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Ons Woonjournaal voor u. In deze bijzondere en onzekere tijd hopen we u
een beetje afleiding te bezorgen. Prachtige verhalen van en voor u. Over
dromen die werkelijkheid worden, over werken met hart en ziel en over
een huis dat voelt als thuis.
Deze donkere tijd vraagt om lichtpuntjes. Kleine momenten die voor een
glimlach zorgen. Iets positiefs dat hoop geeft. Dat kan van alles zijn en is voor
iedereen heel persoonlijk. Samen met onze vrijwilligers proberen we ook nu
weer voor lichtpuntjes te zorgen. Een kaartje in de bus, een bemoedigende
spreuk in het trappenhuis of een muzikaal optreden. En nu ook dit
Woonjournaal. Een lichtpuntje op uw deurmat of in de brievenbus.
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Ik wens u veel leesplezier.
Houd u goed, houd moed.
Hartelijke groet,
Charlotte Beukeboom
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INHOUD

En weet u wat zo mooi is aan lichtpuntjes?
Soms zijn ze groot
Soms zijn ze klein
U hoeft ze niet te zoeken
U kunt ze ook zijn*

Dit kleine versje is zo waar... Je kunt een lichtpuntje zijn. Door even te vragen
aan de buren hoe het gaat, een bemoedigende knipoog (een glimlach achter
een mondkapje is niet zichtbaar), een kaartje in de bus... Als iedereen zich
iedere dag weer voorneemt om een lichtpuntje te zijn, dan straalt de wereld.
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WOORDZOEKER & COLOFON
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Ook een boodschappenbon
van 25 Euro winnen?
Ga snel naar pag. 8.
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*vrij naar Sukha
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KORTE BERICHTEN

In het voorjaar gaven we balkon
serenades, we belden, stuurden kaartjes.
En nog veel meer, om op afstand toch
dichtbij u te zijn. We deden dat graag

Van een
afstand
toch
dichtbij u

en u waardeerde het, want we kregen
bergen kaarten en bedankjes. We zien nu
dat de behoefte aan persoonlijke warmte
misschien nog wel groter is dan in het
voorjaar. De situatie duurt langer en het is
een ander, minder zonnig seizoen. Samen
met Welzijn Vught en vele andere Vughtse

WE BRENGEN MUZIKALE LICHTPUNTJES
Ook weer nieuwe serenades bij de balkons van de seniorengebouwen.
In de even weken zijn we op vijf plekken en in de oneven weken op vijf
andere plekken. De gemeente gaf hieraan graag haar goedkeuring, op
voorwaarde dat mensen op hun balkons blijven en daar genieten.

organisaties (Rotary Vught en Miles of
Pleasure steunen ons daarbij financieel)
en vrijwilligers willen we ook tijdens deze
tweede lockdown dichtbij u blijven.
Wat doen we allemaal?

CALLIGRAFIE MEVROUW VAN GESTEL

KAARTEN STUREN
Een groep Vughtse vrijwilligers heeft
sinds maart bijna 8.000 kaarten gemaakt
en verstuurd. Kaarten voor senioren in
onze woongebouwen en nu ook voor
de 70 plussers in onze woningen. Voor
halloween, kerstmis, zomaar… Ze gaan
gewoon door. Om zo vele mensen een hart
onder de riem te steken.

BEMOEDIGENDE SPREUKEN VERSPREIDEN
We hangen elke twee weken een bemoedigende
spreuk in onze woongebouwen. We merken dat
mensen er echt steun aan hebben.
BELLEN
Even vragen hoe het met je gaat?
Het lijkt zo eenvoudig misschien.
Maar zo welkom! We zijn weer gestart
met het bellen van senioren in onze
woongebouwen. Tijdens het voorjaar
gaven mensen aan of ze hier echt
behoefte aan hadden. De groep die
dit het nadrukkelijkste aangaf,
bellen we als eerste.
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VERRASSEN MET TAART

Enkele vrijwilligers van de Rode Rik bakken taarten
voor jarigen en jubilarissen. Omdat het vieren van
deze momenten nu alleen maar thuis kan en in klein
gezelschap. Vanaf november bakken ze taarten
voor elk ‘tiental’ dus voor
mensen die 10, 20, 30
enz. jaar worden. Voor
alle anderen is er een
kaartje en een reep
chocolade. Heel mooi
dat we dit kunnen
doen dankzij de
bijdrage die de Rode
Rik ontving van Miles
of Pleasure. Dus ván
Vught vóór Vught!

HET LICHT AANSTEKEN
We wilden zoveel mogelijk woongebouwen en
wijken letterlijk ‘in het licht’ te zetten. Als blijk van
steun. Van de gemeente ontvingen we daarom vier
Kerstbomen die we versieren.
Ze mogen ook na de kerst
permanent blijven staan.

HALLOWEEN
VIEREN
In Zonneheuvel,
Vughtse Hoeve
en de Veldhoeve
wilden we
Halloween gaan vieren met bewoners en
hun kinderen. Helaas kwamen toen net de
maatregelen. Om af te zeggen stuurden we
iedereen een kaart met enkele ‘gouden’
chocolademunten. Want burencontact is goud
waard, misschien nu nog meer dan anders.

BEWEGEN
Dankzij de
bijdrage van
het Oranje
fonds kunnen
we ook de
Beweegworkshops weer aanbieden in een
aantal van onze woongebouwen. Heerlijk een
half uurtje op het balkon, op afstand maar wel
even plezier en afleiding.

> We zijn natuurlijk telefonisch en via de
mail ook gewoon bereikbaar. We blijven
voorlopig op afstand dichtbij u. Hebt u
ideeën of verzoeken laat het ons weten!
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HUURDERSBELANGENVERENIGING

Bewonersinitiatief

Bankjes
Op verschillende plekken in
Vught hebben bewoners samen
iets fijns geregeld voor hun buurt.
Die initiatieven juichen wij als
Huurders Belangen Vereniging
van harte toe.

Bankje Helvoirtseweg, op verzoek van bewoners
Mevrouw De Kort van de Helvoirtseweg zorgde er met haar
zoon voor dat dit bankje bij hun woongebouw kwam te staan.
Heerlijk om hier lekker even van de buitenlucht te genieten.

Hoogstraatbankjes in oude luister hersteld
De bankjes in het hofje aan de Hoogstraat verkeerden
al langere tijd in slechte staat. Op verzoek van enkele
bewoners heeft woonstichting Charlotte van Beuningen
deze laten herstellen. Nog voor de bouwvakvakantie
werden de bankjes, opgeknapt en wel, teruggeplaatst
en in gebruik genomen. De gelukkige buurtbewoners
ontmoeten elkaar hier, coronaproef, in de schaduw van
de boom op deze unieke plaats in Vught.
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WIN EEN BOODSCHAPPENBON

D O O R LO P E N D E M AC H T I G I N G S E PA

Naam

Woonstichting Charlotte van Beuningen

Adres

Secr. van Rooijstraat 17

Postcode

5261 EP 		

Land

Nederland

Incassant ID

NL81ZZZ160464950000

Woonplaats Vught

Kenmerk
machtiging*
* in te vullen door Charlotte van Beuningen

De prijswinnaar, dhr. Mandozai:
“Ik betaal altijd via incasso. Ik kan het
iedereen aanraden. Zo handig. Je kunt
het niet vergeten. Het is altijd het juiste
bedrag, en op tijd. En nu win ik er nog
een boodschappenbon mee ook.”

Ook een boodschappenbon
van 25 Euro winnen?

Stap over op
incasso en win een
boodschappenbon

Door ondertekening van dit formulier geeft u woonstichting Charlotte van Beuningen
toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schijven, en aan uw bank om doorlopend een bedrag
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van woonstichting
Charlotte van Beuningen. Als u het een keer niet eens bent met een afschrijving dan
kunt u deze laten terugboeken. Neem dan binnen 8 weken na afschrijving contact op
met uw bank. Verder kunt u deze opdracht op elk gewenst moment weer intrekken.

Naam
Adres
Postcode			

Woonplaats

IBAN
Plaats						Datum

In november won de familie Mandozai van ons een
boodschappenbon ter waarde van 25 Euro. Wij
verloten deze bonnen in november en december
onder mensen die betalen met automatische
incasso.

Wij gaan in 2021 helemaal over op
automatische incasso. Het werken met
acceptgiro’s kost namelijk veel geld en is
niet goed voor het milieu. Bovendien zijn
er goede alternatieven. Daarom vragen we
iedereen die nog met acceptgiro betaalt
om voor 31 december over te stappen op
incasso, met dit formulier.

Ontvangt u nog een acceptgiro van ons? Stap dan
vóór 31 december a.s. over op incasso. Dan maakt
u ook kans op zo’n bon! Vul het formulier op de
volgende pagina in en stuur het zonder postzegel
naar ons antwoordnummer.

Handtekening

Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend, zonder postzegel naar:
Woonstichting Charlotte van Beuningen | t.a.v. de huurdersadministratie
Antwoordnummer 10017 | 5260 VB Vught
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PLUKTUIN

“Deze tuin is van
ons allemaal.”

Bewoners richten prachtige pluktuin op | deel 2

Betontegels worden
pluktuin De Koperwiek
De betontegels op het Salahutuplein omtoveren in een
pluktuin. Dit jaar kregen Hans Boonman en Henny van
Broekhoven dat voor elkaar. Samen met de gemeente,
Welzijn Vught en Charlotte van Beuningen.
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PLUKTUIN

helft gezaaid en twee weken later de
andere helft.”

In pluktuin De Koperwiek kun
je lekker van de buitenlucht
genieten, bloemen plukken en
kruiden en fruit oogsten. Ook
bijen, hommels en vogels voelen
zich er fijn.
Inmiddels zijn er al heel wat
bloemen geplukt en vruchten
geoogst, en spreken we de trotse
oprichters. Met een pot koffie op
het corona-proof bankje in de
pluktuin natuurlijk.
De vorige keer dat we jullie
spraken voor het Woonjournaal,
hadden jullie net de betontegels
er uit gehaald. Hoe ging het
daarna verder?
Hans: “De gemeente heeft toen eerst
nieuwe grond gestort. Want onder
de tegels lag van dat scherpe zand.
Daarin groeit niets. We kregen heel
mooi plantgoed van de gemeente.
Daarbij zaten vier grote bomen,
die ze ook geplant hebben. Echt
fantastisch, want daardoor werd het
meteen een tuin. De rest hebben we
zelf gepoot en het onderhoud doen we
ook zelf, dat was een voorwaarde van
de gemeente.”
Heel enthousiast is Hans over
het zaad voor eenjarigen dat ze
kregen van de gemeente en de
woonstichting. “Hierdoor hadden
we de hele zomer de prachtigste
plukbloemen, echt een mediterrane
kleurenzee. Ze bloeiden een lange
tijd, want we hebben eerst de eerste

