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Eerst leek het nog ver weg in China. Maar 
nu is ook ons eigen land in de ban van de 
bestrijding van het virus. Ineens ziet ons 
leven er totaal anders uit. We geven geen 
handen meer, kinderen gaan niet naar 
school en restaurants sluiten hun deuren. De 
minister-president vraagt afstand van elkaar 
te houden om het virus zo min mogelijk de 
kans te geven zich te verspreiden. 

Als woningcorporatie volgen we natuurlijk 
de aanwijzingen van het RIVM. Op pagina 4 
hebben we alle maatregelen die we hiervoor 
hebben genomen op een rij gezet. Dat vraagt 
best wel wat. Zo kunt u onze Woonwinkel 

niet meer bezoeken en kan het voorkomen dat u langer op een reparatie moet 
wachten. Voor onze medewerkers zijn er ook ingrijpende veranderingen. 
Iedereen werkt voornamelijk vanuit huis. Dat vraagt om de nodige flexibiliteit. 
Zeker als er ook nog kinderen in huis zijn.  

Dan is het geweldig om te zien hoe iedereen er toch het beste van maakt. 
Huurders tonen begrip. Dat doet ons goed. Wij zetten zelf een stapje extra om 
onze dienstverlening zoveel mogelijk op peil te houden én om het verschil te 
blijven maken. 

Onze ontmoetingsruimten moesten we sluiten. Met pijn in ons hart omdat we 
weten hoe belangrijk het is om met elkaar in contact te blijven. We doen er dan 
ook alles aan om dat vast te houden en zoeken naar manieren om dat goed te 
doen. Zoals Merel Morre dat zo mooi verwoordt in het gedicht op de voorpagina 
‘houd afstand, maar ook oog voor elkaar’. 

Samen zetten we onze schouders er onder. Net zoals ons boegbeeld Charlotte van 
Beuningen dat deed in de crisisjaren voor de tweede wereldoorlog toen ze zorgde 
voor werkgelegenheid en goede huisvesting voor de mensen die dat het hardst 
nodig hadden. Daar laten wij ons graag door inspireren. 

Charlotte Beukeboom, 
directeur-bestuurder 
woonstichting Charlotte van Beuningen  
namens het hele team 
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PS. Heeft u een goed idee om contact te houden? We horen het graag. U kunt hiervoor bellen met 
onze collega Gerdie Jans Rat (073) 656 23 82 of mailen naar g.jansrat@charlottevanbeuningen.nl 

Het leven is wat er met je gebeurt terwijl je 
druk bent met het maken van andere plannen. 
Deze uitspraak lijkt toepasselijker dan ooit. 
Eigenlijk wilden we dit Woonjournaal 
beginnen met hoe bijzonder we het 
vinden dat onze huurders uit volle 
overtuiging kozen voor onze nieuwe naam: 
woonstichting Charlotte van Beuningen. 
Een eerbetoon aan de bijzondere 
vrouw die zorgde voor de eerste sociale 
huurwoningen van Vught. 
Maar toen was daar ineens het coronavirus. 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar snel op.  
Het kan daarom zijn dat de maatregelen die zijn genomen als dit Woonjournaal bij u in de bus ligt zijn aangepast.  

Op onze website www.charlottevanbeuningen.nl houden wij u van actuele ontwikkelingen op de hoogte.
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Het nieuwe coronavirus 
(COVID-19) in Nederland

Wat moet je doen?

Voor meer informatie: 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel naar 0800-1351

Was je handen 
regelmatig.

Hoest en nies in de 
binnenkant van je 
elleboog. 

Schud geen handen. Gebruik papieren 
zakdoekjes.

Vermijd grote 
groepen (meer dan 
100 personen).

Werk thuis 
als het kan.

Heb je geen 
klachten? 

Heb je (milde)
verkoudheidsklachten?

Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, 

loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. 

Dan geldt de volgende extra maatregel:

Blijf thuis.

Het RIVM adviseert de 
overheid bij de bestrijding 
van het nieuwe coronavirus.

