Charlotte van Beuningen  
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K O R T E  B E R I C H T E N

Na de 
intelligente 

lockdown
Hoe gaan  
we weer 

Gelukkig opent het leven zich langzaam 
weer een beetje. In dit artikel leest u 
hoe we dat bij Charlotte van Beuningen 
aanpakken. U begrijpt vast dat we 
daarbij een slag om de arm moeten 
houden. We volgen de richtlijnen van 
het RIVM en dat kan betekenen dat het 
onderstaande inmiddels gewijzigd is, of 
nog gaat wijzigen. Op onze website vindt 
u altijd de laatste stand van zaken:  
www.charlottevanbeuningen.nl

SINDS 1 JULI KUNT U DE WOONWINKEL 
OP AFSPRAAK WEER BEZOEKEN 
We ontvangen u graag. Neem wel eerst
even contact met ons op voor een 
afspraak, via 073 656 23 82 of 
info@charlottevanbeuningen.nl. 

WE VOLGEN DE RIVM VOORSCHRIFTEN
Bij een bezoek volgen we natuurlijk 
alle RIVM voorschriften: we vragen of u 
klachten heeft en we houden 1,5 meter 
afstand. Verder zorgen we voor een schone 
omgeving en middelen om uw handen te 
desinfecteren. In de ontmoetingsruimten 
hangen deze en nog enkele andere 
afspraken. 

ONTMOETINSGSRUIMTES WEER BEPERKT OPEN
Sinds 1 juli zijn ook de Molenhoek en De Rode Rik weer beperkt 
open. Op twee ochtenden, van 10 uur tot 12 uur: in de Rode Rik 
op dinsdag- en vrijdagochtend. In de Molenhoek op maandag- en 
donderdagochtend.

We kunnen door de 1,5 meter maatregel een beperkt aantal 
bezoekers (ca 15) ontvangen. Daarom vragen we de omwonenden 
om zich vooraf aan te melden en een plek te reserveren. Is het 
maximale aantal bereikt dan kijkt Arno in overleg naar andere data. 
Aanmelden kan via Arno van der Lee: 06 51 7475 25

De Huiskamers aan de Helvoirtseweg en Marktveldpassage 
blijven voorlopig gesloten omdat deze ruimten kleiner zijn. 
Anderhalve meter afstand bewaren is daar moeilijker. 

IN DE BOUWVAKVAKANTIE ZIJN 
WE ’S OCHTENDS TELEFONISCH 
BEREIKBAAR
Van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 
augustus zijn wij ’s ochtends telefonisch 
bereikbaar: tussen 9.00 en 13.00 uur. 
Belt u ons bij spoed buiten deze uren, 
dan wordt u vanzelf doorgeschakeld naar 
onderhoudsbedrijf Janssen Huybregts. 
Jansen Huybregts (onderhoud) en 
Kemkens (cv) zijn tijdens de vakantie 
overigens gewoon bereikbaar. 
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Nieuwe gezichten 
in de Raad van 
Commissarissen

DANY VERMAAS (61) 
Dany is de nieuwe voorzitter 
van onze Raad van 
Commissarissen (RvC). Hij 
volgt Herman Haarhuis op. 
Naast voorzitter is hij ook lid 
van onze auditcommissie. Dany 

interessant, want deze sector is 
altijd in beweging. Ik ben na het 
VWO gelijk aan de slag gegaan 
bij een accountantskantoor dat 
werkzaam was in de sector en dat 
is goed bevallen. Ik heb zo een 
groot deel van de ontwikkelingen 
meegemaakt: de transitie van 
gemeentelijke woningbedrijven 
naar de woningcorporaties, de 
loskoppeling van de overheid, 
de komst van de woningwet in 
2015 en de politieke druk. Ik 
vind het boeiend om te zien hoe 
corporaties zich staande weten 
te houden. Hiervoor was ik 
toezichthouder bij een kleinere 
corporatie, in Hendrik Ido 
Ambacht. 

Ik had al eens kennis gemaakt 
met Charlotte Beukeboom en Pim 
Peels in een poging accountant 
te worden van (toen nog) 
Woonwijze. Hun enthousiasme 
over de stichting sprak me 
toen al erg aan. Tijdens de 
sollicitatieprocedure als lid van 
de Raad van Commissarissen 
werd ik gevraagd om voorzitter te 
worden. Dat vind ik een enorme 
uitdaging en lijkt me erg leuk. 

Acht jaar mag je bij ons commissaris zijn. Twee 
commissarissen maakten die termijn onlangs vol en 
een derde commissaris tikt volgend jaar de acht jaar 
aan. Tijd voor opvolging dus. We vonden drie nieuwe 
leden en daarmee is de raad weer op volle sterkte. 
Wij stellen ze graag aan u voor en wensen hen veel 
succes in hun nieuwe rol.

Wat is je eerste indruk van 
woonstichting Charlotte van 
Beuningen? 
Ik zie een grote betrokkenheid 
in de omgang met de huurders. 
Dingen worden echt samen met 
de huurders opgepakt en zo 
komt er veel tot stand. Ik denk 
dat deze werkwijze alleen maar 
belangrijker wordt. Huurders 
hebben soms grote problemen. 
Het is dan belangrijk dat er 
iemand een luisterend oor biedt 
en meedenkt in oplossingen. 

MAUD BROUNS (52) 
Vooruitlopend op het vertrek 
van Daphne Huskens (einde 
wettelijke termijn in 2021) is 
Maud Brouns als voorzitter van 
de auditcommissie en lid van 
de RvC benoemd. Verder werkt 
zij als concerncontroller bij de 
Stichting Gezondheidscentra 
Eindhoven.

Kun je iets vertellen over jezelf? 
Van oorsprong ben ik Limburgse, 

Vermaas is partner bij Verstegen 
accountants en adviseurs. 

Kun je iets vertellen over jezelf? 
Ik ben getrouwd met Annemarie. 
Samen hebben we twee zoons 
van 21 en 24 jaar. We wonen 
in het plaatsje Klaaswaal in 
de fusiegemeente Hoeksche 
Waard, onder Rotterdam. Mijn 
vrouw werkt bij de gemeente 
Hoeksche Waard. Ik zit graag op 
de racefiets met vrienden en we 
gaan regelmatig naar Limburg 
en de Alpen om te fietsen. Verder 
houden mijn vrouw en ik erg van 
vakanties.

Wat interesseert je in een 
woningcorporatie?
Ik vind de corporatiesector 

Drie zittende commissarissen bereiken de maximale termijn Persoonlijk contact, juist in deze 
digitale tijd. Dat persoonlijke 
contact heb ik ook zelf tijdens 
de sollicitatieprocedure mogen 
ervaren. 

Wat is je stijl? Is er iets waar je 
speciaal op gaat letten? 
Inhoudelijk breng ik financiële 
deskundigheid in. Woorden 
als rust, vertrouwen en 
deskundigheid zijn woorden die 
bij mij passen en die mij ook 
zullen kenmerken als voorzitter. 

maar inmiddels Brabants in hart 
en nieren. Met mijn partner woon 
ik in Engelen. Ik lees en wandel 
graag en vind het leuk om steden 
te bezoeken. Verder ga ik graag 
uit eten en kan ik heel blij worden 
van een terrasje. 

Ik heb 20 jaar in diverse 
financiële- en managementrollen 
bij de Rabobank gewerkt. Nu 
ben ik controller bij een groep 
gezondheidscentra in Eindhoven 
en toezichthouder bij de 
bibliotheek van Gouda en bij de 
Gabriëlschool in Den Bosch. 

Wat interesseert je in een 
woningcorporatie?
Ik ben begaan met mensen die 
in het leven niet alles hebben 
meegekregen. Heel vaak kun je 
daar zelf niets aan doen, maar je 
staat wel meteen met 1-0 achter. 
Een woningcorporatie kan deze 
mensen helpen en daar wil ik 
als commissaris graag mijn 

Ik vind het belangrijk om niet 
op de stoel van de bestuurder 
te gaan zitten. Wel wil ik steeds 
goed doorvragen. Waarom 
maakt de bestuurder deze 
keuze? Wat is de achtergrond 
van een bepaald besluit? Dat is 
belangrijke informatie om onze 
toezichtfunctie goed te kunnen 
vervullen. Verder zijn we als 
Raad van Commissarissen ook 
de werkgever voor de directeur-
bestuurder. Het is belangrijk om 
ook die rol goed in te vullen.

steentje aan bijdragen. Iedereen 
waarschuwde me dat het moeilijk 
is om commissaris te worden 
bij een woningcorporatie. Je 
wordt zwaar getoetst omdat er 
in het verleden nogal wat mis is 
gegaan in deze sector. Maar ik 
laat me niet snel ontmoedigen en 
heb een opleiding gedaan over 
deze sector. Ik ben blij dat ik heb 
doorgezet. 

Wat is je eerste indruk van 
woonstichting Charlotte van 
Beuningen? 
Charlotte van Beuningen 
is professioneel en kritisch 
op zichzelf; altijd in voor 
verbetering. Ze denken vanuit 
de klant en het maatschappelijk 
belang en staan dicht bij de 
bewoners. Ze hebben zelfs in 
deze moeilijke coronatijd de 
klantwaardering nog verder 
weten te verhogen, door snel te 
schakelen naar wat nodig was. 
Bijvoorbeeld bewoners bellen 

◆

C O M M I S S A R I S S E N
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en verrassen, de muzikale 
lichtpuntjes. Je hoeft dat niet 
te doen, maar je toegevoegde 
waarde wordt wel groter. 

Wat is je stijl? Is er iets waar je 
speciaal op gaat letten? 
Ik ben iemand van ‘Samen 
de schouders eronder’. Wel 
met behoud van ieders eigen 
verantwoordelijkheid. Ik 

vind vertrouwen en openheid 
belangrijk. En tegelijk moet je 
als commissaris ook de afstand 
bewaren om objectief te kunnen 
blijven oordelen.
Een belangrijk aandachtspunt 
vind ik dat Vught een heel divers 
dorp is. Dat maakt het soms 
een uitdaging om voldoende 
betaalbare woningen in leefbare 
buurten te kunnen bieden. 

Tot slot lijkt het misschien 
of ik als voorzitter van de 
auditcommissie alleen naar 
cijfers en regels zal kijken. En dat 
is natuurlijk belangrijk. Maar pas 
als je met de hele organisaties 
dezelfde kant op wilt, kun je 
dingen voor elkaar krijgen. Daar 
moet je dus ook goed naar kijken.

BAS VAN GOMPEL (42) 
Bas van Gompel is de 
opvolger van Peter Krumm. 
Naast lid van de Raad van 
Commissarissen is Bas lid 
van onze vastgoedcommissie. 
Verder werkt hij als manager 
bedrijfsvoering bij Fontys 
Hogescholen.

Kun je iets vertellen over jezelf? 
Ik woon samen met mijn vrouw 
Anne-Marie in Den Bosch. We 
hebben drie kinderen van 7, 8 
en 10 jaar. Mijn vrije tijd besteed 
ik graag aan mijn gezin en 

daarnaast vind ik het leuk om 
te klussen. Dat komt nu heel erg 
goed uit, want we hebben pas een 
nieuw huis. 