Hoe was de samenwerking met de
gemeente?
Daarover zijn Henny en Hans
allebei superenthousiast: “De
gemeente is geweldig, we kunnen
niet anders zeggen. Ze hebben zo
veel verstand van planten en bomen,
weten waar je op moet letten bij
zo’n tuin en hebben op alle gebieden
geholpen. Heel daadkrachtig. Het
was een hete zomer dus ze kwamen
ook wekelijks gieten met zo’n
tankwagen.”
Wat staat er allemaal in de tuin?
Hans: “We hebben eerst een

sneeuwbes en lavendel, herfstaster
en meisjesogen.” Uit zijn eigen tuin
bracht Hans framboos, aardbei,
munt en vlinderstruiken mee.
Henny: “Bij de opening kregen we
150 tulpenbollen van Charlotte van
Beuningen, daar verheug ik me nu al
op. We kregen van de woonstichting
ook deze mooie bank. Bij stom
toeval is hij gemaakt door iemand
uit onze wijk. Die man werkt bij die
werkplaats!”
Hoe zijn de reacties?
Hennie: “Veel mensen vragen: ‘Mag
ik hier ook plukken als ik niet in
Vijverhof woon?’ of ‘Mag ik er ook
planten in zetten?’ Nou die tuin is

FAVORIET

Waar droom je nog van?
Hans: “Dat mensen in de wijk,
voordat ze gaan koken, even de tuin
induiken om keukenkruiden, klein
fruit en bloemen te plukken.”

beplantingsplan gemaakt, en de
gemeente heeft daar heel goede
adviezen aan toegevoegd. Zo wisten
zij dat een elstarboom het goed
doet in iedere grond en de meeste
appels geeft. We kozen verder voor
een moerbei en een lijsterbes, een
pruim en een zoete kers. En kruiden
als kruiptijm, munt, rozemarijn,
en wilde marjolein, salie, maggi.
Voor bijen en hommels plantten we
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van ons allemaal, dus ja natuurlijk!
En er kwamen mensen naar ons
toe die ook graag een pluktuin in
hun eigen buurt willen. Die mensen
hebben we uitgenodigd voor de
opening door de wethouder.
Hij kreeg toen veel pluktuinverzoeken van die mensen.”

Hennie: “Een extra plant-vak. Dat
kan makkelijk en zou heel leuk zijn.
Het lijkt me fantastisch als dan
scholen onze tuin bezoeken of ons
willen helpen bij het onderhoud.
Sowieso willen we nog meer
buurtbewoners erbij betrekken.
Maar dat komt vanzelf. Op dit bankje
gaan we elkaar ontmoeten en van het
één komt vanzelf het ander.”

MEER INFORMATIE
Lees op onze website deel 1 van dit
interview:
www.charlottevanbeuningen.nl/
overons/publicaties/woonjournaal/
maart, pagina 35.
Wilt u ook zoiets moois starten in
uw wijk?
Mail Gerdie jans Rat via g.jansrat@
charlottevanbeuningen.nl.
Zij kan u in contact brengen met
Hans en Henny, of met de gemeente.

DE DROPPLANT EN DE EZELSOOR
Hans en Henny zijn enorme fan
van de dropplant. Hij bloeit de
hele zomer in paarse pracht,
ruikt naar drop en trekt vele
bijen en hommels. Bloem en
blad zijn eetbaar. Deze plant
houdt ook goed het vocht vast en
verbetert de bodem. Onder de
dropplant staan ezelsoren, als
bodembedekker. Ze voelen aan
als ezelsoren, hebben prachtig
grijs blad en bedekken de bodem
tegen droogte.

TIP VAN HANS
“We hebben tussen de planten
een houtsnipperlaag van 10 cm
dik gelegd. Dat werkt enorm goed
tegen uitdroging. In het voorjaar
leggen we weer 10 cm. Daardoor
heb je ook weinig onkruid.”
TIP VAN HENNY
“Als je iets wilt in je wijk, ga er
dan voor. Dien een plan in bij de
gemeente of de woonstichting.
Er kan veel meer dan je denkt!”
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W E L AT E N Z E G L I M M E N

zich dat snel rond. Het lijkt wel
of iedereen elkaar kent in Vught.
En zo zorg ik dat overal de deuren
opengaan voor onderhoud.”

GROOT ONDERHOUD IN DE BUURTEN

We laten ze
glimmen
Een groot deel van de huur die
u betaalt, besteden we aan het
onderhoud van onze woningen.
Tussen juni en december dit
jaar lieten we er weer zo’n
600 glimmen. Daarbij kunt u
bijvoorbeeld denken aan:
• Schilderen van de buitenkant
• Schoonmaken van gevels en
aluminium kozijnen
• Repareren van goten
• Repareren van platte daken
Yuen Leng Wuu, onze project
leider onderhoud: “Als je
buitenonderhoud gaat plannen,
weet je van tevoren dat je nooit
alles in die periode kunt doen.
Je kunt namelijk geen mooi
sterk schilderwerk leveren als
het te warm, te nat of te koud
is. De meeste woningen gaan
gewoon volgens planning,
maar enkele zullen daarom
doorschuiven naar 2021. Dat
kun je helaas niet voorkomen.

”Dit buitenonderhoud wordt
uitgevoerd door onze nieuwe
onderhoudspartners: Elk® uit
Gemert en Caspar de Haan
uit Eindhoven. We praten met
Tommy van Lienden, voorman
van Elk®.

“Ik zorg dat deuren
open gaan”
De slogan van ons onderhouds
bedrijf Elk® is “Geen gedoe”.
En dat is voorman Tommy van
Lienden ten voeten uit. Deze
vrolijke, vlotte prater maakt
nergens gedoe van. Wat hij
tegenkomt lost hij op. Zijn motto:
‘Het leven is een feest maar je
moet zelf de slingers op hangen’.
Vanuit die gedachte maakt hij het
onderhoudswerk voor bewoners
en voor zijn team zo aangenaam
mogelijk. “Als ik dat bij de eerste
woning meteen doe, dan praat
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ONDER DE INDRUK
“We schilderden in Vught bij
een aantal blinde mensen. Voor
hen heeft onderhoud net wat
meer gevolgen, dat snap je.
Ineens staan er overal steigers en
ladders rondom hun huis die ze
niet kunnen zien. We leiden ze
dan eerst erlangs zodat ze weten
waar wat staat. Eén mevrouw
vroeg of ze even mocht schuren
om te kunnen begrijpen waar
dat geluid vandaan kwam. Zij
vertelde daarna hoe ze ondanks
haar blindheid toch kon koken.
Nou daar waren onze jongens dan
weer van onder de indruk.”
BAKKEN EN BREIEN
“Iemand anders bleek heel goed
piano te spelen. We vroegen of hij
tijdens het schilderwerk voor ons
wilde spelen. Dat was geweldig.
Van Mozart tot een prachtige
blues. Samen met de bewoners

“Mensen zijn altijd blij als we komen,
maar nog blijer als we weer gaan”
maken we het op die manier
leuk: voor hen én voor onszelf.
Zo ontstaat er regelmatig wel
een wedstrijdje wie de lekkerste
appeltaart bakt in de straat, of
wie de beste sokken kan breien.
Binnen no time is iedereen dan
aan het bakken of breien in de
straat en dat is heel gezellig.“

de ruimte voelen om een datum
te kiezen is het vaak al goed. Ik
doe ook wel eens iets extra voor
een bewoner, gewoon omdat dat
fijn is. Het kost 5 minuten en de
waardering die je daardoor krijgt
is onbetaalbaar.”

Een onderhoudsbeurt aan je huis.
Het wordt hartstikke mooi, maar
het is wel even wat. Je spullen
aan de kant, een steiger in je tuin,
werkmannen om je huis. Tommy:
“Aan ons de schone taak om zo
snel en onzichtbaar mogelijk
te doen wat nodig is. We willen
het voor de bewoners zo prettig
mogelijk maken. Daarom gaan
we altijd ruim van tevoren door
de buurt. Dan maken we met
iedereen persoonlijk een praatje
en plannen we een afspraak die
het beste schikt. Daar zijn we
heel flexibel in, want het moet
de bewoner goed uitkomen. Als

Er zijn nog meer manieren
om het bewoners naar hun
zin te maken. “Bij de voordeur
schilderen we altijd eerst de
sponning. Dat is het houtwerk
waar de deur invalt. Die is binnen
4 uur droog en vanaf dan kan je
voordeur dicht. Dus dan hoef je
ook niet meer thuis te blijven. Een
ander handigheidje: we pakken
vaak één dag voor alle schuurtjes.
Dan doen we ze allemaal tegelijk.
Dat gaat snel én we kunnen ze
dan ook allemaal in de gaten
houden tegen inbraak. Meestal
krijgen we van de bewoners de
schuursleutel omdat ze zien wie
we zijn en hoe we werken. We
bouwen echt vertrouwen op als

ze je dan persoonlijk spreken en

we een tijdje in de buurt zijn.”
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NIET ALTIJD ROZENGEUR EN
MANESCHIJN
“Ik kom ook wel eens vervelende
dingen tegen. Eenzaamheid,
en verwarde of verwaarloosde
mensen. Dat is echt schrijnend
soms. Als het heel erg is, kijk ik
altijd of ik iets kan betekenen.
Of mensen waarvan de hele buurt
zegt: “Let maar niet op hem, die
is altijd ontevreden”. En soms
kom ik bij mensen die zeggen:
“Die woningbouw die doet nooit
niks”. Dan zeg ik wel eens dat
Charlotte van Beuningen geen
winst maakt en ook goed op de
centen moet passen. En dan
vraag ik ook wel eens: “Wat doe je
zelf?” Ik vind het mooi dat jullie
de naam Charlotte van Beuningen
hebben. Niet alle bewoners
kennen haar verhaal, maar zij
was de Weldoenster van Vught!
Dan vertel ik hen dat verhaal. Als
ik dan hoor dat jullie soms de
voortuin laten doen bij mensen
die het zelf niet lukt, dan denk ik:
dat doen weinig corporaties jullie
na. En dan vind ik het mooi om
met mijn mensen zo’n hele buurt
weer te laten glimmen.”

SUCCESVOLLE HUISKAMER

VRIJWILLIGERS EN BEZOEKERS WILLEN GRAAG VERDER

Succesvolle
Huiskamer
beleeft misschien
doorstart
ind september moesten
we helaas besluiten
om te stoppen met
de Huiskamer aan
de Marktveldpassage (het
voormalige Chopin). Met pijn
in het hart, want het was twee
jaar lang een groot succes.

Karin Wilsens

Gastvrouw Lia Verzeijl:
“Ik mis de mensen echt. Het was zo’n
gezellige plek. Je leerde de gastvrouwen
en vaste bezoekers echt persoonlijk
kennen. Sommige bezoekers namen
zelfs iets lekkers mee om te trakteren
als ze jarig waren. Of oliebollen met
kerstmis. Er kwamen ook mensen uit
andere landen en je leert veel door met
hen te praten. Bijvoorbeeld hoe goed
wij het hier hebben.”