Beperk (sociale) 
contacten.
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Maatregelen woonstichting  
Charlotte van Beuningen op een rij

Terugdringen 
coronavirus

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

BEREIKBAARHEID
Onze Woonwinkel is gesloten. Wij zijn 
bereikbaar via: 073-656 23 82 en 
info@charlottevanbeuningen.nl. Het 
kan voorkomen dat u langer moet 
wachten dan u van ons gewend bent, 
maar wij doen ons best om u zo goed 
mogelijk te helpen.

PINBETALINGEN   
Pinbetalingen zijn tijdelijk 
niet mogelijk. Als u een 
pinbetaling wilde doen, 
dan kunt u contact met 
ons opnemen om de 
betaling op een andere 
manier te regelen. 

BETALINGSPROBLEMEN
Heeft u betalings-
problemen of bent u bang 
dat u deze krijgt? Neem 
dan vooral op tijd contact 
met ons op. We denken 
graag met u mee. 

REPARATIES
Voor reparaties kunt 
u zoals gebruikelijk 
contact opnemen met 
onze aannemer Jansen 
Huybregts via 088 02 21 
421. Bij CV-storingen kunt 
u bellen met Kemkens via 
088 50 50 330. 
Beide bedrijven volgen 
de richtlijnen van het 
RIVM en nemen hiervoor 
gepaste maatregelen. 
Het kan voorkomen dat 
u langer moet wachten 
voordat zij u kunnen 
helpen. 

Woonstichting Charlotte van Beuningen volgt de 
richtlijnen om de verspreiding van het coronavirus 
zoveel mogelijk terug te dringen. We proberen ons 
werk zo goed mogelijk door te laten gaan. Toch kan het 
voorkomen dat u langer moet wachten of dat zaken 
anders geregeld worden dan u dan ons gewend bent.

Gezondheid staat voor ons voorop. We vragen u daarom 
om ook geen risico’s te nemen met onze collega’s.  
Heeft u klachten en komt u in contact met ons?  
Laat het weten! 

Tot 6 april 2020 hebben we voorlopig de volgende 
maatregelen genomen:

ONTMOETINGSRUIMTES 
Onze ontmoetingsruimten 
in o.a. de Molenhoek, 
Rode Rik en huiskamers 
aan de Helvoirtseweg en 
in de Marktveldpassage 
zijn gesloten. De 
bijeenkomsten die we 
hier organiseren met 
behulp van vrijwilligers 
gaan dus niet door. De 
woongebouwen zijn 
op de normale manier 
toegankelijk.

HUISBEZOEKEN
We proberen 
huisbezoeken telefonisch 
af te handelen en u op 
deze manier te helpen. 

CONTACT
Ondanks maatregelen om de uitbreiding van het virus te beperken, 
blijven we oog houden voor onze bewoners. We zoeken daarom steeds 
naar nieuwe manieren om toch met elkaar in contact te blijven. Heeft u 
vragen hierover of een goed idee? We horen het graag. U kunt hiervoor 
bellen met onze collega Gerdie Jans Rat (073) 656 23 82 of mailen 
naar g.jansrat@charlottevanbeuningen.nl 

We vragen uw begrip voor deze bijzondere situatie. 
Team woonstichting Charlotte van Beuningen

MEDEWERKERS
Met onze medewerkers 
hebben we afgesproken 
dat zij zoveel mogelijk 
vanuit huis werken.
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De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar snel op. Het kan daarom zijn dat de 
maatregelen die zijn genomen als dit Woonjournaal bij u in de bus ligt zijn aangepast. Op onze 
website www.charlottevanbeuningen.nl houden wij u van actuele ontwikkelingen op de hoogte.
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Een veilige omgeving, zonder vuil, waar het 
prettig wonen is. Wie wil dat nou niet? De 
Huurdersbelangenvereniging (HBV) van 
woonstichting Charlotte van Beuningen 
geeft hierover tips. De HBV bestaat uit een 
aantal huurders. Zij zitten regelmatig met de 
woonstichting en de gemeente om tafel om de 
belangen van alle huurders vertegenwoordigen. 
De HBV aan het woord:

“Wij vinden het belangrijk dat de huurders van de 
woonstichting prettig kunnen wonen in een veilige 
omgeving, waar bewoners oog voor elkaar hebben, 
en waar geen zwerfvuil ligt. In dat kader zien we 
nog wel een opgave om de buurten in Vught op het 
gewenste niveau te krijgen. 