Ik ben bouwkundige en heb 
lang voor corporaties gewerkt. 
Eerst als consultant en later 
in loondienst. Op een bepaald 
moment is het dan ook goed 
om een andere branche in te 
stappen en nieuwe dingen te 
zien. Vanuit die gedachte heb 
ik de overstap naar Fontys 
Hogescholen gemaakt. Dat is een 
andere wereld dan corporaties, 
heel grootschalig: daar bouwen 
we voor 50.000 mensen 
(medewerkers en studenten). 
Overeenkomsten zijn er echter 
ook. Ook bij Fontys willen 
mensen zich thuis voelen in hun 
gebouw en ook daar besteden 

we maatschappelijk geld aan 
vastgoed. Dat moet je zorgvuldig 
doen. Mijn kennis en ervaring 
met corporaties wilde ik graag 
nuttig blijven inzetten. Vandaar 
dat ik solliciteerde bij Charlotte 
van Beuningen.

Wat interesseert je in een 
woningcorporatie?
Ik vind de ingewikkeldheid heel 
interessant. Het is altijd een 
puzzel: je wilt aantrekkelijke 
woningen bouwen, maar die 
moeten wel betaalbaar zijn voor 
je doelgroep. En verder wil je 
zoveel mogelijk mensen aan een 
woning kunnen helpen. Dat is ook 
een reden waarom de woningen 
niet te duur kunnen zijn: je wilt 
zoveel mogelijk mensen helpen 
aan goede huisvesting en hebt 
altijd beperkte middelen. 

ZITTENDE RAADSLEDEN

Met de komst van de nieuwe leden zijn onze raadscommissies opnieuw ingedeeld. 

•   Tonnie Huibers wordt lid van de commissie die de werkgeversrol voor  
de directeur-bestuurder vervult. 

•  Felicitas Crutzen wordt de voorzitter van die (remuneratie-)commissie. 
• Daphne Huskens wordt voorzitter van de vastgoedcommissie.

Wat is je eerste indruk van 
woonstichting Charlotte van 
Beuningen? 
Vanwege corona heb ik er nog 
niet zo veel van kunnen zien. 
De indruk die ik krijg is dat er 
zorgvuldig en doelmatig wordt 
gewerkt. Wat me aanspreekt is 
dat de woonstichting puur op 
Vught is gericht. Daardoor kun je 
je aandacht goed richten en Vught 

echt de aandacht geven die het 
verdient.

Wat is je stijl? Is er iets waar je 
speciaal op gaat letten? 
Als commissaris ben je er 
onder andere voor de controle, 
maar ik start altijd vanuit 
vertrouwen. Door goede vragen 
te stellen merk je vanzelf of 
het vertrouwen terecht is. Zo 

FELICITAS CRUTZEN DAPHNE HUSKENSTONNIE HUIBERS

“ Het is altijd een puzzel: je wilt 
aantrekkelijke woningen bouwen, 
maar die moeten wel betaalbaar 
zijn voor je doelgroep.”

werk ik het liefst. Ik zal sterk 
kijken naar de verduurzaming. 
Hoe maak je je woningen 
toekomstbestendig? En natuurlijk 
naar de nieuwbouwprojecten. 
Er is een tekort aan woningen in 
Nederland en daar kunnen wij 
ons steentje aan bijdragen.

◆

C O M M I S S A R I S S E N
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Het verhaal achter 
onze muzikale 
lichtpuntjes 
FOTO’S EN TEKST: DYMPH ESSENSTAM VAN STORIES BY DYMPH

MUZIKALE LICHTPUNTJES 

Tijdens de lockdown bezorgden we 13 weken lang bij al onze 13 woongebouwen 
een balkonserenade van een half uur. Elke keer sloten we af met het nummer 
You’ll never walk alone. Uit volle borst werd dit meegezongen. “We zullen dit 
straks echt gaan missen.” “Hier kijk ik elke week naar uit, wat bijzonder dat 
jullie als woonstichting dit doen. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt.” 
Dit zijn enkele van de vele reacties die we mochten ontvangen.
De muzikale lichtpuntjes konden we organiseren dankzij een bijdrage van 
2000 euro uit het Hulpfonds voor Ontmoeten in Coronatijd van het Oranje Fonds.
 
Dymph Essenstam van Stories by Dymph uit Vught maakt reportages over de 
bijzondere dingen die er gebeuren in coronatijd. Die verhalen zijn te lezen zijn op 
www.crisiskanjers.nl. Dit artikel en de prachtige foto’s heeft zij ons geschonken 
voor het Woonjournaal. 

“ Wij hebben elkaar in de 
buurt nog nooit zo veel  
gezien als in coronatijd” 
 
Jacqueline Bastiaenen,  
Vughtse Hart, 15 juni

M U Z I K A L E  L I C H T P U N TJ E S
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out staat op het 
balkon. Hij heeft 
zijn winterjas 
aangeschoten, want 

het is wel zonnig, maar knap fris. 
“Zie je ze al?” roept zijn vrouw 
Ellie vanuit de keuken. Het is 
eind maart. Twee maanden 
ervoor kwamen ze samen in de 
seniorenflat wonen. Ironisch 
genoeg waren ze door de 
coronamaatregelen vlak daarna 
aan hun nieuwe thuis gekluisterd. 
Allebei missen ze hun kinderen 
en vooral de kleinkinderen. 
Ellie genoot er altijd van om 
ze te verwennen tijdens de 
middagpauze van school. Ze vindt 
het maar niks om zo opgesloten 
te zitten, maar troost zich met de 

gedachte dat zij en haar man in 
ieder geval elkaar nog hebben en 
dat dit op het moment gewoon 
het veiligst is. Nout staat al een 
minuut of tien ongeduldig buiten 
op de uitkijk als ze hem ineens 
opgetogen hoort roepen: “Ja, daar 
zijn ze!” Terwijl Ellie snel twee 
kopjes koffie inschenkt, spurt 
haar man naar binnen en duikt 
de pannenla in. “Bijna de deksel 
vergeten”, zegt hij met een brede 
grijns als hij weer overeind komt. 

Ondertussen zijn Arno en Wido 
op de parkeerplaats al druk bezig 
met het uitladen van de bus. 
Dit is alweer de zesde locatie 
waar ze spelen vandaag. Als ze 
doorpakken halen ze het precies 
om een halfuur gezelligheid te 
brengen aan de Van Sonstraat. 
Op de parkeerplaats achter 
de seniorenflat bouwen ze 
– inmiddels geroutineerd – de 
geluidsinstallatie op. In totaal 
verzorgen ze die vrijdag acht 
optredens. Om negen uur zijn 
ze gestart en om vier uur zit het 
laatste ‘muzikale lichtpuntje’ 
erop. Op maandag is het hetzelfde 
liedje, maar dan spelen ze alleen 
’s ochtends. Ze doen dit nu vanaf 

om binnen te blijven en geen 
bezoek te ontvangen, was het 
idee voor het filmen van een 
huiskamerconcert snel geboren. 
Maar Gerdie, een collega van 
Arno, heeft een beter idee. “Toch 
niet met een filmpje, Arno. Live!” 
roept ze door de telefoon. “Onder 
de balkons bij de bewoners.” 

zorgt voor de stroom. De toer 
kan beginnen. Vrijdag 20 maart 
starten ze met optreden op vier 
locaties. 

Om zeven uur gaat de wekker. 
Arno sluipt zijn bed uit. Iedereen 
slaapt nog. Haast met opstaan 
heeft niemand immers meer nu 
er vanuit huis wordt gewerkt en 
geleerd. Om acht uur klopt Wido 
op het raam. Ze drinken samen 
een bak koffie en starten met 
het inladen van de auto. Als ze 
aankomen bij de eerste locatie 
is er niemand te bekennen. De 
balkons zijn leeg, de deuren 
dicht. “Misschien slapen ze nog 
wel”, grapt Arno. Glimlachend 
besluiten ze de installatie een 
tandje harder te zetten. Dan 
beginnen ze te spelen. Als Arno 
na een paar akkoorden opkijkt, 
gaat er een balkondeur open. 
En nog een. En nog een. Tot 
bijna alle balkons gevuld zijn. 
Een man van drie hoog groet 
zijn buurvrouw – zwaaiend van 
balkon naar balkon. En vanaf 
het derde nummer komt het 
publiek langzaam in beweging. 
De balkonnetjes transformeren 
in kleine dansvloertjes. Dat beeld 
blijft zich – locatie na locatie – 
herhalen. Als de klok richting het 
middaguur kruipt en de zon zich 
laat zien, stroomt er ook publiek 
toe. Voorbijgangers houden 
stil om mee te zingen. Mensen 
stappen van hun fiets voor een 
dansje. Corona lijkt even ver weg. 
En daarmee komen Arno en Wido 
voor een extra uitdaging te staan: 
de 1,5 meter afstand bewaken. 
Tussen de nummers door blijven 
ze erop hameren. Het argument 

M U Z I K A L E  L I C H T P U N TJ E S

“ Mensen mogen zelf 
meespelen op potten 
en pannen”

de eerste week dat ouderen werd 
aangeraden thuis te blijven en ze 
zijn van plan het vol te houden 
tot het ontmoetingscentrum 
van woonstichting Charlotte van 
Beuningen weer opengaat. 

Arno is de sociaal beheerder van 
de Rode Rik, de ontmoetings-
ruimte van woonstichting 
Charlotte van Beuningen aan 
de Van Sonstraat in Vught. In 
zijn dorp is hij ook bekend 
als ‘de man met de gitaar van 
Jeugd Actief’. Spelend op zijn 
akoestische vriend opende 
en sloot hij jarenlang de 
lokale jeugdvakantieweek ten 
overstaan van een grasveld vol 
basisschoolkinderen die uit 
volle borst meezongen. Zijn 
vriend Wido is muziekleraar op 
een Vughtse basisschool. Toen 
het advies voor ouderen kwam 

‘alleen dan mogen we blijven 
spelen’ lijkt gelukkig te werken. 
Iedereen danst zijn dansje. 
Alleen, maar toch samen. 

De week erop wordt het duo 
een trio. Frank, een saxofonist, 
sluit zich bij hen aan. Als de 
mannen aankomen op een 
locatie staan de mensen voortaan 

Binnen een dag is het geregeld. 
Arno bouwt de auto van zijn 
gezin om tot mobiele studio. 
Gerdie brengt de bewoners van 
de woonstichting op de hoogte. 
Vervolgens kiezen Arno en Wido 
samen de nummers uit die ze 
willen spelen. Ze spreken af dat 
Arno op locatie de standaards en 
instrumenten uitlaadt en Wido 
alles aansluit. Peter, de sociaal 
beheerder van de woonstichting, 

al te wachten op hun balkon. 
Net als Nout. Velen met een 
pollepel en een pannendeksel of 
emmer in de hand. Het idee om 
mensen af en toe mee te laten 
spelen op potten en pannen 
werd in de tweede week van de 
muzikale lichtpuntjes geboren. 
Het was even afwachten of het 
grijsgelokte publiek zich hier 
te oud voor zou voelen, maar 
niets blijkt minder waar. Zodra 
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‘We will rock you’ wordt ingezet 
en Wido het startsein geeft, 
wordt er vol enthousiasme op 
het geïmproviseerde slagwerk 
geramd. Op zeshoog heeft een 
man er zelfs een vrolijk gekleurde 
plastic saxofoon bij gepakt. Hij 
bespeelt hem of hij Stan Getz zelf 
is en heeft de tijd van zijn leven. 