Maar de ruimte voldeed niet
aan de 1,5 meter richtlijnen. En
vanaf januari 2021 starten de
bouwwerkzaamheden aan het
Marktveld.
KOFFIE, THEE EN AANDACHT
De Huiskamer was een fijne plek,
midden in Vught. Vrijwilligers
schonken er, met een geweldige
inzet, koffie en thee voor 50 cent
en aandacht aan wie maar wilde.
Ook werden er lezingen gegeven
en jassen en sportkleding
uitgedeeld. Er kwamen allerlei
bezoekers even binnen voor een
kopje koffie. Fietsers, wandelaars,
mensen die om een praatje
verlegen zitten en ook mensen
die wat extra kwetsbaar zijn.
De ruimte werd op 16 januari
2018 geopend op initiatief van
Reinier van Arkel, Welzijn Vught,
Centrum Vught en woonstichting
Charlotte van Beuningen.
DOORSTART?
De initiatiefgroep heeft de
Huiskamer in haar hart gesloten.
Zodra ontmoetingen -vanwege
corona- weer toegestaan zijn,
bekijken we of dit mooie initiatief
elders een plek kan krijgen.
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herstel mee wilde helpen bij de
oprichting van de Huiskamer. En
dat leek me heel nuttig.”

In de tussentijd houden we
contact met de vrijwilligers en
de vaste bezoekers en zij ook
onderling. Samen met hen kijken
we naar een nieuwe invulling,
bijvoorbeeld in de Rode Rik of
de Molenhoek. Hiervoor is al het
lijntje gelegd met beheerder Arno
van der Lee.
OPROEP AAN BEZOEKERS
Van een aantal bezoekers hebben
we geen adresgegevens. Wil je in

Gastvrouw Thecla Swart-Huitema:
“Ik kwam bij de Huiskamer via een
advertentie. Ik ging met pensioen bij
Cello, en wilde graag iets blijven doen.
Het was heel fijn om gastvrouw te zijn.
Je biedt mensen een warme plek waar
ze iets kunnen drinken, en als ze willen
een praatje kunnen maken. Met elkaar
of met ons. Nu het dicht is zie je mensen
door het dorp lopen, soms wat verloren.
Er is echt behoefte aan zo’n plek.”

contact blijven? Meld je dan bij
Welzijn Vught, Yvonnekolmans@
welzijnvught.nl.
KARIN WILSENS
De Huiskamer betekende niet
alleen veel voor de gasten, maar
ook voor de vrijwilligers die er
werkten. In ieder geval gaf het
hen gezelligheid en een nuttige
tijdbesteding. Maar voor een
aantal vrijwilligers was het
ook een volgende stap in hun
persoonlijke ontwikkeling. Neem
nou Karin Wilsens. Zij is moeder
van twee dochters die beiden het
huis uit zijn.
Karin heeft een psychische
kwetsbaarheid en werd in 2018
begeleid door Reinier van Arkel.
“Zij gaan uit van je kracht. Ze
vroegen me of ik voor mijn

Karin: “Ik kreeg hoop
voor mijn toekomst”

ZELFVERTROUWEN
Wat er daarna is gebeurd, had
Karin nooit durven dromen. “Ik
ben vroeger ooit opgenomen voor
mijn psychische aandoening.
Daardoor raakte ik mijn werk
kwijt. Ik ken dus armoede,
schaamte en eenzaamheid. Onder
de bezoekers van de Huiskamer
zaten ook een aantal kwetsbare
mensen. Door mijn bijzondere
levenservaring, maar ook door
mijn talent om verbinding te
leggen bleek ik die mensen
heel goed te kunnen helpen. En
daardoor kreeg ik zelfvertrouwen
en hoop over mijn toekomst.
En zo durfde ik steeds grotere
stappen te zetten, waardoor ik
nog meer zelfvertrouwen kreeg.”
“Tijdens de voorjaars-lockdown
deed ik mee met het project
“Huiskamer in een mandje
op een afstandje”. Met een
thermoskan koffie en koekjes in
mijn fietsmand bezocht ik een
aantal gasten. Voor hen was de
Huiskamer een veilige plek die ze
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ontzettend misten. Als je dan zo
langskomt,doet dat heel veel.”
WAT KARIN HOOPT
“Mijn volgende stap is nu de
opleiding voor Ervarings
deskundige. Ik leer daar hoe ik
mijn ervaring professioneel kan
gebruiken om anderen in hun
kracht te zetten. Ik hoop dat de
Huiskamer op een nieuwe plek
weer open zal gaan en dat ik mijn
opleiding daar dan in de praktijk
kan brengen. Die nieuwe
Huiskamer zou een echte
huiskamer moeten zijn, net zoals
deze: klein en knus.
Laagdrempelig, met koffie en thee
voor 50 cent en de keuze om aan
de grote tafel mee te kletsen, of
aan een eigen tafeltje een krantje
te lezen. Op die manier trek je de
mensen voor wie het bedoeld is.

Gastvrouw Annie Drogt:
“Ik was bezoeker en werd gevraagd om
gastvrouw te zijn. Mijn ogen zijn heel
slecht, en dit gaf mij de gelegenheid
om toch de maatschappij in te gaan,
iets bij te dragen en mensen te leren
kennen. Ik ben er ook zelfverzekerder
door geworden.”

Verder hoop ik dat mensen
met een kwetsbaarheid meer
gelijkwaardig, als gewone
mensen, worden benaderd.
Door hun medemensen en
door instanties. Dat er zonder
vooroordelen naar hen geluisterd
wordt. Armoede, eenzaamheid,
schaamte en kwetsbaarheid
doen zoveel negatiefs met je, dat
behandeld worden als een mens
nóg belangrijker is.”

DE PIEKENHOEK

OP DEZE WEBSITE VINDT
U MEER OVER JAC MARIS:
WWW.MARISHUIS.NL

De Pelikaan
van de Piekenhoek
ZOEKT U EEN LEUK UITJE IN
DE BUURT?
Bezoek dan eens het hofje waar
de witte huizen met de groene
daken staan, aan de Hoogstraat
(de ‘Piekenhoek’).
U kunt daar een paar prachtige
versieringen bewonderen. Ze zijn gemaakt in 1938,
bij de oplevering van de Piekenhoek. De maker is
Jac Maris (kleinzoon van schilder Jacob Maris).

EEN PELIKAAN IN VUGHT?
Als u goed kijkt ziet u bovenop de pomp
een pelikaan. Huh? Wat doet die pelikaan
hier in Vught? Nou, deze vogel was
vroeger het symbool voor zelfopoffering
en moederliefde. Dat past als symbool
natuurlijk prima bij de ouderenwoningen in
dit prachtige hofje.
HOE KOMT DE PELIKAAN AAN DIE
SYMBOLIEK?
Volgens oud christelijk geloof pikt een
moederpelikaan een wond in haar borst
om op die manier haar jongen te voeden
met haar eigen bloed. Dat zag men als het
toppunt van zelfopoffering.

< Hoogstraat 23
Gedenksteen van geglazuurd aardewerk op de
woning van mevrouw Broess (foto boven)
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MAAR IN HET ECHT ZIT HET
NET EVEN ANDERS…
…moederpelikanen hebben
tijdens de broedtijd, en kort
daarna, inderdaad een rode
plek op de borst. Vroeger dacht
men dat dit een wond was,
maar in werkelijkheid is het een
vlek. Verder is het voedsel dat
pelikanen hun jongeren geven
rood van kleur. Dat komt omdat
op dat moment het voedsel al
een beetje verteerd is, want ze
bewaren het altijd een tijdje in
die zak onder hun snavel. Door
die rode vlek en het rode voer
dacht men dat de moeder de
jongen met bloed uit haar borst
voedde.
WIST U DAT…
…het logo van de bloedbank,
Sanquin, een pelikaan is?
Als je bedenkt dat het bloed
van Sanquin afkomstig is
van mensen die dat vrijwillig
afstaan, is het een heel
toepasselijk logo.

> Hoogstraat 1
Bejaard echtpaar.
Gedenksteen van
geglazuurd aardewerk.
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O N Z E M A AT R E G E L E N

Huurprijzen
en toewijzing
2020 - 2029
Als woonstichting zijn wij opgericht om mensen met recht op
een sociale huurwoning aan een passend huis te helpen.

Wat willen we bereiken met dit huurbeleid?
Met dit beleid willen we in een periode van 9 jaar de onderstaande
doelstellingen bereiken (uitzonderingen daargelaten).

> NB: het bereiken van deze doelen neemt tijd in beslag, want dit
nieuwe beleid is niet van toepassing op zittende huurders.1 Daarmee
hebben we immers een contract. Het treedt pas in werking zodra we
een woning opnieuw verhuren.
1. De huurprijzen afstemmen op inkomensgrenzen.
2. De actieve zoektijd verlagen door passender toe te wijzen: kleine
woningen naar klein huishoudens en grote woningen naar grote
huishoudens.
3. Financiële ruimte maken voor het onderhouden en energie
zuiniger maken van onze woningen. Zo werken we mee aan het
beperken van klimaatschade én aan het wooncomfort.
4. Vergelijkbare woningen zoveel mogelijk dezelfde huur geven.
5. Het aantal sociale huurwoningen op peil houden/uitbreiden.
1

 EN ANDERE TOEWIJZING NAAR
E
HUISHOUDGROOTTE
Omdat er een tekort is aan woningen, willen we
iedere woning maximaal benutten. Dat betekent:
grote woningen voor grote huishoudens en kleine
woningen voor kleine huishoudens. In deze tabel
leest u welke woning bij welke huishoudgrootte
past in ons nieuwe beleid.

Dit beleid gaat over:

1.

1

1 of 2

2

1, 2 of 3

3

2, 3 of 4

4

3 of meer

EEN ANDERE HUURPRIJSBEREKENING
In de stappen hieronder ziet u hoe we de huurprijs van een woning volgens dit beleid
bepalen. We leggen deze stappen uit aan de hand van rekenvoorbeelden.

WONINGEN TOEWIJZEN
NAAR HUISHOUDGROOTTE

2.
DE HUURPRIJS BEPALEN

STAP 1: Hoeveel punten heeft de woning?

BELANGRIJKE
OPMERKING VOORAF
De nieuwe huurprijs
en toewijzing gelden
pas als er een nieuwe
huurder in een woning
komt. Dus niet als u
er al woont, want dan
hebben we samen al
een huurcontract.1
Daardoor kán het
voorkomen dat een
nieuwe buur voor
dezelfde woning
bijvoorbeeld meer of
minder huur betaalt
dan uzelf. We passen
namelijk pas bij
een verhuizing de
nieuwe huurprijs en
toewijzingsregels toe.
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Met een wettelijk vastgestelde puntentelling
wordt de “Maximaal redelijke huur” bepaald.
Een groter huis krijgt daarbij bijv. meer punten
dan een kleiner huis. Dat is allemaal wettelijk
bepaald. Een groot huis kost daardoor meer dan
een klein huis.

Rekenvoorbeeld:
Als voorbeeld nemen we een sociale
huurwoning met 2 slaapkamers die
na de puntentelling een huur heeft
van € 880. In stap 2 en 3 laten we
zien welke huurprijs deze woning
krijgt in dit beleid.

STAP 2: IS DE WONING ENERGIEZUINIG?
We mógen voor de woning de hele huur vragen
uit stap 1 (dus 100% van de huur die uit de
puntentelling komt). Maar dat doen we niet, want
we willen de woning betaalbaarder maken voor
mensen met recht op een sociale huurwoning.
Daarom verlagen we die huur:
•A
 ls de woning energiezuinig is (energielabel
A of B) verlagen we de huur. Van 100% naar
75% van het bedrag in stap 1.
•A
 ls de woningen minder energiezuinig is
(energielabel C, D, E, F) verlagen we de huur.
Van 100% naar 65% van het bedrag in stap 1.

m.u.v. uitzondering G.
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Aantal
Aantal
slaapkamers personen

2.