We willen dit graag stimuleren en daarom maakten 
we afspraken met de woonstichting en de gemeente 
Vught: huurders die hun eigen omgeving willen 
aanpakken gaan zij verder ondersteunen. Daarbij 
is het belangrijk dat de huurders ook zelf de eerste 
stap zetten. Een aantal buurten hebben op deze 

S P E E R P U N T  VA N  D E  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

Hoe houd je 
je buurt 
aangenaam?

manier al hun eigen omgeving verbeterd. Kijk eens 
mee naar de Vughtse Hoeven en de Repelweg.

VUGHTSE HOEVEN
Enkele maanden geleden is het pleintje bij de 
Madeliefstraat opgeknapt, na een initiatief van 
bewoners. Woonstichting Charlotte van Beuningen 
heeft de beplanting aangepakt en de gemeente 
heeft een jeu-de-boulesbaan aangelegd en bankjes 
geplaatst. Met de buurtbewoners is afgesproken 
dat zij zelf het plein bijhouden door tijdig onkruid 
en zwerfvuil weg te halen, met name ook achter de 
schuttingen.

REPELWEG
Twee jaar geleden organiseerden we samen met de 
woonstichting en de gemeente een buurtwandeling 
door de Repelweg. Hierbij nodigden we ook de 
bewoners van de koopwoningen uit. Het gaat 
tenslotte om de leefbaarheid van elke bewoner in 
de wijk. We bespraken de parkeerproblemen, het 
onderhoud van het openbaar groen, de paaltjes die 
midden op het trottoir stonden en de vervuiling van 

Contact houden in deze Corona tijd gaat 
anders dan anders. Maar contact houden, dat 
willen we. Zeker nu moeten we meer dan ooit 
oog hebben voor elkaar.

Enkele kinderen van onze collega’s gingen 
spontaan aan de slag met het maken van 
mooie tekeningen. Die we willen gaan 
ophangen als hart onder de riem in onze 
woongebouwen.

UITNODIGING 
Aan alle kinderen: wil jij ook een tekening 
maken? Heel graag! Doe deze bij ons op 
kantoor in de brievenbus, Secretaris van 
Rooystraat 17 of mail deze naar:  
g.jansrat@charlottevanbeuningen.nl.

Om iedereen die getroffen wordt door de 
coronacrisis een helpende hand te bieden, heeft 
Vught voor Elkaar besloten een telefoonnummer 
beschikbaar te stellen voor hulpvragen.

Vught voor Elkaar helpt!
Telefoonnummer 06-518 666 60

Persbericht 
 
Beste vrijwilliger, (vrijwilligers)organisatie,   
 
Wij vragen u het volgende: 
Vanuit Vught voor Elkaar, willen wij een centraal telefoonnummer voor de gemeente 
instellen waar hulpvragers en hulpbieders naar toe kunnen bellen. 
Vanuit Vught voor Elkaar vragen we het volgende: 

1. Vrijwilligers voor de telefoondienst; Dit betekent dat het centrale 
telefoonnummer wordt doorgeschakeld naar jouw telefoonnummer, de beller 
kan jouw nummer niet zien. De telefoondienst is 2 ½ uur. Dan wordt het 
telefoonnummer weer naar iemand anders doorgeschakeld. Wat ga je doen? 
Je neemt telefoontjes aan voor mensen met een vraag, bijv. iemand wil een 
praatje maken. Je noteert het telefoonnummer en deze mevrouw/ meneer 
wordt teruggebeld door een andere vrijwilliger die graag een praatje wil 
maken. Nog een voorbeeld: Iemand belt met de vraag of de medicijnen 
opgehaald kunnen worden, je noteert de gegevens en belt naar een vrijwilliger 
die dit wil doen. Een lijst met vrijwilligers die hulp willen bieden staan op de lijst 
die je hebt gekregen. 