Arno geniet van het uitzicht. Als 
hij niet hoeft te zingen, scant 
hij de gezichten op de balkons. 
Wie is er wel, wie is er niet 
vandaag? Dit is voor hem ook een 
moment om te kijken hoe het 
met de bewoners gaat. Het doet 
hem vooral goed als hij mensen 
die ziek zijn geweest, weer op 
het balkon ziet verschijnen. 
Zelf wordt hij de laatste dagen 
geplaagd door hooikoorts. Het 

blijkt geen goede combinatie 
met zijn enthousiasme, dus moet 
hij zijn stem af en toe sparen. 
Wido neemt daarom vaker een 
zangpartij voor zijn rekening. Als 
ze aan het eind van de middag 
moe maar voldaan thuiskomen, 
zijn hun stembanden murw. En 
dat is niet zo vreemd. Ze staan 
op vrijdag toch een uur of vijf te 
zingen. “Langer dan het langste 
concert van Bruce Springsteen”, 
zegt Arno gekscherend. 

Wat het publiek niet ziet, is dat 
de mannen de hele week zoet 
zijn met het voorbereiden van 
de ‘muzikale lichtpuntjes’. Na de 
optredens op vrijdag kiezen ze 
de nummers voor de week erop. 
Op zaterdag is het even uitblazen. 
Op zondag zorgt Wido voor de 

arrangementen. Op maandag 
treden ze op. Op dinsdag speelt 
Arno de akkoorden nog even 
door. Op woensdagavond tot over 
elven wordt er gerepeteerd. Op 
vrijdag voeren ze de nieuwe set 
op en dezelfde middag begint het 
riedeltje opnieuw. Toch lijkt de 
glimlach niet van de gezichten 
van de heren muzikanten te 
slaan. Gelukkig maar. Want het is 
week vier en het eind is nog niet 
in zicht. 

De weken erop blijven de verzoeken 
voor optredens binnenstromen. Het 
aantal locaties waar Arno, Wido 
en Frank spelen groeit uit van acht 
naar dertien. Dat is de max wat de 
mannen qua tijd en fysieke belasting 
aankunnen. Ze blijven ook met zijn 
drieën om de repetities behapbaar 
te houden. Uiteindelijk houden ze 
het 13 weken vol tot het moment 
dat de ontmoetingsruimten van de 
woningstichting weer open mogen. 
Op maandag 15 juni om 12.45 uur 
sluiten ze voor de allerlaatste keer 
af met ‘You’ll never walk alone’.

“ Vijf uur zingen. Da’s langer dan het langste 
concert van Bruce Springsteen”

VEEL MENSEN BEREIKT

Voor veel mensen zijn de afgelopen maanden 
lastig geweest. Je kreeg geen bezoek, je kon 
nergens heen en onze ontmoetingscentra 
waren dicht. In zo’n tijd is contact met een 
gouden randje meer dan ooit nodig. We 
hebben gezocht hoe we op afstand toch 
dichtbij konden zijn. Om te helpen, of om een 
hart onder de riem te steken. Met onze 
medewerkers, met onze vrijwilligers en met 
andere organisaties in Vught. We hebben daar 
stapels fijne reacties op gekregen en zijn blij 
dat we zoveel mensen hebben kunnen 
bereiken. Een aantal dingen zullen we blijven 
doen, ook als corona verdwenen zal zijn.

Contact in 
coronatijd

C O N TA C T  I N  C O R O N AT I J D
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Spreuken in de gebouwen
Wekelijks hingen we een spreuk op in de 
woongebouwen. Als bemoediging en om te 
laten merken dat we er voor bewoners zijn. 
De spreuken vallen bewoners op. “Door 
wat jullie allemaal doen, de spreuken, de 
muziek, de kaartjes, hierdoor kan ik het 
allemaal volhouden.” Peter Pennings, die vele 
bewoners sprak, zei: “Mensen zien je niet 
meer als verhuurder, het contact is echt anders 
geworden”. 

Koningsdag
Koningsdag werd dit jaar Woningsdag 
en daarom nodigden we bewoners 
uit om foto’s te maken van hun 
versierde huis. We kregen 7 prachtige 
inzendingen. De drie winnaars 
ontvingen een leuk cadeau: een 
picknickmand, een plantenbak of een 
bon voor een afhaalmaaltijd. Verder 
konden we niet, zoals andere jaren, 
met nieuwe Vughtenaren meedoen 
aan de Koningsmarkt. Omdat we 
natuurlijk wel aan hen dachten 
ontvingen zij een kaartje van ons met 
een persoonlijke tekst.

Bedankkaarten
Een greep uit de vele 
bedankkaarten die we 
ontvingen voor de activiteiten 
die we organiseren. Fijn dat 
het zo gewaardeerd wordt!

Persoonlijk contact – luisterend oor
Met een groep collega’s belden we senioren, 
die aangenaam verrast waren dat we belden. 
Een willekeurige greep uit de reacties: “Het 
gaat best goed met me, maar nu je het vraagt 
schiet ik vol. Ik ben er echt door verrast.” “Nu 
het langer duurt vind ik het wel lastiger, ik word 
ook wat angstiger.” Het gaat prima, we doen 
alles samen en fietsen er elke dag even uit.” 
“Fijn om even te praten, dit is de eerste keer dat 
ik vandaag mijn stem hoor.”

WAT WE ZELF DEDEN

C O N TA C T  I N  C O R O N AT I J D
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In onze ontmoetingsruimtes werken we samen 
met een groot team vrijwilligers. Toen deze 
ruimtes vanwege corona dicht moesten werd 
het voor de vrijwilligers een beetje stil. En 
tegelijkertijd zagen we dat er bij onze bewoners 
veel behoefte was aan lichtpuntjes. We telden 
één en één bij elkaar op en zo ontstond de 
vrijwilligersgroep ‘Kaartje in Coronatijd’. 

Geolied team
Een groep van 13 vrijwilligers is als een geolied 
team aan de slag gegaan met het maken van 
prachtige kaartjes. Meerdere malen ontvingen 
alle senioren – 500 mensen – een mooie 
zelfgemaakte kaart en met Pasen kregen ze een 
schattig gevouwen doosje met paaseitjes. Voor 
nieuwe huurders vouwden ze een theedoosje 
met theezakjes, als welkom. De groep had een 
eigen groepsapp. Eerst vooral nuttig, maar 
gaandeweg werd het daar ook steeds gezelliger. 

Jarigen verrassen
Spontaan zongen we tijdens 
de Muzikale Lichtpuntjes 
voor een bewoonster die jarig 
was. En dit deden we ook voor 
twee vaste bezoekers van de 
ontmoetingsruimten, via een 
beeldverbinding op de computer. 
Hierdoor ontstond het idee om 
jarige bewoners te verrassen. In 
de maand mei met een taartje 
en in de maand juni met een 
kaartje. Allemaal gemaakt door 
vrijwilligers.

Kaartje voor alle 3000 huurders
Ondertussen maakten de vrijwilligers een 
tulpenkaartje voor u en vele medewerkers 
van Charlotte van Beuningen beschreven 
die kaarten in hun vrije tijd. Vaak met hun 
(schoon-)moeders, kinderen, partners, 
vriendinnen en zussen. We kregen daar 
hartverwarmende reacties op.

HARTVERWARMENDE ACTIES  
VAN ONZE VRIJWILLIGERS

HOE VONDEN DE VRIJWILLIGERS HET? 
Geven is ontvangen. Dat merk je ook nu 
weer in de reacties van de vrijwilligers. 

Een greep:
•  “Het is natuurlijk geweldig om iemand een 

plezier te doen door een kaartje te sturen. 
Dat geeft jezelf ook weer energie. Het heeft 
twee kanten je maakt een ander blij en je 
hebt iets te doen in deze tijd. Ik doe het met 
veel plezier.”

•  “Ik vind het heerlijk om bezig te zijn en mijn 
creatieve bakgeest de ruimte te geven en 
daarbij ook nog mensen zo blij verrast te 
zien. Dat is ‘t leukste moment.”

•  “Op dit moment ben ik weer bezig met 
bakken en morgen weer twee. Het was een 
super idee om te doen. Muziek, mooie kaart, 
taart, het verbindt ons mensen met elkaar. 
Dat maakt ons gelukkig!”

C O N TA C T  I N  C O R O N AT I J D
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We hebben de afgelopen jaren veel samenwerking 
gezocht met andere Vughtse organisaties. Daardoor 
konden we in deze coronatijd snel allerlei hulp 
inroepen als we zagen dat dat nodig was. 

IJsjes van het Kiwanis Kinderfonds
Voor kinderen was ook alles anders in 
deze coronatijd. Dankzij een bijdrage 
van het Kiwanis kinderfonds en de 
mooie fiets van Brasserie Onder Ons, 
konden onze medewerkers hen in een 
aantal wijken verrassen met lekkere 
ijsjes. De Kiwanis: ‘Kinderen zijn de 
toekomst, dus daar moeten wij heel 
zuinig op zijn. Met respect voor de 
ouderen koesteren wij onze jeugd. Met 
vliegende vaart vooruit! Daarom een 
lekkere “Raket” voor jullie, van het 
Kiwanis Kinderfonds Vught.’

Bewegen met MOVE
Iedereen moest thuis blijven. Maar mensen 
willen toch graag bewegen, omdat het gezond 
en leuk is. We hebben Move Vught gevraagd 
of ze beweegworkshops wilden geven aan 
de bewoners van de seniorengebouwen. De 
gedreven mensen van MOVE, de heerlijke 
muziek en de zon zorgden voor de ene helft van 
de lol. Het enthousiasme van de bewoners deed 
de rest. “Het kwam van twee kanten.” 

WAT WE DEDEN SAMEN MET 
VUGHTSE ORGANISATIES

Bingo
Met Welzijn Vught en 
actieve vrijwillige 
wijkondersteuners 
organiseerden we 
buurtbingo’s ondersteund 
door de HBV. Lees hierover 
meer op pagina 28.

W AT  W E  D E D E N
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ELEKTRISCH
We spreken Rick van de Ven, uitvoerder van 
aannemer Huybregs Relou: “Door deze kraan 
konden we de bouw helemaal volgens planning 
starten. Hij werkt namelijk op elektriciteit 
en daarmee verminderen we de uitstoot van 
stikstof. En wat meteen fijn is: hij geeft rust op 

het bouwterrein. Normaal moeten we voor die 
bouwmaterialen steeds vrachtwagens laten 
rijden. Hier moet een plank heen, daar een 
pallet stenen. Dat doet nu die kraan. Dat scheelt 
ons trouwens ook een hoop planwerk.”

HET LEUKSTE AAN DE BOUW
Rick: “Het leukste aan deze bouw vind ik 
het bouwen aan teamspirit. Er zijn zoveel 
verschillende partijen betrokken bij zo’n groot 
project als dit. En bouwen is puur teamwerk. 
Verder word ik heel blij van het contact met 
de woonstichting en de betrokkenheid van 
de omwonenden. De woonstichting voelt 
zich enorm verantwoordelijk en luistert 
goed naar de omwonenden. Dat heb je niet 
altijd. Daardoor zijn de omwonenden ook 
zo betrokken bij wat er allemaal gebeurt. Ze 
komen vaak kijken en stellen veel vragen. Daar 
genieten wij als bouwers van.” 

CORONA
Rick: “Nu we nog buiten werken hebben we 
weinig last van corona. Het is goed mogelijk 
om afstand te houden. Er is ruimte zat. Straks, 
als de huizen staan, zullen we meer moeten 

N I E U W B O U W

Hij schiet uit de grond
“ Kijk opa, er komt beton uit die slurf!” Opa en kleinzoon 

staan met hun neus tegen het bouwhek. “Door corona 
heeft hij weinig school en kunnen we iedere dag gaan 
kijken. Vooral die enorme kraan vindt hij machtig.”