>

Sommige regels daarbij zijn wettelijk vastgelegd. En een aantal
keuzes kunnen we zelf maken. We schreven ze op in ons
huurbeleid, geldig tot en met 2029.
We hebben dit beleid voorgelegd aan onze Huurdersbelangen
vereniging en Raad van Commissarissen. Zij hebben het
goedgekeurd. Elke twee jaar bekijken we samen of het nog
passend is. We leggen het hier uit, om u mee te nemen in onze
keuzes. Het is helaas een echt cijfertjesverhaal. Hebt u vragen?
Bel ons gerust! Op onze website www.charlottevanbeuningen.nl/
huurbeleid vindt u de volledige tekst. Hier leest u een
vereenvoudigde versie (daardoor kunnen er aan deze versie
geen rechten ontleend worden).

1.
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Rekenvoorbeeld:
Stel, de woning in ons voorbeeld heeft
energielabel A. Dan verlagen we de
huur voor die woning dus naar 75%
van stap 1. Dat betekent € 880 minus
€ 220 = € 660.

O N Z E M A AT R E G E L E N

STAP 3: IS HET NU EEN SOCIALE HUURPRIJS?
130

Ieder jaar bepaalt de overheid wat de hoogste
huurprijs is waarvoor u, met uw inkomen en
huishoudgrootte, huurtoeslag kunt aanvragen.
Zo stimuleren zij dat u een woning huurt die u
goed kunt betalen. Passend Toewijzen heet dat.
Als de huur na stap 2 nog steeds hoger is dan die
hoogste huurprijs, dan verlagen we voor veel van
onze huurwoningen de huur naar dit bedrag.
Zodat u huurtoeslag kunt aanvragen.
• Voor een sociale huurwoning met 1 of 2
slaapkamers is de maximale sociale huurprijs
voor passend toewijzen: € 633,25*.
• Voor een sociale huurwoning met 3 of meer
slaapkamers de maximale sociale huurprijs
voor passend toewijzen: € 678,66*.

Er zijn hierop enkele uitzonderingen,
zie pagina 23. >>
NB: Voor inkomens boven € 32.200*
heeft de overheid een andere
maximale sociale huurprijs voor
passend toewijzen.
Rekenvoorbeeld:
de huur van € 660 uit stap 2 in
ons rekenvoorbeeld is hoger dan
€ 633,25* (de maximale sociale
huurprijs bij passend toewijzen
voor een 2 slaapkamerwoning).
Dat betekent dat we de huur
verlagen naar die € 633,25*.

UITZONDERINGEN

3.

EEN AANTAL HUREN BEREKENEN WE NIET VOLGENS DEZE 3 STAPPEN:
a. E
 en woning met 4 of meer slaapkamers die na stap 2 nog steeds duurder is dan
€ 752,33* krijgt € 737,14* als huur. Hiervoor is een minimum inkomen vereist.
b. H
 uurprijs jongerencontract
Die is in 2020 € 442,46*. Dit is een wettelijk bedrag dat jaarlijks verandert.
c. H
 uren lager dan € 442,46* worden voor een nieuwe huurder opgetrokken naar
€ 442,46*. Dit wordt gecompenseerd door de huurtoeslag.
d. Een aantal woningen in het centrum, Stadhouderspark
(op onze website vindt u welke dat zijn).
Die huur bepalen we alleen met stap 1 en 2.
Is de woning dan duurder dan € 752,33*, dan wordt de huurprijs € 752,33*.
Hiervoor is een minimuminkomen vereist.
e. Woningen in Den Bosch en Moergestel
Bekijk op onze website hoe we met deze huren zullen omgaan.

* Bedragen 2021

VOORBEELD

f. W
 oonoord Lunetten
Hier zijn in het verleden bindende andere afspraken gemaakt.

NIEUWE HUURPRIJSBEREKENING
STAP 1: Voor dit voorbeeld nemen we een
sociale huurwoning met drie slaapkamers en
energielabel C. Stel: na de puntentelling komt
de huur voor deze woning uit op € 1050.
STAP 2: de woning heeft energielabel C,
dus wij verlagen de huur naar 65% van € 1050.
De huur uit stap 2 wordt dan € 682,50.
STAP 3: die € 682,50 (huur uit stap 2) is
hoger dan € 678,66* (de maximale sociale
huurprijs bij passend toewijzen voor een 3
slaapkamerwoning). Wij verlagen dan de huur
naar € 678,66*. En € 678,66* is dan
de huur die wij uiteindelijk vragen.

Goed om te weten:
Stel dat de puntentellinghuur uit
stap 1 € 800 is. In stap 2 wordt
hij dan verlaagd naar 65% van
€ 800. Dat is € 520. Dat bedrag
is lager dan € 678,66* (de
maximale sociale huurprijs bij
passend toewijzen voor een
3 slaapkamerwoning).
Dan wordt € 520 de huur die
wij uiteindelijk vragen.

g. Scheefwonen
U ‘woont scheef’ als u in een sociale huurwoning woont, en uw inkomen is hoger
dan het wettelijk bepaalde inkomensniveau voor sociale woningbouw. In uw situatie
passen wij stap 2 en 3 niet toe. De huur verhoogt dan jaarlijks in stapjes tot het
maximaal redelijke bedrag op basis
van de puntentelling (stap 1).
Dit punt geldt dus voor de huidige
huurders. Uiteraard onder voor
behoud van wet- en regelgeving.

* Bedragen 2021
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DE WONDERFOON

Een wonder: muziek via
de draaischrijftelefoon

‘Met deze
Wonderfoon
kun je mensen
wat geluk
brengen’
Van Wim Sonneveld, Heintje Davids en Herman van Veen tot Vader
Abraham, Vera Lynn en Ramses Shaffy: voor wie een nummer
draait op de oude vertrouwde draaischijftelefoon zingen zij hun
lied. “Oude muziek blijft hangen bij mensen die wat vergeetachtig
worden”, vertelt ombouwer en Vughtenaar Willem van der Pas (63).
“De Wonderfoon brengt mensen wat vrolijkheid en geluk.”
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De Wonderfoon is een oude PTTdraaischijftelefoon waar muziek
uit komt. Willem: “Het is een
eenvoudige manier om mensen
muziek van vroeger te laten
horen: via de oude vertrouwde
telefoon. Ook als je geheugen
wat minder wordt weet je nog
steeds hoe zo’n toestel werkt. Zo
gaf ik mijn eerste omgebouwde
Wonderfoon aan een bewoner van
Van Neynsel Boswijk. Toen hij het
toestel zag, zei hij meteen: ‘Ik ga
mijn dochter bellen.’ Hij draaide
een nummer, hoorde muziek
en begon direct mee te zingen.
Opnieuw draaide hij een nummer
en hij hoorde een lied dat hem
emotioneerde. Dat is heel mooi
om te zien, dat zoiets simpels
echt iets teweeg kan brengen bij
mensen. Ik maak ze nu ook voor
Vughterstede en De Vlasborch.”
En op ons verzoek gaat Willem
er een aantal maken voor in onze
woongebouwen.
ZESTIG OUDE LIEDJES
Het werkt heel simpel: zodra je
met de draaischijf een willekeurig
nummer draait, hoor je door
de telefoonhoorn een lied. Elk
nummer hoort bij een ander
lied. De Wonderfoon heeft
een computertje waarmee je
zestig liedjes kunt beluisteren.
Muziek vanaf de jaren twintig
en dertig tot en met de jaren
zeventig. Willem bouwt de oude
telefoontoestellen met een
draaischijf kosteloos om tot
Wonderfoons.
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Het idee komt van Leo Willems,
een oud-collega van Willem.
“We werken allebei in de ICT en
ik kwam hem vorig jaar tegen
bij een cursus. Hij vertelde
dat hij iets leuks had gemaakt
voor zijn vriendin. In een oude
kiesschijftelefoon had hij een
computertje ingebouwd, zodat
zij muziek kon luisteren. Maar
zij zei: ‘Je moet die telefoon niet
aan mij geven, maar aan mijn
moeder.’ Haar moeder woonde
in een woon-zorgcentrum. Ze
brachten de telefoon daarnaartoe
en lieten hem een tijdje staan.
Toen ze hem weer wilden
ophalen, zei het personeel: ‘Nee,
die moet je hier laten staan. De
mensen vinden hem zo leuk dat
wij hem de Wonderfoon hebben
genoemd.’ En zo is de naam
ontstaan.”
STEUN VAN VINCENTIUS
VERENIGING VUGHT
Willem bracht de Wonderfoon
naar Vught. “Een uitleg voor hoe
je zo’n oude telefoon ombouwt,
heeft Leo voor iedereen
beschikbaar gesteld. Dus je bent
vrij om die techniek te gebruiken.
Ik vond het leuk om te beginnen
bij Van Neynsel Boswijk, want
mijn schoonmoeder en andere

DE WONDERFOON

‘Vooral in deze periode waarin
mensen zich eenzamer voelen,
zorgt de Wonderfoon voor vrolijke
gezichten. Dat is heel veel waard’

familieleden hebben daar
gewoond. Daar vertelden ze
me dat Scholengemeenschap
de Overlaat uit Waalwijk al had
aangeboden om Wonderfoons
voor hen te maken. Dus in plaats
van te bouwen, startte ik samen
met Van Neynsel Boswijk een
verzamelactie en ik plaatste een
oproep op Facebook en bij mijn
werkgever KPN. Dat leverde in
totaal twaalf telefoons op. Maar
toen kwam corona, gingen de
scholen dicht en lag ineens alles
stil. Ik bood aan om de ombouw
zelf te doen. Maar het ombouwen
kost geld, dus vroeg ik hulp
aan de Vincentius Vereniging
Vught, waar ik bestuurslid ben.
Zij kwamen direct over de brug,
want de Wonderfoon helpt bij
sociale armoedebestrijding.
Met hun steun kon ik de woonzorgcentra in Vught voorzien van
toestellen, in totaal zo’n vijftig
Wonderfoons.”

Wonderfoon niet meer afgeven.
Ze ging zitten en bleef de hoorn
aan haar oor houden. Dan zie je
dat het echt iets toevoegt. Dat
muziek heel lang blijft hangen bij
mensen, het haalt herinneringen
op en er komen emoties naar

boven. En daarin zit mijn
gedrevenheid. Dat je mensen
blij kunt maken, vooral in deze
periode waarin je je eenzamer
kunt voelen. De Wonderfoon zorgt
voor vrolijke gezichten. En dat is
heel veel waard.”

Help mee
Help mee voor meer muzikaal plezier

Lever uw oude draaischijftelefoon in
Willem huurt al 37 jaar een woning in de Vughtse Hoeve van
woonstichting Charlotte van Beuningen. Hij wil graag meer
mensen blij maken met een Wonderfoon. Ook wij willen een
aantal Wonderfoons plaatsen in onze woongebouwen voor
extra muzikale vrolijkheid. Helpt u ons mee?
Heeft u nog ergens een telefoontoestel met draaischijf liggen?
Van hout, bakeliet of de bekende grijze? Bel of mail dan met
ons 073 656 23 82 of info@charlottevanbeuningen.nl.
Dan maken wij er samen met Willem bewoners blij mee.
Bij voorbaat hartelijk dank!