2. Vrijwilligers voor een helpende hand; Je vindt het leuk om mensen te bellen 
en een praatje te maken? Je bent zelf nog heel vitaal en wil wel een 
boodschap doen, of de hond uitlaten, medicijnen ophalen, een potje eten 
koken, etc.. Geef goed aan wat je graag zou willen doen, rekening houdend 
met je gezondheid. Bellen met een ander kan natuurlijk iedereen die het leuk 
vindt om contacten te leggen. 
 
Om u op te gegeven kunt u bellen of mailen met uw contactpersoon van 
Welzijn Vught of mailen met Riëtte Benus, r.benus@welzijnvught.nl. 
Natuurlijk kunt u zich ook opgeven via https://www.vughtvoorelkaar.nl/ We 
zijn blij met alle hulp! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dit telefoonnummer is van maandag 
tot en met vrijdag van 10 tot 15 
uur bereikbaar voor hulpvragen. 
Boodschappen doen, de hond 
uitlaten, medicijnen ophalen, of 
gewoon even behoefte aan een 
praatje? De vrijwilligers staan klaar 
en helpen graag. 

OPROEP

O N Z E  M A AT R E G E L E N
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het zand rond de speeltoestellen. Kortom het totale 
plaatje van de wijk. 

Het resultaat was dat er rubberen tegels onder 
de speeltoestellen zijn gelegd. Hierdoor kunnen 
katten de speelvoorziening niet meer als kattenbak 
gebruiken. Op het trottoir zijn de paaltjes 
verwijderd, zodat blinden, rolstoelgebruikers 
en ouders met kinderwagens makkelijker hun 
weg kunnen vervolgen. Verder hebben we het 
rattenprobleem besproken. Het bleek dat veel 
bewoners het hele jaar de vogels voerden. Dit lokt 
ratten aan. We hebben toen voorlichting gegeven: 
vogels hoeven namelijk alleen bij sneeuw of strenge 
vorst te worden gevoerd (www.vogelbescherming.nl/
in-mijn-tuin/vogels-voeren). In het voorjaar zal er 
weer een buurtwandeling zijn bij de Repelweg.

GA MET ELKAAR AAN DE SLAG!
Dit zijn prachtige resultaten. We zouden het mooi 
vinden als andere buurten ook aan de slag gaan. Wij 
denken dat samenwerking tussen buurtbewoners 
daarbij heel belangrijk is. Buurtbewoners kunnen 
namelijk samen op een eenvoudige en positieve 
manier hun leefomgeving mooier en prettiger 
maken. Dus zoek elkaar hiervoor op. 

WE STELLEN EEN BIJDRAGE BESCHIKBAAR
Als HBV vinden we deze zelfwerkzaamheid zo 
belangrijk dat we hiervoor een bijdrage uit het 
“Oog voor Elkaar-fonds” beschikbaar stellen. 
Hiervan kunnen buurten bijvoorbeeld hulpmiddelen 
als vegers en prikkers aanschaffen, maar ook de 
koffie en gebak voor tijdens het klussen! Bijkomend 
voordeel is dat zo’n actie een positieve bijdrage 
levert aan de contacten en het welbevinden in de 
wijk.”

Elders in dit Woonjournaal las u ook al over het 
buurtinitiatief van Vijverhof. Wilt u ook aan de slag 
gaan met uw buurt? Neem dan via woonstichting 
Charlotte van Beuningen contact op met de HBV 
of met Gerdie Jans Rat, adviseur participatie & 
leefbaarheid, via telefoonnummer (073) 656 23 82 
of de mail: g.jansrat@charlottevanbeuningen.nl.