DE VORDERINGEN
Rick: “Het hoogste punt bereiken we na de 
zomer. Die vakantie loopt van 25 juli tot en met 
15 augustus. Snel daarna zullen we in blok 4 
het hoogste punt bereiken. Dat is op de hoek 
van de Maarten Trompstraat en Michiel de 
Ruyterweg. Begin september gaan we dan de 
binnenwanden plaatsen en krijg je een echt 

uitkijken. En waar we nu al goed op letten: 
bouwvakkers zijn “niet te flauw”. Ze blijven niet 
gauw thuis voor een kuchje. We benadrukken 
steeds dat ze dat nu dus wél moeten doen. 
Voor de voortgang hopen we verder dat de 
toeleveranciers alle bouwmaterialen op tijd 
leveren, ondanks corona. Dan kunnen we 
gewoon door.” 
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goed idee van de woningen zelf.” 

DE TOEWIJZING VAN DE WONINGEN
De mensen die vroeger in deze buurt woonden 
hadden als eerste het recht om een woning uit te 
zoeken. In maart hebben 14 huishoudens hiervoor 
gekozen. Na deze terugkeerders waren de andere 
woningzoekenden aan de beurt. We wezen de 
woningen toe in rondes. 
• In de eerste ronde: 39 gezinswoningen. 

Op de 39 gezinswoningen 
reageerden 289 mensen. Daar 
waren echt nijpende situaties 
bij. Een greep:

•  Ik ben 30 jaar, alleenstaand en 
woon noodgedwongen bij mijn 
ouders. Indien ik aan de beurt ben 
in volgorde van inschrijving ben ik 
blij met iedere optie die jullie voor 
me beschikbaar hebben.

•  Ik heb geen voorkeur van woning. 
Ik woon nu in tijdelijke huisvesting 
waar ik binnenkort uit moet, dus 
dringend opzoek naar een woning.

•  Ik wil heel graag een eigen huis. 
Woon bij mijn ouders met mijn 
dochter, bij mijn zus op de kamer. 
Zou heel graag eigen ruimte willen.

•  Ben helaas in scheiding, particulier 
huren is te duur voor mij, een huis 
kopen is op dit moment onmogelijk 
in de huidige huizenmarkt.

•   In de tweede ronde: 19 beneden-, 30 boven-
woningen en twee bungalows

•  In de derde ronde: 22 jongerenappartementen  
en 26 appartementen voor alle leeftijden. 

Vanwege corona konden we helaas geen info-
bijeenkomsten organiseren. Daarom hebben we veel 
informatie over de huizen en de wijk op onze website 
gezet. Je kunt alles daar zelfs in 3D bekijken! 
WWW.CHARLOTTEVANBEUNINGEN.NL

SAMEN EEN BUURT MAKEN
Adviseur leefbaarheid en participatie Gerdie Jans Rat:  
“Zodra het vanuit de RIVM richtlijnen weer kan nodigen we 
de toekomstig bewoners en omwonenden uit om met ons 
mee te denken over de inrichting van de woonomgeving. 
Die ligt namelijk nog niet vast.” Ook daarna zullen er 
nog bijeenkomsten zijn, onder andere om elkaar als 
buurtgenoten al te leren kennen. 
Gerdie: “We hebben daarvoor een bouwkeet neergezet die 
we kunnen gaan gebruiken als corona dat toelaat.” 

KOM KIJKEN
Komt gerust eens kijken naar de vorderingen van de bouw. 
Het gaat snel! Rick: “Kom zeker ook je vragen stellen. 
Werkvoorbereider Dirk en ik zijn er de hele dag. Loop dan 
niet zomaar het terrein op maar kom naar de bouwkeet. 
Daar staan we je graag te woord. Alles natuurlijk wel met 
1.5 meter afstand.”

N I E U W B O U W

Warm in de winter, koel in de zomer en een stuk goedkoper

Terug naar de Grote Zeeheldenbuurt
Martin Heijnen woonde in de Grote Zeeheldenbuurt voordat deze afgebroken 
werd. Hij keert in 2021 ook weer naar deze buurt terug, samen met zijn 
vriendin. Als terugkeerders mochten ze dit jaar als eersten een woning 
uitkiezen. Ze kozen een gezinswoning met tuin, op een hoek. 

Het lijkt Martin fijn om een nieuwbouwhuis te hebben “Alles is nieuw, niks is 
kapot. Dat lijkt me heel prettig.” Bovendien vindt hij het fijn dat de huizen in de 
Grote Zeeheldenbuurt gasloos zijn. “Iedereen moet straks van het gas af.  
Bij mij is dat dan al klaar. En gas wordt duur in de toekomst, dat weet ik zeker. 
Ik vind het ook een pluspunt dat ik met de zonnepanelen straks geld 
ga verdienen. Stroom die ik niet gebruik kan ik namelijk ‘doorverkopen’ aan 
het elektriciteitsnet. Daardoor heb ik dan geld voor andere dingen.” 

Martin ziet nog een voordeel aan hun nieuwe huis. “In de winter wordt 
het verwarmd met een elektrische warmtepomp. En in de zomer zorgt die 
warmtepomp juist voor verkoeling in het huis. Nu het steeds warmer wordt 
in de zomer lijkt me dat heel fijn.”

In de tussentijd is Martin wel in de buurt blijven wonen, in een tijdelijk woning. 
“Dat is een goede tussenoplossing, maar ik vind het er wel iets te druk met 
verkeer. Het nieuwe huis is veel rustiger denk ik. Het ligt op een hoek en niet aan 
een drukke weg. Wat ik ook fijn vind is dat de keuken daar een hoekopstelling 
heeft. Je loopt elkaar dan niet zo in de weg.” 
Martin is heel tevreden over de begeleiding die hij van Charlotte van Beuningen 
kreeg bij de terugkeer.
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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

HUURDERSBELANGEN
VERENIGING
C H A R LOT T E  VA N  B E U N I N G E N

WIJ VERTEGENWOORDIGEN U

Als HBV vertegenwoordigen wij u als 
huurder. Wij zijn een onafhankelijke 
partij. U kunt met ons contact opnemen 
over dingen die meerdere bewoners 
betreft en waarover u zelf met de 
woonstichting en bewonerscommissie 
van uw buurt niet uitkomt. Bijvoorbeeld 
een probleem, of een goed idee. 

We zijn te bereiken door een brief te 
schrijven aan: Bestuur van de Huurders 
Belangen Vereniging, Secretaris van 
Rooijstraat 17, 5261 EP Vught, of een 
mail aan hbv@charlottevanbeuningen.nl.
De woonstichting vindt het fijn dat wij 
kritisch over hun schouder meekijken. 
Charlotte Beukeboom: “We hebben 
hetzelfde doel: tevreden huurders en een 
gezonde organisatie. Het gaat erom hoe 
we dat het beste kunnen bereiken binnen 
de mogelijkheden die er zijn.”

UITSTEL HUURVERHOGING
Eén van de dingen waarover we 
mee dachten, is het uitstel van de 
jaarlijkse huurverhoging en hulp 
bij financiële problemen die door 
corona ontstaan. Bij het maken van 
dit Woonjournaal is hierover in de 
landelijke politiek veel discussie. 
We volgen deze ontwikkelingen op 
de voet. Ook maken we een vuist 
tegen de verhuurdersheffing. Dat 

Had u voor de 
coronacrisis al 
problemen met 
de huurbetaling? 

Of sinds kort, vanwege uw pensionering? 
Dit staat los van corona. Maar ook in die situatie 
is er misschien hulp mogelijk. Woont u al 
minstens 6 maanden relatief duur in verhouding 
tot uw salaris? Of bent u dit jaar gepensioneerd 
en woont u daardoor ineens relatief duur?* 
In beide gevallen kan de woonstichting kijken 
wat er aan hulp mogelijk is. 

Op de website kunt u lezen of dit voor u geldt. 
Ga op www.charlottevanbeuningen.nl naar 
Ik ben huurder, dan naar Huurcontract, en 
dan naar Huurverhoging 2020. Bel of mail 
hen ook gerust. Via O73 656 23 82 of 
incasso@charlottevanbeuningen.nl.

*  NB: Bij pensionering hoeft u  
geen 6 maanden te wachten.

Huurdersbelangen-
vereniging en corona

Binnen blijven, handen wassen, thuis werken, geen bezoek… en 
soms ook ziek zijn en financiële consequenties. Het leven wordt 
nog steeds stevig bepaald door corona. Waarschijnlijk ook voor u. 
Als Huurdersbelangenvereniging kijken we wat we voor u kunnen 
doen. Daarom hadden we om de twee weken via de computer een 
overleg met woonstichting Charlotte van Beuningen. We hebben 
meegedacht over wat er nodig was in deze toch vreemde periode.

Huurverhoging uitgesteld  
en extra coronahulp
In overleg tussen CvB en HBV
Als vertegenwoordiging van alle huurders (HBV) 
vinden we betaalbare huren zeer belangrijk. Dat is 
voor Charlotte van Beuningen ook een speerpunt. 
Daarom hebben we samen bekeken wat er mogelijk 
is in deze crisistijd. Besloten is om de huren van 
de sociale huurwoningen dit jaar niet per 1 juli te 
verhogen, zoals gewoonlijk. Dat wordt dit jaar later, 
namelijk per 1 oktober. Hiermee hopen we de crisis 
wat te kunnen verlichten. 

kost de woonstichting veel geld. 
Geld dat veel beter besteed kan 
worden. 

BUURTBINGO’S EN ANDERE 
LICHTPUNTJES
Verder gaven wij een financiële bij-
drage aan een aantal buurtbingo’s. 
Ook dachten we mee over andere 
activiteiten. We vinden namelijk 
dat we als HBV er alles aan moeten 

Hebt u door corona grote 
financiële problemen?

Kunt u door corona de huur niet meer betalen? Neem 
dan contact met Charlotte van Beuningen op. Via  
O73 656 23 82 of incasso@charlottevanbeuningen.nl
Mirjam Driessen, de incassoconsulent licht toe: 
‘Gelukkig weten veel mensen ons in deze onzekere 
tijd al te vinden. Vaak kunnen we samen met hen naar 
een passende oplossing zoeken. Denk aan uitstel van 
betaling of een betalingsregeling. Dit geeft mensen 
rust. En tijd om zich op andere zaken te focussen.’

doen om samen deze coronatijd 
zo goed mogelijk door te komen. 
Op de volgende pagina vindt u een 
sfeerverslag van de bingo’s.

Tot slot willen we u uitnodigen om 
ons vooral te blijven benaderen 
met uw vragen. Omdat nog niet 
iedereen op de hoogte is van wat 
wij doen, lichten we dat op deze 
pagina toe. 
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“ Als u niet naar de bingo 
kunt, brengen we de bingo 
toch gewoon naar u!”

Met die gedachte legde de woonstichting 

contact met Welzijn Vught, die ook net over een 

bingo dachten. Als Huurdersbelangvereniging 

vonden we dit zo’n leuk initiatief dat we vanuit 

ons Oog voor Elkaar fonds een bijdrage voor de 

prijzen hebben gedoneerd. 