EMOTIES KOMEN NAAR BOVEN
Behalve in Van Neynsel Boswijk
bieden de Wonderfoons
inmiddels ook muziekplezier aan
de bewoners van Vughterstede en
De Vlasborch. Willem: “Toen we
het eerste toestel in De Vlasborch
uitprobeerden bij een mevrouw
op haar kamer, wilde ze de
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Kunt u uw huur
moeilijk betalen?

!

HOE EERDER U CONTACT MET
DE WOONSTICHTING OPNEEMT
HOE BETER!
Hebt u financiële problemen waar
door u uw huur (vrije sector of sociale
huur) moeilijk kunt betalen? Dan
adviseren wij als Huurdersbelangen

Vereniging u, om zo snel mogelijk
contact met Charlotte van
Beuningen op te nemen. Samen
met hen kunt u zoeken naar een
oplossing. Incassoconsulent
Mirjam Driessen kan u meer
informatie geven. Zij is telefonisch
bereikbaar via (073) 656 23 82.

Kan uw huur verlaagd worden?
WOONT U IN EEN SOCIALE HUURWONING?
Dan kan dat in sommige gevallen inderdaad, als u
“relatief duur” woont. Check het op de website:
www.charlottevanbeuningen.nl/
ik-ben-huurder/huurcontract/huurverlaging
Op de pagina hiernaast kunt u ook zelf, zonder computer, bepalen
of de huur van uw sociale huurwoning te verlagen/bevriezen is.
WOONT U IN EEN
VRIJE SECTOR WONING?

KOMT UIT DE CHECK DAT U “RELATIEF DUUR” WOONT IN EEN
SOCIALE HUURWONING?

Dan is deze check niet van
toepassing. Neem dan
gewoon contact met de
woonstichting op.

NEE
Maar hebt u toch moeite met het betalen van de huur?
Neem dan contact met de woonstichting op. Samen met
incassoconsulent Mirjam Driessen kunt u zoeken naar oplossingen.
Zij is telefonisch bereikbaar via (073) 656 23 82.
JA*
Stuur of mail de woonstichting dan een verzoek om huurverlaging
of bevriezing. Vermeld daarin ook: uw adres, met hoeveel personen
u woont en uw gezamenlijke inkomen.
*Voorwaarde:
In de volgende situaties kunt u huurbevriezing of huurverlaging vragen:
• Als u al minstens 6 maanden relatief duur woont (doe de check).
• Als u dit jaar bent gepensioneerd en daardoor ineens relatief duur
woont (doe de check). Dan hoeft u geen 6 maanden te wachten.
U kunt dan direct een aanvraag sturen.
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HUURDERSBELANGENVERENIGING

Op welk tijdstip aanvragen?

• Huurverlaging aanvragen: het hele jaar door
• Huurbevriezing aanvragen: mei en juni 2021

Huurtoeslag?

Check altijd of u huurtoeslag kunt krijgen van de
overheid. Sinds begin dit jaar kunt u dit in meer
situaties ontvangen. Check het hier:
www.charlottevanbeuningen.nl/
ik-ben-huurder/huurcontract/huurtoeslag

Goedkopere woning?

Als u veel huur betaalt in verhouding tot uw inkomen is
het misschien een goed idee om eens te kijken naar een
goedkopere woning. Charlotte van Beuningen kan u daarbij
helpen. Hebt u daar interesse in, laat het hen weten.

Vragen?

Hebt u vragen over de huurbevriezing of huurverlaging?
Neem dan contact op met de incassoconsulent van de
woonstichting via 073 656 23 82 of
incasso@charlottevanbeuningen.nl

Zelf checken: wanneer woont u relatief duur?
In de volgende 9 situaties is er misschien huurverlaging of bevriezing
mogelijk voor een sociale huurwoning. Deze cijfers gelden voor 2020.
Situatie

Met hoeveel personen
bent u?

Wat is uw
Huishoudinkomen*

Wat is uw
Subsidiabele huur**

Dan is dit voor u een mogelijke
oplossing voor uw huur*

1

1 persoon

€15.500 of minder

€619,01 tot €737,14

Huurbevriezing.
Dus geen huurverhoging in 2021

2

1 persoon

€15.500 of minder

€737,14 of meer

Huur verlagen naar €736,14

3

1 persoon

€15.500 tot €27.000

€737,14 of meer

Huur verlagen naar €736,14

4

2 personen

€26.500 of minder

€619,01 tot €737,14

Huurbevriezing.
Dus geen huurverhoging in 2021

5

2 personen

€26.500 of minder

€737,14 of meer

Huur verlagen naar €736,14

6

2 personen

€26.500 tot €37.000

€737,14 of meer

Huur verlagen naar €736,14

7

3 personen

€33.500 of minder

€663,40 tot €737,14

Huurbevriezing.
Dus geen huurverhoging in 2021

8

3 personen

€33.500 of minder

€737,14 of meer

Huur verlagen naar €736,14

9

3 personen

€33.500 tot €43.500

€737,14 of meer

Huur verlagen naar €736,14

* Huishoudinkomen
De Belastingdienst noemt dit Verzamelinkomen. U
vindt dit op uw belastingaanslag. Het staat ook op de
inkomensverklaring (IB 60) die u bij de belastingdienst
kunt downloaden. Het gaat om de inkomens van u én
uw huisgenoten samen.
**Subsidiabele huur
Let op, dit is niet altijd hetzelfde bedrag als uw huur. U
vindt de “Subsidiabele huur” in de huurverhogingsbrief.
In de bijlage, waar ook de huurprijs vermeld staat.
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ACHTER DE SCHERMEN

‘De kwaliteit van
onze mensen is
onze kracht’

Vijf vragen aan…
Koen Meijs
Opzichter bij Van Helden
Schoonmaakdiensten,
verantwoordelijk voor
het schoonhouden van
de algemene ruimten in
de woongebouwen van
woonstichting Charlotte
van Beuningen.

Al meer dan vijf jaar houden schoonmakers van Van Helden
Schoonmaakdiensten uit Wijk en Aalburg de algemene ruimten
van onze woongebouwen schoon. Ook zijn zij verantwoordelijk
voor de glasbewassing. Dat schoonmaken een vak is, weet
opzichter Koen Meijs. Vijf vragen aan hem.

1.

3.

Wat voeren jullie voor schoonmaakwerk
zaamheden uit in onze gebouwen?
“Wij houden de algemene ruimten schoon,
zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant.
Inclusief de trappenhuizen, de lift en de (buiten)entree.
Verder wassen wij de ramen. In totaal houden wij circa
35 woongebouwen van woonstichting Charlotte van
Beuningen schoon.”

Waaruit blijkt die efficiënte en kwalitatieve
werkwijze nog meer?
“Sinds vorig jaar werken we met een
rugstofzuiger met een accu. Dit werkt een stuk
efficiënter. Je gaat met de lift omhoog, zet de stofzuiger
aan en al stofzuigend loop je naar beneden. Vroeger
zeulde je met een traditionele stofzuiger, was je bezig
met stekkers die in en uit stopcontacten moesten. En
sommige gebouwen hebben niet eens aansluitingen,
wat het stofzuigen al lastiger maakt. Verder moppen
wij de vloeren met microvezel. Iedereen kent wel de
zwabbers met lange dikke strengen eraan. Ze kunnen
redelijk wat water opnemen, maar je smeert het vuil er
eigenlijk mee uit. Vlakmoppen met microvezel maken
beter schoon en laten de vloer niet doorweekt achter.

2.

En gebeurt dat al jaren op dezelfde manier?
“Ook in het schoonmaakvak vinden
vernieuwingen plaats. Samen met Charlotte
van Beuningen bekijken we regelmatig hoe we ons
werk efficiënter en beter kunnen doen. Zo hebben we
speciaal voor de woongebouwen van woonstichting
Charlotte van Beuningen gekleurde materialen
aangeschaft. Blauwe schoonmaakmaterialen, die
we alleen gebruiken in de woongebouwen van de
woonstichting. Dus bijvoorbeeld blauwe stofzuigers,
bezems en doekjes. We werken met professionele
materialen en middelen, de allerbeste spullen op
schoonmaakgebied. Net zoals de woonstichting zijn wij
een professionele organisatie. We hebben een volledig
duurzame dienstverlening en dat willen wij ook graag
uitstralen.”

“Ik vind het sociale aspect
het leukste van mijn werk.
Er zijn altijd bewoners van
de flat die een praatje met
mij maken en tevreden
zijn over mijn werk.”
S C H O O N M A K E R DAV I D VA N
VA N H E L D E N S C H O O N M A A K D I E N ST E N
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KORTE BERICHTEN

Daarnaast gebruiken we voor de trappenhuizen geen
standaard schoonmaakmiddel, maar een speciale
reiniger met een lekkere geur. Het is een product
dat speciaal is ontwikkeld voor wooncomplexen. En
nu, met corona, besteden we extra aandacht aan
de handcontactpunten in de gebouwen, zoals de
deurklinken en het bellentableau. We maken die schoon
met wegwerpdoeken en speciaal desinfecterend
middel.”

De bewonerscommissies van de woongebouwen
spreken dit door met de woonconsulenten. Twee
vaste medewerkers (David en Gerrit) maken schoon
in alle complexen van de woonstichting; zij kennen de
panden dan ook heel goed. Ze zijn te herkennen aan
hun blauwe kleding, zodat iedereen weet: dat zijn de
mensen van Van Helden en die horen hier te zijn. De
kwaliteit van onze mensen is onze kracht. Zo leiden wij
onze medewerkers zelf op. Daarbij geven wij mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans, omdat
wij vinden dat iedereen recht heeft op een passende
werkplek. Die visie delen we met woonstichting
Charlotte van Beuningen. Onze opdrachtgevers moeten
tevreden zijn, maar dat onze mensen het naar de zin
hebben, vinden wij net zo belangrijk.”

4.

Hoe weten onze bewoners dat jullie er zijn?
“Hoe vaak wij komen, varieert per
woongebouw. Bij sommige zijn we er elke
week, bij andere eens in de veertien dagen en
bij weer andere één keer in de vier weken. In elk
gebouw hangt een werkprogramma met wat we
daar doen en een aftekenlijst wanneer we komen.

5.

Welke gebeurtenissen zijn je bijgebleven?
“Een paar keer per jaar worden we
ingeschakeld als bewoners hun sleutel in de
lift hebben laten vallen. Al onze glazenwassers hebben
namelijk een liftcertificaat. Dit betekent dat zij de lift
mogen stilzetten en de ruimte eronder in mogen om
de sleutel eruit te halen. Maar we hebben ook weleens
gehad dat door heftige regen de hele kelder en een
deel van de liftschacht waren ondergelopen. Dat komen
wij dan oplossen. Of die keer dat de harde wind een
voordeur tegen een scootmobiel had geslagen. Heel de
ruit was stuk. Dan trommelen we ’s avonds iemand op
om het glas op te ruimen. De woonstichting weet ons
te vinden als het nodig is, dat maakt de samenwerking
heel prettig.”