S P E E R P U N T  VA N  D E  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

Ik ben Rob Hulsman, 
63 jaar en ik woon samen met 
mijn partner in de Vughtse 
Hoeven. Ik ben vader van 
een zoon en dochter, en opa 
van 3 kleinkinderen. In 
mijn dagelijkse werk ben ik 

gebiedscoördinator in de gemeente Eindhoven, waar 
ik o.a. veel contacten heb met bewoners over de 
leefbaarheid van hun omgeving. In 2008 betrok ik 
een woning in de Baarzenflats en in datzelfde jaar 
ben ik toegetreden tot de bewonerscommissie. In 
2013 ben ik gekozen als voorzitter van de HBV. 

Mijn naam is Joske 
Jansen. Sinds enkele jaren 
ben ik lid van de HBV en 
samen proberen we te zorgen 
dat alle huurders naar volle 
tevredenheid van hun woning 
kunnen genieten. Sinds de 

verandering van de Woningwet in 2015 zijn wij 
als HBV een gelijkwaardige gesprekspartner voor 
de gemeente geworden en vragen we aandacht 
voor voldoende beschikbare woningen. Samen met 
mijn man woon ik al vele jaren met plezier op de 
Repelweg. Ik werk bij de Stichting Peuterspeelzalen 
Vught. Maatschappelijke inzet vind ik belangrijk, 
vandaar mijn rol in de HBV, maar ook in het bestuur 
van ABZ. Als hobby ga wekelijks bootcampen bij de 
IJzeren Man.

Mijn naam is Bianca van 
de Sande. Ik ben 46 jaar, 
heb een vriend, een zoon van 
21 en een dochter van 19 
jaar. Ik huur sinds 23 jaar. 
Vanaf 2016 ben ik lid van 
de bewonerscommissie en 

sinds 2018 van de HBV. Ik werk als pedagogisch 
medewerkster bij Stichting Peuterspeelzalen 
Vught. Mijn hobby’s zijn wandelen, lezen en muziek 
luisteren. 

Ik ben Gerard van den 
Heuvel en al sinds 2008 lid 
van de bewoners commissie 
van de Baarzenflats. In 2013 
werd ik ook lid van de HBV. 
Hier heb ik veel geleerd 
o.a. door de samenwerking 

met de gemeente en woonstichting Charlotte van 
Beuningen. Het maken van een plan van Grote 
Zeeheldenbuurt was voor mij een interessant project 
om te volgen. Ik doe dit allemaal met volle overgave 
en plezier en hoop hier nog lang aan te mogen 
deelnemen!

Mijn naam is Herman 
van Haren. Ik was sinds 
oktober 2017 huurder van 
de Charlotte Elisabeth 
Van Beuningen Stichting. 
Daarvoor heb ik 18 maanden 
op een logeerkamer van 

vrienden gewoond. Ik heb dus aan den lijve 
ondervonden hoe belangrijk een woning is. Iets waar 
je onder normale omstandigheden niet bij stilstaat. 
Wij waren de HBV van de Van Beuningenstichting 

nog aan het oprichten toen de fusie met het 
voormalige Woonwijze in zicht kwam. En nu zit ik 
in de HBV van de gefuseerde organisatie. Nou, we 
hadden het niet beter kunnen treffen! Alle zaken die 
wij nog moesten uitvinden waren hier al gesneden 
koek. Ik werd vooral verrast door de enorme 
inspanningen die de gefuseerde organisatie en 
haar HBV doen om het hun huurders naar de zin te 
maken. Laten we vooral zo doorgaan!

Ik ben Ruud Leenstra. 
Mijn vrouw en ik zijn al ruim 
30 jaar tevreden huurders 
van een authentiek huisje in 
de Piekenhoek. De HBV van 
de Van Beuningenstichting 
was nog maar nauwelijks 

van de grond, toen er een fusie met het voormalige 
Woonwijze aan de orde kwam. Door de fusie ben ik 
nu lid van de HBV van de gefuseerde organisatie. 
Ik ervaar het als een professionele en betrokken 
organisatie, die het beste met de huurders voor 
heeft. Ik hoop in de toekomst een bijdrage te kunnen 
leveren in het belang van alle huurders.