EN HOE GING DAT TOEN VERDER?
Een vrijwillige wijkondersteuner en een 
buurtbewoner van de Molenvenseweg 
werkten dit idee uit. Zij zorgden op eerste 
paasdag, voor een leuke buurtbingo op 
de Molenvenseweg en het Mariaplein. 
Overal zaten groepjes op de oprit, het 
balkon en de stoep. Op veilige afstand van 
elkaar. En het fanatisme werd natuurlijk 
steeds groter. Tot groot vermaak werden 
de kaarten van mensen die Bingo hadden 
steeds opgehaald in een emmertje aan 
een hengel. Ook dit natuurlijk om de 
nodige afstand te kunnen bewaren. 

Daarna waren de Turfveld en 
de Veldhoeve aan de beurt. 
Bij hen deed ook Jumbo 
Moleneindplein nog een duit 
in het zakje voor de prijzen. 
De woonstichting zorgde voor 
het bingo-rad, leuke foto’s en 
publiciteit. De reacties waren 
hartverwarmend. “Ik zie mijn 
moeder genieten” schreef 
iemand naar aanleiding van de 
foto’s op Facebook. 

HUURDERSBELANGEN
VERENIGING
C H A R LOT T E  VA N  B E U N I N G E N
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O N D E R H O U D S B E D R I J V E N

Groot onderhoud 
met vaste hand
Deze bedrijven gaat u zien in uw wijk
Klein dagelijks onderhoud aan uw woning ligt zoals u waarschijnlijk 
weet bij Janssen-Huybregts. En het onderhoud aan de cv-installaties 
ligt bij Kemkens. Voor ons groot onderhoud kozen wij tot nu toe steeds 
verschillende bedrijven. Dat heeft voordelen, maar het nadeel was dat je 
nooit helemaal op elkaar ingespeeld raakt. 

Vaste partners voor groot onderhoud
Om kosten en kwaliteit nog beter in de hand te kunnen houden 
hebben wij daarom ook voor het groot onderhoud twee vaste partners 
geselecteerd. Met hen maken we verdere afspraken en zij voelen zich net 
zo verantwoordelijk voor uw tevredenheid als wij. 

Uit 7 partijen hebben we de volgende 2 onderhoudsbedrijven gekozen: 
Onderhoudsbedrijf elk® BV en Caspar de Haan onderhoud & renovatie BV. 
Op 14 juli tekenden we de contracten met hen.

Het zijn allebei partijen die we hebben geselecteerd omdat ze kwaliteit, 
kostenbeheersing en goed contact met de klant hoog in het vaandel 
hebben. Hun huidige klanten zijn zeer over hen te spreken. 

Wat betekent dit voor u? 
We streven naar snelle en soepele communicatie. U zult daarom de post 
over het groot onderhoud vaak rechtstreeks van elk® en Caspar de Haan 
ontvangen. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen wanneer dat 
nodig is. Verder zijn er nu voortaan ook bij het groot onderhoud vertrouwde 
gezichten. U kunt de medewerkers van elk® en Caspar de Haan herkennen 
aan de logo’s op hun kleding. Zij kunnen zich ook altijd legitimeren.

Blij met mijn 
nieuwe woning
“Kom binnen.” Een trotse Susan doet de deur open van 

haar nieuwbouwwoning aan de Eelkje Timmengastraat. 

Ze woont in de nieuwe Vughtse wijk Isabellaveld. Toen 

we daar in maart met haar rondliepen was het nog 

één grote bouwput. We zouden terugkomen als ze een 

beetje gesetteld was. En dat is nu, in juli.

Isabellaveld: van bouwput naar thuis 

Cas de Haan, algemeen directeur 
van Caspar de Haan: 

“Bij ons staat de mens altijd 
centraal. We doen wat we zeggen: 
dankzij duidelijke en transparante 
communicatie weten bewoners 
precies wat hen te wachten staat. 
Een renovatie kan behoorlijk 
ingrijpend zijn, maar met onze 
sociale aanpak proberen we de 
overlast voor bewoners zoveel 
mogelijk te verzachten.”

Roel van Elk, algemeen 
directeur van elk® 

“We kijken ernaar uit om 
binnenkort voor de bewoners 
van Charlotte van Beuningen 
aan de slag te gaan! Onze 
aanpak is zo opgezet, dat we 
bewoners van a tot z meenemen 
tijdens de renovatie. Persoonlijk 
en duidelijk. En komt er overlast, 
dan doen onze vaklieden er alles 
aan om dit zo veel mogelijk te 
beperken. Niet voor niets is ons 
motto ‘geen gedoe’.” 

I S A B E L L AV E L D

Susan in haar 
nieuwe huis
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I S A B E L L AV E L D

EN SUSAN, HOE BEVALT HET?

“Ik zal je eerlijk zeggen: toen ik hier in maart met 
jullie rondliep vond ik het huis heel erg klein. Ik 
had het idee dat ik sommige meubels niet kwijt 
zou kunnen. Maar moet je nu eens kijken wat een 
ruimte!” We lopen mee naar de woonkamer en 
ze heeft gelijk. Het huis voelt ruim, licht en hoog. 
“Tijdens de bouw zijn de muren donkergrijs, 
vanwege het beton. Daardoor leek het allemaal zo 
klein.”

“Ik woon hier nu sinds april en heb het hier erg naar 
mijn zin. Mijn huis staat op een fijn plekje. Op een 
hoek, ruim, met veel licht en uitzicht en toch weinig 
inkijk. En het is afgewerkt met mooie materialen.” 
Behalve hier en daar een praatje heeft Susan door 
corona nog niet echt persoonlijk kennis kunnen 
maken met alle buren. “Dat gaat vast nog wel 
komen. We hebben met ons rijtje al wel een handige 
groepsapp waarin we praktische afspraken maken.”

HOE WAS DE VERHUIZING? 

“Dat was enorm veel werk. In een nieuwbouwwoning 
moet je alles nog doen: muren, vloerbedekking, 

We evalueerden de 
oplevering

De bewoners zijn zeer tevreden 
over hun woning. Gemiddeld 
geven ze de woning een 8,2.  
De toewijzing vonden ze ook 
duidelijk en prettig verlopen.  
Na de toewijzing bleken een 
aantal dingen in de woning 
anders te zijn dan aangekondigd. 
De communicatie daarover 
vonden de huurders niet goed.
Aan de oplevering zelf kunnen 
we een aantal zaken verbeteren. 
Zo hadden de kijkmomenten en 
sleuteluitreiking wel wat langer 
mogen duren en zijn er nog 
vragen over de installaties . 
“Tijdens de sleuteluitreiking  
ben je alleen maar bezig met  
het ophalen van de sleutel. Wat 
er daarnaast verteld werd over 
de woning of de installaties is 
helemaal aan mij voorbij 
gegaan.” In een nazorgronde 
nemen we deze zaken door met 
bewoners en kijken we samen 
naar oplossingen.

gordijnen, de tuin. Daar verkijk je je op. En het was 
coronatijd, dus alleen mijn ouders konden komen 
helpen. Anderen moesten afstand houden. Mijn 
ouders hebben echt veel gedaan, want ik moest 
werken.” Het duurde ook langer omdat het door 
corona zo druk was bij de bouwmarkten. “Het leek 
wel of iedereen zijn huis aan het opknappen was in 
april. Dus ik heb nog niet alles af. De trap gaan we 
nog bekleden met vloerbedekking en in najaar maar 
een kijken wat ik met de tuin ga doen.” 

HOE WAS DE AFSTEMMING MET DE 
WOONSTICHTING?

“Ik kreeg een heel goede begeleiding bij het 
uitzoeken van de keuken. De woonstichting 
adviseerde me goed. En dat is fijn, er zijn zoveel 
keuzes. Verder waren er in het huis enkele dingen 
anders dan ons vooraf verteld was. Daar hebben 
we nogal discussie over gehad. Dat vond ik minder 
prettig.” Dit noemden nog enkele bewoners. Daarom 
organiseren we een nazorgronde en kijken we 
samen naar oplossingen hiervoor.

DEZE WONING IS GASLOOS, HOE BEVALT DAT?

“Ik vind elektrisch koken heerlijk en hoefde er niet 
aan te wennen. En ik hoef ook nooit meer terug naar 
gas. Je kunt met inductie eenvoudig de temperatuur 
regelen en zo’n kookplaat maak je makkelijk schoon. 
Doekje er over en klaar.” 

In de verwarming moet Susan zich nog verdiepen. 
Door het mooie weer is dat nog niet zo nodig 
geweest. “Maar ik ben al wel verslaafd aan de app 
voor de zonnepanelen. Daarop kun je zien hoeveel 
stroom je opwekt en ook hoeveel je terug levert aan 
Essent. Daar verdien je dan aan. Nu voelt het bijna 
als een sport om zuinig te zijn met energie. Het 
is zaak om de wasmachine en andere elektrische 
apparaten zo veel mogelijk overdag aan te zetten. 
Dan komt de energie van de zon binnen en dan moet 
je hem ook gebruiken.”

IN DE GROTE ZEEHELDENBUURT GAAN 
STRAKS OOK VEEL MENSEN NAAR EEN 
NIEUWBOUWWONING VERHUIZEN. HEB JE TIPS?

“Jazeker! Trek er ten eerste genoeg tijd voor uit. Je 
denkt “dat doe ik wel even”. Maar het kost meer tijd 
dan je denkt. Ga bijvoorbeeld voordat je de sleutel 
krijgt al kijken naar vloerbedekking en gordijnen en 
zo. Dan kun je bij de oplevering meteen aan de slag.”  

En de allerbelangrijkste tip is volgens Susan: niet 
schrikken als je naar de bouw gaat kijken. “Pas later 
zie je hoe ruim het is. Door die grijze betonmuren 
tijdens de bouw lijkt het veel kleiner.” 

In de muren van de woningen 
zijn vogelhuisjes verwerkt. 
“Die vliegen de hele dag in en 
uit, heel gezellig.”

‘ Het huis voelt ruim, 
licht en hoog’
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Eelkje Timmenga, ‘Moeder der gevangenen’

Een vrouw die ons raakt

Tante Ee werd ze genoemd door Brabanders en ze 
woonde op de Taalstraat 17. Ze hielp duizenden 
gevangenen in Kamp Vught. Dat deed ze samen 
met onze naamgeefster, Charlotte van Beuningen. 
Haar naam is Eelkje Timmenga-Hiemstra (1892-
1971). Ondanks haar heldhaftige leven is ze niet 
erg bekend. Ze liet zich er niet op voorstaan. Zij 
vond dat je dit soort dingen “gewoon deed”. 
De gemeente Vught heeft kort geleden een straat 
in de nieuwe wijk Isabellaveld vernoemd naar 
Eelkje Timmenga. En in die straat is een prachtige 
gevelsteen met haar foto opgehangen. Het is de 
straat waar ook de 10 nieuwe woningen staan die 
we pas hebben opgeleverd. Graag staan we hier bij 
haar stil.

WIE WAS ZIJ? 
Eelkje Timmenga werd in 1892 geboren in 
Friesland en verhuisde rond haar 35e naar Vught, 
voor het werk van haar man. In 1943 begonnen de 
Duitsers met Kamp Vught. Zij kon dat niet zomaar 
aanzien en daarom ging ze in Huize Bergen 
boterhammen smeren voor de gevangenen. 

ADOPTIESYSTEEM
Daarnaast zette zij iets heel slims op. 
Charlotte van Beuningen had namelijk met de 
kampcommandanten geregeld dat gevangenen 
van hun familie pakketten mochten ontvangen. 