‘‘Nu, met corona, besteden we
extra aandacht aan de
handcontactpunten in de
gebouwen, zoals de deurklinken
en het bellentableau’’

Alles lekker fris

Schoonmaak op maat
Schoonmaakbedrijf Van Helden heeft een vast
schoonmaakprogramma in onze woongebouwen.
Deze activiteiten kunnen – indien gewenst – worden
uitgebreid. Hiervoor moet 70 procent van de
bewoners het ermee eens zijn. Als u ervoor kiest
om de schoonmaakwerkzaamheden uit
te breiden, heeft dit vanzelfsprekend invloed
op de servicekosten die u betaalt.
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Overlast?

Samen staat u sterker!
Ervaart u overlast in uw woongebouw, woning of
wijk? Probeer het altijd eerst te bespreken met
degene die de overlast veroorzaakt. Maar helpt dit
niet? Meld het! We merken dat dit melden soms
pas laat of helemaal niet gedaan wordt en dan kan
de spanning veel verder oplopen.

Een betere dienstverlening
Wij gaan overstappen op een nieuw computersysteem.
In de tweede helft van 2021. We kozen een systeem
dat veel corporaties al gebruiken. Speciaal voor u
komt in dat systeem de pagina “Mijn Charlotte van
Beuningen”. U kunt op die pagina bijvoorbeeld uw
reparatieverzoeken aan ons doorgeven. Verder kunt
u hier zelf uw gegevens wijzigen als er iets in uw
situatie verandert (bijvoorbeeld uw telefoonnummer
of mailadres). Verder kunnen wij via die pagina direct
contact met u opnemen en hoeven dan minder vaak
een brief te sturen. Dat scheelt veel postzegels.

Door corona zijn we allemaal veel meer thuis. Dit
kan sneller tot irritaties leiden. Zowel in huis als
met de buren. Landelijk is daar veel aandacht voor
en wij hebben dat ook. Wilt u eens praten? Wordt
het u teveel? Neem dan contact op met een van
onze woonconsulenten of mail naar consulenten@
charlottevanbeuningen.nl. Zij helpen u graag. En bij
overlast kunt u altijd ook de politie bellen. Zeker als
er sprake is van gevaar of onveiligheid.

In de periode dat we overstappen, de tweede helft van
2021, zullen we u meer uitleg geven over hoe u het
systeem kunt gebruiken. De één zal er snel mee uit de
voeten kunnen, voor de ander duurt het wat langer.
Wees gerust, we gaan iedereen hiermee helpen.

We helpen u
graag!

We stappen over omdat we in ons huidige systeem
nog veel handelingen handmatig moeten doen. Dat
is kostbaar en foutgevoelig. Ons doel is om onze
dienstverlening aan u op deze manier nog verder te
verbeteren.

Belt u Jansen Huybregts
bij reparaties op het
juiste nummer?

088 - 022 14 21

Bij reparaties kunt u bellen met Jansen Huybregts.
Hun telefoonnummer is sinds drie jaar: 088 – 022 14 21.
Belt u nog met het oude nummer? Dan adviseren wij u
om dat te verwijderen. Dat nummer is namelijk nu, na
drie jaar, voorgoed ‘uit de lucht’.

PS: reparatie aan
de verwarming/
watervoorziening ?
Dan belt u Kemkens:
088 - 505 03 30

(088) 022 14 21
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MEDEWERKERS

ONDERZOEK TEVREDENHEID

TOTAAL SCORE

ALG. DIENSTVERLENING

Wij streven naar minimaal
een 8. En we zijn op weg!
Misschien bent u ook al eens benaderd
door KWH? KWH is het Kwaliteitscentrum
Woningcorporaties Huursector. Zij meten
voor ons uw tevredenheid over Charlotte van
Beuningen. Zij doen dit sinds maart 2019. Wij
willen u ten eerst bedanken voor uw bijdrage
aan deze enquêtes. Door uw reactie weten wij
op welke punten we kunnen verbeteren.
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Wij willen niet alleen dat u
tevreden bent, wij willen voor
u het verschil maken. Dat wil
zeggen dat we altijd een stap extra
zetten en dat ons contact met u
een gouden randje heeft. Daarom
streven we naar minimaal een 8
voor onze dienstverlening op alle
onderdelen. Omdat we een kleine
woonstichting zijn, met een groot
netwerk binnen Vught, is dat
haalbaar.

NIEUWE WONING

HUUR OPZEGGEN

REPARATIES

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

CVB

8,0

8,0

7,9

7,9

7,6

7,6

7,9

7,8

8,2

8,1

8,4

8,3

LANDELIJK

7,8

7,8

7,3

7,4

7,8

7,7

7,8

7,9

7,9

7,9

7,9

7,8

DE RESULTATEN
In bovenstaand overzicht ziet
u de behaalde scores voor alle
onderdelen. In 2019 was de
gemiddelde Totaalscore een
8. We scoorden dus hoger dan
de landelijke Totaalscore van
7,8 (deze wordt ook door KWH
gemeten).
De voorlopige cijfers van 2020
laten verder een stijging zien
op drie van de vijf onderdelen.
Voor de onderdelen Reparaties
en Huur opzeggen scoren we
de gewenste 8+. Verder houden
we in 2020 die 8 als gemiddelde
totaalscore vast.

Uw tevredenheid:

WONING ZOEKEN

WAAR WE KUNNEN
VERBETEREN
Er zijn drie onderdelen waarop
we nog niet de gewenste 8 of
hoger scoren. Dat geldt voor
Algemene dienstverlening,
Woning zoeken en Nieuwe
woning betrekken. We zien dat
bewoners een wat lager cijfer
geven voor:
• De informatie over de staat
van oplevering van de nieuwe
woning
• De informatie om te besluiten of
u de woning wilt
• De staat van de opgeleverde
woning zelf

1. Woningzoekenden o.a. op
onze website meer informatie
geven over de woningen die
we aanbieden. Via ons nieuwe
systeem (zie elders in dit
Woonjournaal) kunnen we
ook meer foto’s laten zien.
Zodat woningzoekenden beter
kunnen bepalen of ze op een
woning willen reageren.
2. Nieuwe bewoners meer
informatie geven over de staat
waarin een woning aan hen
wordt opgeleverd. Hoe ziet de
woning er uit bij oplevering,
welke werkzaamheden
worden er eventueel nog
uitgevoerd. Wat is voor ons de
basiskwaliteit?
3. Vertrekkende huurders beter
informeren over de oplevering
van hun woning. Hoe moet de
woning worden achtergelaten,
kunnen er zaken door de
nieuwe huurder worden
overgenomen, mogen er zelf
aangebrachte zaken blijven
zitten?
4. Nieuwe en vertrekkende
huurders duidelijker
informeren over de
stappen in het hele
proces.

VERBETERACTIES
We laten het natuurlijk niet bij het
meten van uw tevredenheid, we
gaan er ook mee aan de slag. Wat
zijn onze verbeteracties?

35

We blijven natuurlijk de mooie
scores op de andere onderdelen
op peil houden en waar mogelijk
verbeteren.
DE RAPPORTAGES VAN KWH
ZIJN ANONIEM
KWH geeft uw reacties aan ons
door in een anonieme rapportage.
Wij weten dus niet wie wat gezegd
heeft. Sommige bewoners die ons
met een onvoldoende beoordelen
geven aan KWH toestemming om
hun naam wél door te geven. Onze
adviseur Wonen Ellen Bontjer belt
deze bewoners dan, om hierover
door te praten. Waar mogelijk
proberen we de ontevredenheid
alsnog weg te nemen. Verder zijn
dit natuurlijk punten waar we op
willen verbeteren.

ONDERZOEK TEVREDENHEID

GOED SAMENWERKEN

Jack Dikmans, gemeente Vught, gaat met pensioen en weet:
HEBT U SUGGESTIES?
Hebt u suggesties voor
verbeteracties? Vindt u dat wij
voor u nog beter het verschil
kunnen maken?
Neem dan contact op met onze
adviseur Wonen Ellen Bontjer.

‘Wij willen niet
alleen dat u
tevreden bent, wij
willen voor u het
verschil maken.’

Hoe KWH u benadert
Als u in de afgelopen periode contact met ons hebt
gehad stuurt KWH u per mail of sms een uitnodiging
om een vragenlijst in te vullen. Soms bellen zij u met
enkele vragen, overdag of in de avonduren. Daarbij
geven zij aan dat ze van KWH zijn en dat ze namens
Charlotte van Beuningen bellen.
We vinden uw mening belangrijk, want daarmee
kunnen we verbeteren. We hopen daarom natuurlijk
dat u hieraan mee wilt werken. Maar wilt u niet
benaderd worden? Laat ons dat weten door
een mail te sturen aan Ellen Bontjer via
E.Bontjer@charlottevanbeuningen.nl

‘Met kleine gebaren kun
je het verschil maken in
wijken en buurten’

Zeven jeu-de-boulesbanen, de Beweegroute bij De Rode Rik, praktische
buurtwandelingen, de pluktuin in Vijverhof, rubberen matten voor de speeltuin
in de Repelweg en een kerstboom voor Turfveld: voorbeelden van mooie
resultaten als het gaat om leefbare wijken en buurten. En dit alles dankzij
de gebundelde krachten van de gemeente Vught en woonstichting Charlotte
van Beuningen. Jack Dikmans (66) was de aanjager vanuit de gemeente en
gaat nu met pensioen. Samen met Gerdie Jans Rat, adviseur participatie en
leefbaarheid, blikt hij terug op de jarenlange samenwerking.

36

37

GOED SAMENWERKEN

Jack Dikmans

Voor veel bewoners van woon
stichting Charlotte van Beuningen
was Jack een vertrouwd gezicht.
Als bedrijfsleider Beheer
Openbare Ruimte bij de gemeente
was hij vaak te vinden in buurten
en wijken. Na twintig jaar gaat
hij met pensioen. “Met gemengde
gevoelens”, zegt hij direct.
“Er is geen dag geweest dat ik met
tegenzin naar mijn werk ging. Mijn
grootste drijfveer? Het contact met
de Vughtenaren, daar houd ik van.
En er gebeurt van alles. Elke dag is
anders, die afwisseling maakt het
leuk.”
BEWONERSWENSEN
VERZAMELEN
Gerdie: “Bijna vier jaar
geleden hebben wij een nieuw
ondernemingsplan vastgesteld. Een
van onze pijlers is samenwerken aan
leefbare buurten. Toen we hiermee
aan de slag gingen, vertelden
bewoners dat ze niet altijd gehoor
vonden bij de gemeente. Toen hebben
wij met de gemeente afgesproken
om elkaar elke drie weken te treffen
om te praten over de leefbaarheid
in Vught. Ik verzamelde de wensen