E E L K J E  T I M M E N G A

Ik voel mij oneindig dankbaar tegenover U. Er zijn maanden 
geweest, dat mijn gedachten dag en nacht in Vught waren en 

Vught en mevr. Timmenga was één. Hoe dikwijls heb ik U niet 
gadegeslagen in het café bij het station. U stond ons allen eindeloos 
geduldig ter woord. U gaf raad en troost, soms moest u met spoed 
met Uw fiets met dik gevulde tasschen naar de vertrekkende trein 

om gevangenen te laven. U deelde ons lief en leed.  
Bar en verschrikkelijk zijn de tijden geweest...’

Uit een brief aan Eelkje Timmenga, van een familielid van een gevangene

©TELEGRAAF

Maar niet iedere familie kon zo’n pakket sturen. 
Veel kostwinners waren namelijk overleden of 
weggevoerd. Eelkje bedacht dat mensen in heel 
Nederland een gevangene konden ‘adopteren’. 
Voor die gevangene konden ze iedere twee weken 
een pakket met voedsel, kleding en andere nuttige 
zaken sturen. Eelkje zorgde er dan voor dat de 
spullen in Kamp Vught kwamen. Deze pakketten, 
en het contact met thuis, boden gevangenen hoop 
en identiteit. Onmisbaar om te overleven in een 
concentratiekamp. 

INFORMATIE OVER DE GEVANGENEN
De familie van de gevangenen was vaak radeloos, 
omdat ze niet wisten of hun dierbaren nog in leven 
waren en hoe het met hen ging. Hierover kreeg 
Eelkje in ’43 en ’44 zeker 6000 wanhopige brieven 
en er kwamen dagelijks mensen met vragen naar 
haar spreekkamer, in het koffiehuis van station 
Vught. 
Om die vragen te kunnen beantwoorden zette Eelkje 
een netwerk op van mensen die door Vught fietsten 
om informatie te verzamelen over de gevangenen. 
Ook haar man en vier dochters hielpen mee. Bij de 
transporten op station Vught deelden zij vaak nog 
voedsel uit en kregen ze briefjes van de gevangenen. 
Verder werden bij het uitdelen van de pakketten in 
het kamp duizenden brieven in- en uit gesmokkeld. 
Zo werd over veel gevangenen bekend hoe het met 
hen was.

Bij het uitdelen van de pakketten 
in het kamp werden duizenden 
brieven in- en uit gesmokkeld.  
Zo werd over veel gevangenen 
bekend hoe het met hen was.
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Deze ploeg is opgericht door Gemeente Vught, 
sociaal werkbedrijf WSD en woonstichting 
Charlotte van Beuningen, in samenwerking met 
Welzijn Vught. 

‘SCHOON, HEEL EN VEILIG’
Dat is de slogan van de WOP. Zij verrichten 
in Vught allerlei hand- en spandiensten om 
de woonomgeving te verbeteren. Het gaat 
dan altijd om klussen die andere partijen niet 

oppakken. Van losliggende stoeptegels en hulp 
bij buurtopruimdagen tot het maken van een 
zebrapad in een parkeergarage. De WOP is zeer 
geliefd bij bewoners in Vught. Nooit is iets teveel, 
altijd doen ze actief hun werk met een lach en een 
praatje.
De WOP stroopt ook regelmatig de mouwen op 
voor huurders die in de problemen zijn geraakt. Zij 
doen dan bijvoorbeeld de eerste grove aanpak van 
hun tuin. Zodat de bewoner daarna – eventueel 

“ Ze noemen de WOP ook 
wel eens voor de grap 
‘Wallies Opruim Ploeg”

met hulp van familie of vrienden- de tuin weer zelf 
kan onderhouden.

WE GAAN DOOR MET DE WOP
De WOP is ook nog op een andere manier nuttig: 
ieder half jaar doen zes Vughtenaren met een 
achterstand tot de arbeidsmarkt werkervaring 
en werkritme op in de WOP. Met als doel om een 
volgende stap naar werk te kunnen maken. Zij 
worden daarbij begeleid door Wally van der Werff 
van de WSD. 

Charlotte van Beuningen: “We ervaren dat de 
WOP op deze manier aan alle kanten zinvol is en 
besloten in januari van dit jaar om de WOP voort 
te zetten, samen met gemeente en WSD.”

DUS: ZIET U EEN KLUS OF WILT U MET DE 
BUURT AAN DE SLAG? LAAT HET WETEN!
Zwerfafval, graffiti op elektriciteitskastjes, een 
rommelige speeltuin? Ziet u in uw wijk een klus 
voor de WOP die u zelf niet kunt klaren? 
Het snelste gaat dat via de gemeente-app. 
Of bel de gemeente Vught via 073 65 80 680. 

“ De WOP is vaak de reddende engel voor onze 
huurders. Bijvoorbeeld als er iets opgeruimd moet 
worden wat door omstandigheden door niemand 
anders gedaan kan worden.” Dat zegt Charlotte 
van Beuningen over de WoonOmgevingsPloeg 
(WOP) die op 1 juli haar 10e verjaardag vierde met 
een feestelijke frietlunch. 

‘ Woonomgevings-
ploeg is vaak de 
reddende engel’

WOP bestaat 10 jaar

Wally van de Werff heeft de leiding over de WOP. Hij werkte eerder in de verslavingszorg, als groepenbegeleider bij Novadic-Kentron.

Wally: ‘Mensen zien dat werken leuk kan zijn. Ze voelen zich 
ook nuttig en gewaardeerd. Daardoor zetten ze in de WOP 
grote of kleine stappen vooruit. Zo hadden we iemand die 
al heel lang als zwerver door Den Bosch liep. Nu heeft hij al 
jaren een reguliere baan. En een huisje en een auto. Of een 
man op leeftijd, die werd aangemeld voor een taakstraf. 
Deze man vond de WOP zo leuk dat hij zich na zijn taakstraf 
heeft gemeld bij de WSD: of hij mocht komen werken in 
de groenvoorziening? Daar werkt hij nu nog. Nog een paar 
jaartjes tot aan zijn pensioen.

Dat zijn mooie ontwikkelingen. We zien natuurlijk ook mensen 
die er niet komen zonder intensieve behandeling of hulp van 
derden. We gebruiken de WOP ook om dat helder te krijgen en 
met deze mensen de juiste stappen te kunnen zetten.’

WILT U TUINGEREEDSCHAP LENEN?

Een ladder, grasmaaier, kruiwagen, 
hark en nog veel meer. Dat kunt u bij 
ons 4 dagen lenen om uw tuin aan te 
pakken. Bel 073 656 23 82 of mail  
info@charlottevanbeuningen.nl. De 
WOP komt de spullen bij u brengen 
en haalt ze ook weer bij u op. We 
ontvangen deze graag binnen vier 
dagen weer schoon van u terug. Typ 
‘tuingereedschap’ in de zoekfunctie 
van onze website en u ziet wat u 
allemaal kunt lenen. 

W O O N O M G E V I N G S P L O E G

36 37



‘ Ik heb 
geleerd  
geduld te 
hebben’

N I E U W E  V U G H T E N A R E N

“Ik was pas 22 en vond de reis heel erg spannend”, 
vertelt Badr. “Ik voelde me niet altijd veilig 
onderweg, het was niet makkelijk, maar je moet 
soms durven voor een beter leven. Als jongste volgde 
ik gewoon de groep.” Na dagen dobberen op zee 
in een klein bootje werden ze opgepikt door een 
marineschip, dat hen naar Italië bracht.
 

Hij moest leren dat sommige mensen afwachtend 
zijn, voordat er echt contact wordt gemaakt. “Ik ben 
degene die naar Nederland is gekomen en ik moet 
accepteren dat ik degene ben die moet wennen. Niet 
jullie. Ik respecteer alle tradities en wil laten zien 
dat ik een goed mens ben. Ik heb gemerkt dat als ik 
mensen de tijd geef om mij beter te leren kennen, en 
ik er ook moeite voor doe, het contact vanzelf beter 
wordt.”
 
Huis met een tuin
In zijn vrije tijd sport Badr graag. Zo speelde hij 
in Syrië voetbal op het hoogste niveau. Hij was 
dan ook vaak te vinden bij Laco Sportcentrum in 
Vught of bij de voetbalvereniging in Rosmalen. 
Toen dat vanwege de coronacrisis wegviel, ging 
hij fanatiek hardlopen. Badr heeft het erg naar 
zijn zin in Vught. Ook hij geniet van het leven en 
hij huurt inmiddels zelfstandig een woning van de 
woonstichting Charlotte van Beuningen. “Ik ben 
altijd erg goed geholpen door de medewerkers van 
de woonstichting. De buurt is fijn, het is een mooie 
straat en het contact met de buren is goed. Ik woon 
hier met plezier. Ik hoop dat ik op termijn kan 
verhuizen naar een huis met een tuin.”

Na afronding van zijn studie had 
Badr (nu 29) veel zin om aan de slag 
te gaan als verpleegkundige in Syrië. 
Maar zijn ouders vonden het te 
gevaarlijk voor een jongen van zijn 
leeftijd. “Hier is geen toekomst voor 
jou”, zeiden ze. Badr ontvluchtte de 
oorlog en vertrok. Alleen. Via 
Libanon, Algerije, Libië en Italië 
kwam hij terecht in Nederland.

Per toeval in Vught beland
Badr had geen enkel idee in welk land hij was, ook 
niet toen hij vanuit Italië in Nederland terechtkwam. 
Dat is nu ruim zes jaar geleden. “Ik kende Nederland 
niet, was helemaal kwijt waar ik was.” In het 
asielzoekerscentrum hoorde Badr in welk land hij 
was. Inmiddels woont hij vier jaar in Vught, waar 

hij per toeval terechtkwam. “Ik woonde in Schijndel 
en sprak redelijk goed Engels. Een vriend vroeg 
me mee te gaan naar woonstichting Charlotte van 
Beuningen in Vught om voor hem te vertalen. Zij 
hadden een woning voor hem. Het was een leuk 
en mooi huis, en ook groot genoeg. We konden de 
woning samen delen totdat zijn gezin kwam. En dat 
hebben we gedaan.”

De gemeente heeft Badr goed geholpen bij het 
opbouwen van een leven in Vught. “Ze regelden een 
stageplaats voor me in het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
in ’s-Hertogenbosch. Dat heb ik drie maanden 
gedaan, maar ik besloot ermee te stoppen, omdat 
ik meer moest gaan werken om mijn familie in 
Syrië te helpen. Soms kun je niet zelf je toekomst 
kiezen en dat moet je accepteren. Mijn familie is 
het allerbelangrijkste.” Badr accepteerde allerlei 
baantjes en werkte overdag en ’s avonds. “Het was 
een lastige tijd, maar ik legde me erbij neer dat de 
situatie toen zo was. Je moet het voor jezelf niet 
moeilijker maken dan het al is.”

Genieten van het leven
Tijden veranderen. Ook voor Badr. Zijn familie 
woont in Duitsland en is niet meer financieel van 
hem afhankelijk. Hij werkt met veel plezier in Esch, 
bij een internationaal handelsbedrijf in planten en 
bomen. Met een vast contract op zak en een goed 
salaris geniet hij van het leven. “Ik realiseer me 
dat niemand een perfect leven heeft. Ook niet in 
Nederland. Maar Nederlanders genieten wel van 
het leven, ook als ze stress hebben, of weinig geld. 
Er wordt gesport, gewinkeld en mensen gaan op 
vakantie. Ook is het hier netjes en veilig. Dat is zo 
anders dan ik gewend ben. In Syrië heb je letterlijk 
niks.”
 
Als een echte Nederlander fietst hij regelmatig 
naar zijn werk. “Als ik te laat ben, neem ik weleens 
de auto, hoor”, lacht hij. “Ik heb moeten leren om 
op tijd te komen. Negen uur is ook echt negen uur 
in Nederland. Niet vijf over negen. En ik heb ook 
moeten wennen aan alle regels die er zijn.” Maar de 
grootste uitdaging voor Badr was geduld hebben. 
Bij het sluiten van vriendschappen en op het werk. 

‘ Soms kun je niet zelf je 
toekomst kiezen en dat 
moet je accepteren’

Badr op de galerij van zijn woning in Vught
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Nieuwe 
collega’s 
We namen nieuwe collega’s aan omdat er 
mensen vertrokken (o.a. vanwege pensioen). 
En verder omdat er een flinke klus aankomt: 
we stappen volgend jaar over op een nieuw 
computersysteem. Ons vorige systeem ging al 
een flinke tijd mee, dus dat wordt nogal een 
omslag. Dat vraagt extra capaciteit. Maak 
hier kennis met deze nieuwe medewerkers.

Monique den Ouden
Ik ben facilitair medewerker en 
volgde Betsy op die met pensioen 
ging. Ik zorg ervoor dat op kantoor 
alles op rolletjes loopt: bestellingen, 
catering, schoonmaak, licht 
administratief werk. Er zijn duizend-
en-één dingen die geregeld moeten 
worden en dat doe ik graag.

Ik vind het sociale contact en 
de gedrevenheid om het voor 
de  bewoners goed te doen fijn 
bij Charlotte van Beuningen. Ik 
was nog niet lang in dienst toen 
de coronacrisis begon. Ik heb 
toen met een team veel oudere 
bewoners gebeld. Dat was heel 
dankbaar werk om te doen. 
Bewoners waren enorm blij om 
een praatje te maken nu ze hun 
familie en vrienden een stuk 
minder zagen. Verder heb ik 
voorgesteld om ijsjes uit te delen 
in onze buurten. Voor kinderen 
was het vaak ook een saaie tijd. Ze 

dansten om ons heen toen we met 
onze ijskar de straat in kwamen 
fietsen. Als de ontmoetingscentra 
weer open gaan ga ik in het begin 
enkele weken mee om koffie te 
schenken. 

Wat wilde je vroeger worden?
Vroeger wilde ik kapster worden, 
de opleiding daarvoor heb ik ook 
behaald. Maar na enige tijd kwam 
ik erachter dat ik toch meer wil 
werken met mensen en het ze 
naar de zin maken. Toen heb ik 
voor de horeca gekozen. Ook nu 
als facilitair medewerker zorg 

ik ervoor dat niemand iets te 
kort komt en help ik collega’s en 
bewoners waar ik kan.

Merel Damhuis 
Ik werk aan het nieuwe computer-
systeem voor Charlotte van 
Beuningen. Ik houd me vooral bezig 
met de gegevensopslag. Toen ik net 
in dienst was, brak corona uit. Alle 
medewerkers moesten thuiswerken. 
Dat vraagt nogal wat van de 
computersystemen. Daarmee kon  
ik meteen volop aan de slag.

Ik vind het fijn bij Charlotte 
van Beuningen omdat het een 
kleine, gemoedelijke organisatie 
is met veel maatschappelijke 
betrokkenheid. Je kunt daardoor 
goed zien wat het nut van je werk 
is. Daarnaast vind ik het heerlijk 
om in mijn eigen woonplaats te 
werken. Lekker fietsend naar 
kantoor!

Wat wilde je vroeger worden?
Ik wist het eigenlijk nooit zo goed. 
Voor mij was het belangrijk dat ik 
uitdaging heb en mijn hersenen 
kan gebruiken. Na de middelbare 

M E D E W E R K E R S

Nieuwe collega’s bij Charlotte 
van Beuningen. V.l.n.r Vincent 
van Huijgevoort, Merel Damhuis, 
Ellen Bontjer, Hanneke de Laat 
en Monique den Ouden
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school wilde ik een tijd journalist 
worden. Het leek me heel leuk 
om dingen uit te zoeken en om 
te zetten in mijn eigen woorden. 
Later merkte dat ik het toch 
leuker vond om praktisch bezig 
te zijn, met iets waarvan je wat 
sneller resultaat ziet. Daarom heb 
ik uiteindelijk voor IT gekozen.
 

Ellen Bontjer
Als adviseur Wonen doe ik onderzoek 
naar nieuwe ontwikkelingen, 
coördineer ik projecten en help ik bij 
het maken en uitvoeren van beleid. 

Ik werk al zo’n 20 jaar in de 
corporatiesector. Fijn wonen 
is voor iedereen anders maar 
ook voor iedereen belangrijk. 
Daar een bijdrage aan leveren 
vind ik heel mooi. Luisteren 
naar bewoners is een must vind 
ik. Dan hoor je pas goed wat de 
behoeftes zijn. Ik vind Charlotte 
van Beuningen een heel sociale 
club waar de bewoners écht op de 
eerste plaats komen.

Wat wilde je vroeger worden?
Ik wilde graag boerin worden. We 
gingen 3 keer per jaar op vakantie 
naar een boerderij. Daar hielp ik 
met koeien melken, varkens eten 
geven en hooien. Maar toen ik er 
achter kwam dat die lieve kalfjes 
richting slacht gingen vond ik 
dat toch allemaal wat minder 

romantisch. De liefde voor dieren 
is gebleven; we hebben een hond, 
2 pony’s en binnenkort 3 kittens.

Hanneke de Laat
Ik ben samen met mijn collega’s Anne 
en Lotte verantwoordelijk voor het 
eerste contact met bewoners die bellen 
of langskomen in de woon winkel. 
Wat ik leuk vind, is de diversiteit aan 
gesprekken en mensen: onze klanten 
een luisterend oor bieden en helpen 
bij alles rondom wonen. Verder vind 
ik het mooi om me in te leven in het 
verhaal van de persoon aan de andere 
kant van de lijn of balie, en zo een 
band op te bouwen.

Ik vind Charlotte van Beuningen 
een woonstichting met een eigen, 
warm, karakter. De werksfeer 
is goed en de maatschappelijke 
functie die we als stichting 
hebben is duidelijk voelbaar. Ik 
voelde me al snel thuis op deze 
werkplek met leuke collega ‘s. 
Ik hoop hier nog lang te mogen 
werken!

Wat wilde je vroeger worden?
In mijn vriendenboek van groep 
8 schreef ik dat ik journalist of 
boekenschrijfster wilde worden. 
Ik schreef als kind graag verhalen 
en boekjes en was nieuwsgierig 
en sociaal. Het sociale aspect 
komt nu mooi van pas in deze 
baan!

Vincent van Huijgevoort 
Ik werkte eerder al anderhalf jaar 
op inhuurbasis aan verschillende 
projecten bij Charlotte van Beuningen. 
Sinds maart dit jaar ben ik echt in 
dienst. We gaan over naar een nieuw 
informatiesysteem. Ik zorg ervoor dat 
alles goed op elkaar gaat aansluiten en 
getest wordt.

Ik voel me ontzettend thuis bij deze 
organisatie. Dat komt niet alleen 
door de fijne collega’s en sfeer. Het 
is ook omdat ik mijn persoonlijke 
doelen terugvind in de doelen die wij 
onszelf als organisatie stellen. Toen 
ze me vroegen in dienst te komen, 
was de keuze dan ook niet moeilijk.

Wat wilde je vroeger worden?
Haha, vroeger wilde ik dierenarts 
worden! Maar toen wij onze hond 
lieten inslapen, besefte ik dat dit 
toch niets voor mij zou zijn. Later 
werd een duurzame wereld voor 
mij steeds belangrijker. Samen met 
mijn passie voor huizen kwam ik zo 
tot mijn studie Vastgoed. Ik heb mij 
ook nog verdiept in organisatie- en 
menselijke verandering. Heel wat 
anders dan dierenarts dus.

‘ Ik vind mijn 
persoonlijke doelen 
terug in de doelen die 
wij onszelf als 
organisatie stellen’

M E D E W E R K E R S

Hoe staat Charlotte van 
Beuningen ervoor?

DE WAARDE VAN DE WONINGEN
Onze woningen zijn in 2019 € 65,6 miljoen meer waard geworden. Deels 
komt dit omdat de huizenprijs in Nederland steeg. Daarnaast hebben we 
een klein beetje invloed op deze waarde. Bijvoorbeeld door onze wonin-
gen goed te onderhoud en isoleren. 

WAT DOEN WE MET DIT GELD?
Deels houden we het als veilige buffer. Die buffer hadden we nu ook, en 
dat maakte dat we, als één van de weinige corporaties, de huurverhoging 
voor sociale woningen dit jaar konden uitstellen naar oktober. 

Verder willen we met een deel van dit geld enkele belangrijke 
investeringen doen. Ten eerste is dat een investering in onderhoud 
en isolatie van onze woningen. Goed onderhoud is natuurlijk sowieso 
belangrijk. En verdere isolatie is onontkoombaar, omdat we zuiniger 
moeten zijn met energie. Verder gebruiken we een deel van het geld 
om ons computersysteem te vernieuwen. Ons huidige systeem is 
lang geleden gebouwd. Om een goede service te kunnen leveren is 
vernieuwing onvermijdelijk. 

In de jaarrapportage staan niet alleen financiële cijfers. 

WIST U BIJVOORBEELD DAT IN 2019…

-  Het aantal huurwoningen met 160 woningen is gestegen  
(o.a. door fusie met de Charlotte Elisabeth van Beuningen stichting). 

- Het aantal woningzoekenden is gestegen tot bijna 5.000. 
- Het aantal actief woningzoekenden is gestegen, van 650 naar ruim 900. 
- Het aantal overlastsituaties is gestegen van 173 naar 190.
-   Het aantal huurachterstanden is gedaald van 0,37% (2018)  

naar 0,35% (2019).
- Het aantal deurwaarderszaken is gedaald van 13 (2018) naar 9 (2019). 
- We 12 nieuwe vergunninghouders huisvestten (in totaal nu 31).
- Er 158 huurwoningen vrijkwamen.
-  95% van die woningen zijn toegewezen aan onze primaire, sociale,  

doelgroep.

Op de volgende pagina’s ziet u alle cijfers nog eens op een rijtje.  
U kunt ze daar ook vergelijken met de cijfers van 2017 en 2018.

Ieder jaar maken wij een jaarrap-
portage. Dat is wettelijk verplicht. 
Maar we maken die rapportage ook 
graag, want we willen dat het voor 
alle betrokkenen duidelijk is hoe we 
er voor staan. In dit artikel leest u 
een samenvatting van die rapportage. 
De volledige versie vindt u op onze 
website. Hebt u vragen? Stelt u ze 
ons gerust. 