van onze bewoners en Jack deed dat
vanuit de gemeente. Alles komt dan
voorbij. Van een stoeptegel die losligt
tot een aanvraag voor een jeu-deboulesbaan. We overlegden over wat
er mogelijk was, verdeelden de taken
en konden zo heel snel reageren. We
werkten samen als collega’s eigenlijk,
want je staat allebei voor dezelfde
wijken en buurten te werken. Soms
waren dingen in een week geregeld.”
Jack: “Ik vind het heel belangrijk dat
de gemeente intensief samenwerkt
met de woonstichting als het gaat om
leefbaarheid. Circa zestig procent
van onze burgers is ook huurder
van woonstichting Charlotte van
Beuningen. Bij alle zaken waarbij
bewoners wensen hebben over de
openbare ruimte, proberen we als
gemeente positief mee te denken.
Want de wensen van gemeente en
burgers matchen vaak. We vinden
elkaar in de uitvoering en altijd met
als doel: hoe krijgen we een tevreden
en blije burger?”
DIALOOG AANGAAN
Gerdie: “Als woonstichting willen
wij ook de dialoog aangaan met
bewoners. Het is jouw buurt. Wij
wonen er niet, dus vertel ons wat
wij kunnen doen om het prettiger
te maken. Daarin zijn wij niet
bepalend, maar helpend.”
Jack: “Veel wensen op het gebied
van leefbaarheid komen bij de
woonstichting binnen. Zij hebben
intensiever contact met de bewoners
dan wij als gemeente. Wij blijven
toch dat grote grijze gebouw
waar je komt voor een rijbewijs.
Maar de gemeente heeft een
participatiebudget om initiatieven
van burgers te realiseren. Wij willen
faciliteren in de vorm van middelen,
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maar bewoners moeten zelf ook de
handen uit de mouwen willen steken.
Zo halen wij de tegels weg voor een
jeu-de-boulesbaan en leggen die ook
aan, maar vragen bewoners wel om
mee te helpen. Zo ligt het onderhoud
van een jeu-de-boulesbaan ook bij de
bewoners zelf.”
VROEG OCHTENDOVERLEG
Gerdie, lachend: “Vaak deden wij
vanaf half 8 ’s ochtends in de auto
zaken. Jack zat dan in de auto van
Oosterhout op weg naar Vught en ook
ik begin altijd vroeg. Dat wisten we
van elkaar, dus onze werkdag begon
vaak met een werkoverlegje in de
auto.”
Jack: “Of we belden elkaar’s avonds
op de terugweg naar huis. Vaak
duurde dat gesprek maar een

kwartier, maar dan was het wel
geregeld. Zo konden we snel dingen
voor elkaar krijgen.”
Gerdie: “En op een gegeven
moment wisten bewoners ook van
dit vroege ochtendoverleg. Dan
zeiden ze al tegen me: ‘Bespreek dat
morgenochtend eens met Jack als je
hem spreekt in de auto.”
Jack: “Bewoners van woonstichting
Charlotte van Beuningen kennen
mij nu ook. Ze stappen dan ook

makkelijk op me af met vragen.
Vanuit de wijkondersteuners van
Welzijn Vught komen de vragen nu
ook bij mij binnen. Samen proberen
we altijd een oplossing te vinden.”
Gerdie: “We hebben elkaar de
afgelopen jaren goed leren kennen
en elkaar vaak getroffen. Dit alles in
het belang van de samenwerking aan
leefbare buurten.”

TASTBARE RESULTATEN
Jack: “Een mooi voorbeeld hiervan
is de aanleg van een buurttuin op het
Salahutuplein. Een mooi initiatief
van, met en door bewoners. De
gemeente heeft de tegels weggehaald,
de grond gebracht en de planten
geleverd. De bewoners hebben de
planten in de grond gezet en doen het
onderhoud. De woonstichting heeft
een bankje geschonken.”
Gerdie: “En samen met bijvoorbeeld
de politie en Welzijn Vught wandelen
Jack, collega-woonconsulenten
en ik regelmatig door de buurt
met bewoners om de leefbaarheid
te bespreken. Dan kun je direct
overleggen over wat er wel en niet
kan in een buurt en afspraken
maken. Of uitleg geven bij vragen
over bijvoorbeeld de korven voor de
herfstbladeren. Dat die alweer vol

zitten en of er niet eentje bij kan. In
een uur tijd heb je veel gehoord van
de bewoners en vervolgens pakken
we dit samen op. Dat werkt heel
efficiënt. En die voortvarendheid
spreekt mensen ook aan. Het is toch
een kwestie van vertrouwen, dat er
iets aan gedaan wordt. Dan is het
fijn dat je door deze manier van
samenwerken ook snel wat kunt
laten zien.”
PLEZIER EN VERLICHTING
Jack: “Mijn laatste werkdag is in
december, maar in januari kom ik
terug om alles goed over te dragen.
Mijn opvolger krijgt iets andere taken
dan ik heb, dus de samenwerking met
de woonstichting zal wat veranderen.
Maar de inzet van de gemeente is
dezelfde: gezamenlijk dingen voor
elkaar krijgen in het belang van de
burgers.”
Gerdie: “We hebben al kennis
gemaakt met de opvolger van Jack.
En ons doel is om de samenwerking
op deze manier voort te zetten. We
zien dat het echt iets toevoegt in
de buurten, iets positiefs. Samen
staan we voor Vught. Bovendien
zijn mensen in deze coronatijd meer

Jack Dikmans en Toine van de Ven (vlnr)

thuis en is het des te belangrijker
dat je je niet ergert aan afval dat
niet wordt opgeruimd. En dat er
een jeu-de-boulesbaan is, waar je in
ieder geval nog naartoe kunt. Dat
kan al zoveel plezier en verlichting
geven. Daarom willen wij doorgaan
met wat we nu doen. Dus zodra er
signalen van bewoners komen dat ze
een voorziening missen in de wijk,
kijken we er samen met de gemeente
naar om te zien of we dat kunnen
realiseren. Met vereende krachten.”
Jack: “Precies, zeker nu wil je dat
mensen zich prettig voelen in hun
woonomgeving. En er zijn heel veel
burgers die goede ideeën hebben
en daar moet je als gemeente en
woonstichting voor openstaan.”
Gerdie: “Wij willen in deze tijd
graag de buurten letterlijk in
het licht zetten. Jack regelt dan
bijvoorbeeld de kerstbomen, die

‘Er zijn heel veel burgers die goede ideeën
hebben en daar moet je als gemeente en
woonstichting voor openstaan’
de bewoners zelf gaan planten en
versieren. Dat is voor een buurt heel
waardevol, en voor ons een relatief
kleine investering. Zo kun je wel
het verschil maken en dat is wat we
willen doen.”
Jack: “Vaak zijn het de kleinste
gebaren die van grote betekenis zijn
voor leefbare buurten en wijken.”
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GOED SAMENWERKEN

“Mensen zijn in deze coronatijd
meer thuis en daarom is het des
te belangrijker dat er een jeu-deboulesbaan is, waar je in ieder
geval nog naartoe kunt”
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LUNET TEN

Werkbezoek aan Woonoord Lunetten maakt indruk
op Raad van Commissarissen

‘Het besef dat je als
collectief Nederland
mensen jarenlang
zo hebt gehuisvest,
is onthutsend’

Eigenlijk is het te danken
aan Jimmy dat de Raad van
Commissarissen een uitgebreid
bezoek bracht aan hun
woongemeenschap. “Samen met
Pat ben ik het aanspreekpunt bij
het overleg met de Bewonersraad
voor de woonstichting en ik heb
regelmatig contact met Gerdie.
We wisten dat de commissarissen

langs zouden komen, maar er
was maar tien minuten voor
uitgetrokken. Wij zaten op het
bankje in Lunetten en Gerdie
kwam langsfietsen. Ze was bezig
met het uitstippelen van de route
langs het woningbezit voor de
Raad van Commissarissen. Ik
zei tegen haar dat we de aparte
geschiedenis van deze wijk niet in

In de vorige uitgave van het Woonjournaal
stelden de nieuwe leden van onze Raad van
Commissarissen zich aan u voor. Om hen kennis
te laten maken met ons woningbezit brachten
deze nieuwe toezichthouders – samen met de
zittende raadsleden – in oktober een bezoek
aan Woonoord Lunetten. Samen met Charlotte
Beukeboom, directeur-bestuurder en Gerdie
Jans Rat adviseur participatie en leefbaarheid,
werd het gezelschap hartelijk ontvangen
door Louise, Pat en Jimmy. De drie bewoners
leidden hen rond en vertelden over de Molukse
geschiedenis en de destijds erbarmelijke
woonomstandigheden.
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tien minuten krijgen uitgelegd.
Het zijn allemaal nieuwe mensen
en de meesten komen ook niet
uit Vught. Deze commissarissen
beslissen over onze huisvesting,
maar dan moeten ze ons ook
wel leren kennen en van de
geschiedenis afweten.”
En zo geschiedde.
>>
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komen wonen in 1951. Maar die
kennis is abstract. Nu hoorden
we ook het persoonlijke verhaal
van Louise, hoe zij als driejarig
meisje op een grote boot in
Nederland aankwam. In kleding

behoren niet alleen over stenen
en cement te gaan. Die gaan over
mensen die een thuis willen
hebben. En dat thuis heeft voor
Woonoord Lunetten een andere
inkleuring dan voor andere
wijken in Vught. Dat realiseer ik
me nu maar al te goed.”

‘Nu wordt er mét
ons gepraat in plaats
van óver ons’

Louise

BETROKKENHEID
De drie bewoners waren blij dat
de raad een uitgebreider bezoek
bracht aan hun woonoord.
“Op deze manier wordt er mét ons
gepraat in plaats van óver ons.
We verzorgden een presentatie,
een rondleiding en lekker Moluks
eten als afsluiting. In eerste
instantie zouden alleen de drie
nieuwe commissarissen komen,
maar uiteindelijk kwamen er
twaalf mensen. Ook de directeurbestuurder van de woonstichting
was erbij. Dat is fijn, die
betrokkenheid. Wij willen heel
graag onze geschiedenis delen
en laten zien hoe wij hier wonen
en hoe we onze tradities in ere
houden.
We zijn niet als migrant naar
Nederland gekomen, maar
op bevel van de Nederlandse
overheid na de Tweede
Wereldoorlog. Dit gebeurde nadat
Soekarno de onafhankelijkheid
van Indonesië had uitgeroepen,

waartegen onze ouders en
voorouders gevochten hebben,
uit naam van Nederland, als
KNIL-militair. Het zou voor zes
maanden zijn, maar volgend jaar
is het al zeventig jaar geleden.”
DIEPE INDRUK
Felicitas Crutzen was een
van de leden van de Raad
van Commissarissen die
deelnamen aan het werkbezoek
aan Woonoord Lunetten. “We
werden door Louise ontvangen
in het museum van Nationaal
Monument Kamp Vught, waar
zij ook als vrijwilliger werkt.
De Molukse gemeenschap is
gehuisvest op dit terrein van
het voormalige Kamp Vught.
Als commissaris weet je dat
hier mensen wonen met een
bijzondere achtergrond. Je
kent de Molukse geschiedenis
in grote lijnen, je weet dat er
na de verzelfstandiging van
Indonesië hier Molukkers zijn
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die totaal niet was toegerust
voor het Nederlandse klimaat.
En hoe ze met vierduizend
mensen hun intrek namen
in de oude barakken van het
concentratiekamp. Onder
erbarmelijke omstandigheden,
met zes toiletten, één douche, één
keuken en één warmwaterkraan.
Het besef dat je als collectief
Nederland mensen jarenlang zo
hebt gehuisvest, is onthutsend.
Daar schrok ik echt van. Pas
vanaf 1992 werden de nieuwe
barakwoningen gebouwd, in

Pat

Felicitas

opdracht van de staat. Daarna
kreeg de woonstichting van de
overheid het beheer. Het bezoek
was ontzettend waardevol en
het maakte diepe indruk, en niet
alleen op mij.”
LUNETTEN ALS VADERLAND
“In de loop der tijd is Lunetten
een stukje vaderland geworden”,
vertellen Pat, Louise en Jimmy.
“Er wonen hier alleen maar
Molukkers. Met elkaar zijn we
hier een nieuwe verbintenis
aangegaan, die ook besloten ligt
in deze grond. Als commune van
circa 250 mensen houden we
hier onze cultuur met haar oude
tradities in ere. Als een dorp in
een dorp. Wij vinden het een van
de mooiste plekjes van Vught,
waar we heerlijk vrij wonen in
de natuur. En ook onze kinderen
wonen hier met plezier. Dus dat
mensen die beslissen over onze
huisvesting nu kennismaken met
ons en alles met eigen ogen zien,
voelt goed.”