We kunnen beginnen met de prettige 
boodschap dat Charlotte van 
Beuningen financieel zeer gezond is. 
We hebben een positief resultaat van 
€ 68,3 miljoen.  Ook ons eigen 
vermogen, ons beleid en onze 
leningportefeuille voldoen ruimschoots 
aan de normen die de toezichthouders 
aan ons stellen. Het resultaat wordt 
grotendeels bepaald door twee 
getallen: 

1.  Ons ‘huishoudboekje’: de inkomsten 
min de uitgaven 

2. De waarde van onze woningen

WELKE INKOMSTEN EN UITGAVEN 
HEBBEN WIJ DAN? 
Onze inkomsten zijn voornamelijk de 
huuropbrengsten. Onze uitgaven zijn 
bijvoorbeeld: kosten van bedrijfsvoe-
ring en kosten van woningonderhoud. 
We komen hiermee in 2019 op een 
positief resultaat van € 8,5 miljoen  
(in 2018 was dit nog € 8,2 miljoen). 

J A A R R A P P O R TA G E  O V E R  2 0 1 9
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KENGETALLEN OVER DE AFGELOPEN 3 JAAR 2019 2018 2017

    

AANTAL VERHUUREENHEDEN IN BEHEER

Zelfstandige huurwoningen 3.001 2.841 2.838

Onzelfstandige huurwoningen 8 8 8

Intramuraal (zorgvastgoed) 129 108 108

Totaal woningen 3.138 2.957 2.954

 

Parkeervoorzieningen 198 159 159

BOG / MOG 13 13 20

Totaal overig vastgoed 211 172 179

 

TOTAAL VHE’s 3.349 3.129 3.133

 

VERLOOP BEZIT  

Beginstand aantal vhe’s 3.129 3.133 3.154

Oplevering nieuwbouw  

Aankoop 0 92 1

Verkoop -4 -7 -21

Sloop -2 -82 0

Fusie 225 - -

Overige mutaties 1 -7 -1

Eindstand aantal vhe’s 3.349 3.129 3.133

 

HUURPRIJSKLASSEN  

Goedkoop 577 467 517

Betaalbaar 2.195 2.096 2.077

Dure woningen 256 277 244

Boven liberalisatiegrens 110 117 116

Totaal woningen 3.138 2.957 2.954

 

HUREN  

Aantal woningzoekenden 4.983 4.639 4.473

Aantal toewijzingen totaal 158 147 163

Aantal DAEB toewijzingen 143 137 150

Toewijzingen primaire doelgroep (min 80%) 95,0% 99% 92%

Uitzondering toewijzing inkomen (max 10%) 4,0% 2% 6%

Uitzondering toewijzing overig (max 10%) 1,0% 0% 2%

Passend toegewezen (min. 95%) 100% 100% 100%

KENGETALLEN OVER DE AFGELOPEN 3 JAAR 2019 2018 2017

Huurachterstand 0,35% 0,37% 0,40%

Huurderving 0,70% 1,43% 1,16%

Gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2,23% 2,07% 1,18%

Aantal betalingsregelingen 120 122 111

Bedrag betalingsregelingen (in euro) 47.088 44.606 39.860

Aantal deurwaarder 9 13 19

Bedrag deurwaarder (in euro) 12.792 20.897 23.815

 

FINANCIËLE KENGETALLEN  

Solvabiliteit (bedrijfswaarde)  49,10%

Solvabiliteit (beleidswaarde) 46,2% 48,32%

ICR 1,93 2,28 2,20 

DSCR - 1,33 1,20 

LTV bedrijfswaarde - - 45,70 

LTV beleidswaarde 51,2% 51,70% -

Dekkingsratio (obv WOZ waarde) 22,70% 16,84% 17,40%

Marktwaarde activa in exploitatie DAEB (in euro) 429.655.915 363.638.722 325.747.588

Marktwaarde activa in exploitatie niet-DAEB (in euro) 22.393.417 20.900.915 19.997.086

Activa in ontwikkeling (in euro) 1.037.047 0 728.180

Lang vreemd vermogen (in euro) 94.920.636 97.867.404 84.645.568

Eigen Vermogen (in euro) 355.096.460 289.147.550 275.232.250

Jaarresultaat (in euro) 68.271.187 1.525.473 38.442.727

 

ONDERHOUD  

Kosten per woning (in euro)  

Dagelijks onderhoud 717 588 555 

Planmatig / project onderhoud 479 712 755 

 

PERSONEELSBEZETTING  

Aantal medewerkers 27 31 33

Aantal fte 24,45 27,56 29,97

Ziekteverzuim 2,20% 1,55% 1,80%

KERNCIJFERS 2019
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K O R T E  B E R I C H T E N

BESLUIT 1 
VOLDOENDE PASSENDE WONINGEN 

Er zijn te weinig woningen, in Nederland en ook 
in Vught. Daarom bouwen we nu extra sociale 
huurwoningen. Daarbij is het belangrijk dat we de 
woningen die we wél hebben optimaal benutten. Dat 
betekent: kleine woningen voor kleinere huishoudens 
en grote woningen voor grotere huishoudens. Bij 
de toewijzing van onze woningen houden we hier 
rekening mee. Dat betekent het volgende:

VOLDOENDE PASSENDE 
WONINGEN & BETALEN 
NAAR ENERGIELABEL

BESLUIT 2 
HUREN DIE PASSEN BIJ HET ENERGIELABEL

Onze huurprijzen liggen een stuk lager dan wettelijk 
maximaal is toegestaan. Dit doen we om te zorgen 
dat mensen met recht op een sociale huurwoning 
betaalbaar kunnen wonen. Met ons nieuwe huurbeleid 
zorgen we ervoor dat de huurprijs nog beter afgestemd 
wordt op het energielabel van de woningen. Iedere 
keer als een woning vrij komt, passen we de huren op 
deze manier aan.

Afgelopen periode hebben we, o.a. met 
onze Huurders Belangen Vereniging (HBV), 
gewerkt aan ons Strategisch Voorraadbeleid. 
In dat beleid leggen we vast hoe we de 
komende jaren zullen zorgen voor voldoende 
duurzame en betaalbare woningen. In het 
najaar zullen we u daarover meer vertellen. 
In dit artikel beschrijven we alvast twee 
keuzes die we maakten die direct van belang 
kunnen zijn voor u.

STRATEGISCH VOORRAADBELEID

Aantal slaapkamers Voor huishoudens met

1 of 2 slaapkamers 1 of 2 personen

3 slaapkamers 1, 2, 3 of 4 personen

Meer dan 3 slaapk. 3 of meer personen

Hoe energiezuinig is 
uw woning?

Dan is de  
huurprijs:

Label A of B 
(energiezuining)

75% van de maximaal 
toegestane huur

Label C, D, E, F, G 
(minder energiezuinig)

65% van de maximaal 
toegestane huur

E T M I U R S G N I T E O M T N O V O L

I G E D U L D C O N S E Q U E N T I E S

S N G N I T H C I T S N O O W D J O E H

S M E E T S Y S R E T U P M O C A G U S

I R W K O Z N D L E P A S T S A U C P

M O I V U L I E T L N D E I W S R O O O

M O J D E E P N N I I N M G L D R D M H

O D K G L I R S G G U M E O E J A J M S

C N O N N E L P G E E L O R E A P I I K

E E N I N H V I S N N S S M U R P T S R

I R D Z R E N A G T I B O E D I O A S O

T E E I I E P A L E E V A S B G R N A W

A T R U U B N E D L E H E E Z E T O R G

R S S H S E N G A O E L T G B N A R I E

E I T R I J E N T C H B K C M E G O S E

N U E E T O G E I K N E A J A O E C S W

U L U V L E R G D D I E L S E T N A E E

M G N I N O W W U O B W U E I N N O N B

E B E D N E M R A W R E V T R A H O O E

R D R L N E G N I N O W S N I Z E G C W

AUDIT
BESLUIT
BEWEEGWORKSHOPS
COMMISSARISSEN
COMPUTERSYSTEEM
CONSEQUENTIES
CONTACT
CORONATIJD
EELKJE
GASLOOS
GEDULD
GEOLIED
GEZINSWONINGEN
GROTEZEEHELDENBUURT
HARTVERWARMEND
HUURDERSBELANGEN

zomerwoordzoeker

COLOFON

UITGAVE 30e jaargang, juli 2020  |  Het Woonjournaal is een uitgave van woonstichting Charlotte van Beuningen en wordt in een oplage van 3.200 stuks 
gratis verspreid onder de huurders  | COÖRDINATIE Woonstichting Charlotte van Beuningen  | TEKST Woonstichting Charlotte van Beuningen  |  Maer 
TexxT, Breda  | VORMGEVING Oranje boven, ’s-Hertogenbosch  | DRUK NPN drukkers, Breda  | FOTOGRAFIE Emmy de Fotograaf, ’s-Hertogenbosch  
De Afbeelding, Geldrop  | OVER ONS Website: www.charlottevanbeuningen.nl  | Email: info@charlottevanbeuningen.nl  |  Tel: 073 656 23 82  | 
BEZOEKADRES Secr. van Rooijstraat 17  |  5261 EP Vught  | CORRESPONDENTIEADRES Postbus 2080  |  5260 CB Vught  | OPENINGSTIJDEN 
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
REPARATIEVERZOEKEN Bel direct naar Jansen Huybregts 088 – 022 14 21  
of mail naar service.denbosch@jansen-huybregts.nl 
STORINGEN CV-INSTALLATIE Bel direct naar Kemkens 088 – 50 50 350 
Voor de Louise de Colignylaan kan KIN installatietechniek gebeld worden: 0900 - 567 1234  
GLASSCHADE Bel direct naar Swinkels 088 77 44 777 
ALARMNUMMER 112 
POLITIE 0900 88 44 
BRANDWEER 112

WOORDZOEKER

OPLOSSING

Heeft u ideeën voor artikelen in  

het Woonjournaal? Mail ze dan naar 

info@charlottevanbeuningen.nl 
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www.charlottevanbeuningen.nl

L I E D

Zo leuk in mei
(het Vughtse Hart, op de wijze van Zo stil in mij, van Van Dik Hout)

Elke maandag,
Een uur of half elf dan zit ons pleintje klaar.
Het gaat beginnen, een kerel met een sax  
en jongens op een gitaar.
Vanmorgen, komt een eind aan dit evenement.

We nemen afscheid,
Dag Frank, fijne vent je hebt het goed gedaan.
Altijd jezelf, je bent nooit van verwaandheid,
Naast je schoenen gaan staan.
Nou daar ga je, van idool naar het nieuwe normaal.

En het was zo leuk in mei, dat was ook al in april
En het was zo leuk in mei, half juni is het stil
En het was zo leuk in mei, dat was ook al in april

Dag meester Wido,
Je speelde virtuoos, je bent het meesterbrein.
En al jouw solo’s, ze klonken heel erg groots,
Maar oh, je hield het klein.
En morgen, geen rock en roll,
Gewoon weer naar school.

Arno daar ga je,
Vertel me ‘is het waar of is het een gerucht’?
Ik weet het zeker,
Arno van der Lee dat is The Voice van Vught.
En altijd looking at the bright side of life.

En het was zo leuk in mei, dat was ook al in april
En het was zo leuk in mei, half juni is het stil
En het was zo leuk in mei, dat was ook al in april

En Peter kijkt,
Is altijd de steunpilaar.
Peter bedankt,
Jij bent de roadie van ’t jaar.

De bewoners van het Vughtse Hart 
schreven een lied voor onze muzikanten 
in coronatijd: Arno, Wido, Frank 
en Peter. En dat lied zongen ze op 
15 juni bij de allerlaatste Muzikale 
Lichtpuntjes. Hartverwarmend vonden 
we die tekst en we delen hem daarom 
graag met u. Verder hebben we enorm 
veel leuke reacties gekregen op de 
balkonserenades. Daarvoor willen we 
iedereen bedanken.