ANDERE INKLEURING
Felicitas benadrukt dat
het werkbezoek een grote
meerwaarde heeft gehad voor
haar werk als commissaris. “Als
organisatie hebben we regels
afgesproken als het gaat om de
woningkwaliteit, het huurbeleid
en het toewijzingsbeleid. Maar
deze wijk vraagt om een andere
aanpak dan we normaal gewend
zijn te volgen. Dit bezoek
bevestigt dat in uitzonderlijke
gevallen exclusieve regels
gelden, omdat er een andere
geschiedenis is. We worden met
de neus op ons koloniale verleden
gedrukt, en dat was niet altijd een
mooie rol. Ook in Vught zien we
de nalatenschap van dat koloniale
verleden en we hebben een
verantwoordelijkheid om daar in
te handelen en onze geschiedenis
recht te doen. Het thuis voor
de Molukse gemeenschap
is bevochten, vaak met veel
doorzetting en ontbering. Als RvC
nemen we beslissingen en die
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Jimmy

BIJZONDER MOMENT
Louise, Pat en Jimmy zien
het bezoek van de Raad van
Commissarissen als een
bijzonder moment. “Er is weer
een nieuwe opening in het
contact. En het zou mooi zijn
als nieuwe commissarissen of
nieuwe bestuurders hier altijd
komen kijken, naar hoe wij leven
en wonen. Want zij beslissen over
de huurwoningen hier en moeten
er dan ook meer van weten. Het
is niet alleen onze geschiedenis,
maar ook die van Nederland en
de Tweede Wereldoorlog.”
>>
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Grote zeeheldenbuurt verrijst
in hoog tempo

Dynamiek
in tijden van
corona

‘We woonden in de
barakken uit de Tweede
Wereldoorlog en we
mochten niet werken en
de kinderen ook niet
naar school.’

Louise vertelt:

De geschiedenis in vogelvlucht
“In de vijftiende en zestiende
eeuw ontdekt handelsnatie
Nederland met de Verenigde OostIndische Compagnie, afgekort
tot VOC, wat Nederlands-Indië te
bieden heeft aan specerijen, zoals
kruidnagel en nootmuskaat. Ook
de eilandengroep de Molukken
wist men te vinden.”
Beschermen tegen aanvallen van
buitenaf
“Nederlands-Indië was een
overzeese kolonie van Nederland.
En om dit gebied te beschermen
tegen aanvallen van buitenaf
werd het Koninklijk NederlandsIndisch Leger, het KNIL, in het
leven geroepen. Mijn opa en vader
hebben zich daarvoor aangemeld,
om zo in hun bestaan te kunnen
voorzien.”
Strijd om onafhankelijkheid
“Na de bezetting van Nederlands-

Indië door Japan in de Tweede
Wereldoorlog wilde de Nederlandse
regering haar macht over de kolonie
herstellen. Maar de Indonesiërs
kwamen daartegen in opstand
en onder leiding van Soekarno
brak er tussen 1945 en 1949 een
onafhankelijkheidsstrijd uit. Het
KNIL moest van de Nederlandse
overheid de orde handhaven, wat
betekende dat zij moesten vechten
tegen hun eigen mensen. Nederland
verloor en op 28 december 1949
riep Soekarno de onafhankelijkheid
van Indonesië uit. Het KNIL was
niet meer nodig.”
Tijdelijk naar Nederland
“De rechter zei dat de Nederlandse
regering verantwoordelijk was
voor de Molukse militairen in
Indonesië. Dat ze een goed en veilig
land voor hen moest zoeken. Ook
mocht Nederland de militairen in
het buitenland niet ontslaan. Met
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Bijna alles staat stil vanwege corona,
maar de Grote Zeeheldenbuurt
verrijst in hoog tempo.
Met veel vindingrijkheid halen we tot
nu toe steeds de planning. De eerste
steigers zijn weg en bij sommige
blokken zie je al de zonnepanelen en
aluminiumkozijnen. Deze woningen
zijn dan wind- en waterdicht en
worden binnen afgewerkt met
stucwerk en betegeling, keuken en
sanitair.

een verkapt dienstbevel zijn de
militairen in 1951 naar Nederland
geëvacueerd, waar ze na aankomst
werden ontslagen. De Molukse
militairen en hun gezinnen
– ongeveer 12.500 personen in
totaal – werden opgevangen in
kampen. We zouden slechts een
halfjaar blijven, totdat duidelijk zou
worden waar we terechtkonden.
Volgend jaar is dit zeventig jaar
geleden.”
Nieuw bestaan opbouwen
“Wij werden gehuisvest in deze wijk
in Vught, op de plek van voormalig
Kamp Vught. We woonden in
de barakken uit de Tweede
Wereldoorlog en we mochten niet
werken en de kinderen ook niet
naar school. Toen na bijna tien jaar
duidelijk werd dat we hier zouden
blijven, zijn veel Molukkers naar
andere plaatsen verhuisd. Pas in
1992 zijn de originele barakken
gesloopt en zijn er op dezelfde plek
nieuwe woningen gebouwd. Met
elkaar hebben we een heel nieuw
bestaan moeten opbouwen. En dat
hebben we ook gedaan.”
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ALLE WONINGEN TOEGEWEZEN
Op een enkele woning na zijn alle woningen
inmiddels toegewezen aan nieuwe bewoners.
Woonconsulent Lennart van Liere: “De toewijzing is
een hele klus en Corona maakte het uiteraard niet
makkelijker. Daarom zijn we dubbel trots dat mensen
in onze enquête hebben laten weten dat ze tevreden
zijn over onze aanpak en dienstverlening.”
Woonconsulent Angelique Hoksbergen: “We wilden
graag de doorstroming van de woningmarkt in Vught
bevorderen. Bij vijftig tevoren aangewezen woningen
gaven we daarom voorrang aan mensen die nu al een
huurwoning hebben van Charlotte van Beuningen.
Als zij komend jaar verhuizen komen die vijftig
woningen dus beschikbaar voor woningzoekenden.”

BOUWPLANNING
Rick van de Ven, uitvoerder van aannemer
Huybregs Relou: “De verwachting is dat nog voor de
kerstvakantie de dakpannen op de woningen van
blok een, drie en vier liggen en dat de steigers bij al
deze blokken zijn weggehaald. Verder willen we het
dak van de appartementen voor de kerstvakantie
dicht hebben. In de appartementen brengen we
de binnenwanden aan en starten we ook met de
afwerking.”

De hijskraan voor de
bevoorrading rijdt op
treinrails. Electrisch!
Dit zorgt voor een stuk
minder stikstof op de
bouw.

AARDWARMTE VOOR DE VERWARMING
Projectleider Henk Verweij: “Begin 2021 gaan we
verder met het boren van de warmtebronnen voor
de verwarming. Dat is nodig, want deze woningen
hebben geen gasaansluiting. Voor de verwarming
gebruiken we de warmte van de aarde. Die zit tussen
de 90 en 180 meter diep. Via buizen voeren we
vloeistof langs die aardwarmte. En die opgewarmde
vloeistof geeft zijn warmte af aan de verwarming
in de woning. Heel handig: dit systeem geeft in de
winter verwarming en in de zomer juist verkoeling.”
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WOORDZOEKER
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JUBILARISSEN
L T E R E E
KERSTBOMEN
E A I H O D
KOPERWIEK
V A N O M E
LAAGDREMPELIG
MARKTVELDPASSAGE
T R U U B N
MOEDERLIEFDE
K T L D I
L
PIEKENHOEK
R S H N E M
SALAHUTUPLEIN
A G P F U T
TWEEDELOCKDOWN
VERZAMELINKOMEN
M O O B E W
VIJVERHOF
T O L L E C
VUGHTERSTEDE
N H E S B O
WELDOENSTER
WONDERFOON
AUTOMATISCHEINCASSO
WOONGEBOUWEN
BEWEEGWORKSHOPS
OPLOSSING
BEWONERSINITIATIEF

Oplossing

“Met de toekomstig
bewoners en
omwonenden
overleggen we nu
hoe we dit park
gaan inrichten.”

INRICHTING VAN HET PARK
Het park rondom de woningen wordt prachtig.
Heel groen met veel bomen, waarvan de gemeente
Vught er 15 schonk. Met de toekomstig bewoners
en omwonenden overleggen we nu hoe we dit
park gaan inrichten. Adviseur participatie
en leefbaarheid Gerdie Jans Rat: “We sluiten
daarvoor aan bij de behoeftes aan burencontact
die er zijn. Dat bepalen de bewoners met elkaar.
Willen ze bijvoorbeeld samen activiteiten gaan
doen? Misschien een jaarlijkse barbecue of een
gezamenlijke pluktuin. Of houden ze het liever bij
een praatje of groeten?”.

BOODSCHAPPENBON
CELLO
DRAAISCHIJFTELEFOON
DROPPLANT
EENZAAMHEID
GASTVROUWEN
woordzoekerfabriek.nl
- maak je eigen woordzoeker
GROOTONDERHOUD
GROTEZEEHELDENBUURT
HOOGSTRAATBANKJES
HUURPRIJSBEREKENING
UITGAVE
30e jaargang, december 2020 | Het Woonjournaal is een uitgave van woonstichting Charlotte van Beuningen en wordt in een oplage
HUURTOESLAG
vanJACOBMARIS
3.200 stuks gratis verspreid onder de huurders | COÖRDINATIE Woonstichting Charlotte van Beuningen | TEKST Woonstichting Charlotte
vanJUBILARISSEN
Beuningen | Maer TexxT, Breda | VORMGEVING Oranje boven, ’s-Hertogenbosch | DRUK NPN drukkers, Breda | FOTOGRAFIE Emmy de

COLOFON

Fotograaf, ’s-Hertogenbosch | 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
KANTOOR (TIJDEN KUNNEN ANDERS ZIJN I.V.M. CORONA) Maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur | vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
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
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Heeft u ideeën voor artikele
ze dan naar
het Woonjournaal? Mail ingen.nl
info@charlottevanbeun

Als iedereen zich iedere dag weer
voorneemt om een lichtpuntje te zijn,
dan straalt de wereld. Doet u mee?
Samen maken we het verschil.
Alle goeds voor 2021!

www.charlottevanbeuningen.nl