Ik ben Hetty Joos Toen 
ik in 1988 een woning ging 
huren was de naam van de 
woonstichting nog Ons Bezit. 
Ik woon in Vijverhof wat 
een fijne wijk is. Namens de 
bewonerscommissie zit ik in 

de bewonersraad en ik heb daar veel geleerd over de 
woonvisie en de samenwerking tussen de gemeente 
en de woonstichting. Ik vind het belangrijk dat we 
daar aan deel mogen nemen.

UW VERTEGENWOORDIGERS IN DE HBV 
STELLEN ZICH VOOR

Onze Huurders belangenvereniging 
(HBV) kreeg versterking van Herman 
van Haren en Ruud Leenstra die 
huurden bij de Charlotte Elisabeth 
van Beuningen Stichting. De 
vertrouwde en nieuwe gezichten 
stellen zich graag aan u voor. 
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Peter Pennings
sociaal beheerder bij woonstichting  

Charlotte van Beuningen

Het is nog even wennen voor geboren en getogen Vughtenaar Peter Pennings,  

de nieuwe sociaal beheerder bij woonstichting Charlotte van Beuningen. 

Niet het werk zelf, maar het feit dat hij deel uitmaakt van een grotere en 

professionelere organisatie. Een kleine 25 jaar was hij beheerder bij de inmiddels 

opgeheven Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting. “Ik was het eerste  

aanspreekpunt voor mijn bewoners en dat blijf ik gelukkig ook.”

Vijf vragen aan…

A C H T E R  D E  S C H E R M E N

Hoe ben je bij je nieuwe werkgever  
terecht gekomen?
“Mijn vorige werkgever fuseerde met 

Woonwijze en samen zijn ze nu ‘woonstichting Charlotte 
van Beuningen’ geworden. Ook voor de fusie was er 
al contact, zeker met directeur-bestuurder Charlotte 
Beukeboom. Je bent als woningcorporatie actief in 
hetzelfde gebied, dan kom je elkaar tegen. Ik ben ook 
wel eens bij bijeenkomsten geweest van het voormalige 
Woonwijze over het ondernemingsplan. Vorig 
voorjaar werd duidelijk dat mijn organisatie, vanwege 
verscherpte regelgeving, niet zelfstandig verder 
kon. Dan ga je toch om je heen kijken. Tijdens het 
fusietraject kwam bij Woonwijze een vacature vrij als 
sociaal beheerder. De toenmalige complexbeheerder 
ging met pensioen. Ik heb op die functie gesolliciteerd 
en ben aangenomen.”

Wat is het grootste verschil als het om je 
werk gaat?
“Mijn vorige organisatie was met circa 180 

woningen een van de kleinste woningcorporaties 
van Nederland. Ik was, als enige medewerker in 
loondienst, iedere dag bezig met het werk voor de 
stichting, en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 
van zaken. Ik deed veel zelf. Van huurders inschrijven, 
de telefoon beantwoorden en de huurincasso tot 
klachtenafhandeling, loodgieters bellen en de 
sleuteloverdracht. Alle vragen die bewoners maar 
kunnen hebben, kwamen bij mij terecht. Een flinke 
verantwoordelijkheid. Het is fijn om nu collega’s te 
hebben. En ook dat je met verschillende afdelingen 
specialisten in huis hebt. Verder gaat het werk 
nu niet meer 24 uur per dag door. Het is hier een 
professionaliteit waar je u tegen zegt. Voor mij is er een 
hele wereld bijgekomen, Daarin heb ik de afgelopen 
maanden mijn weg weten te vinden. En gaandeweg leer 
ik alle gebouwen kennen.”

Waarvoor kunnen bewoners bij jou terecht?
“Voor allerhande vragen over de woning, het 
gebouw of de algemene ruimten. Dit hoeven 

niet alleen maar technische vragen te zijn, hoor. Dat 
kan over van alles gaan. Ik ben er ook als bewoners 

gewoon even een praatje willen maken. Dus spreek 
me gerust aan als je me ziet. Via mijn collega’s van 
het klantcontactcentrum hoor ik waar ik in actie moet 
komen. Denk aan lampen vervangen in de algemene 
ruimten, een batterij van de rookmelder vervangen 
wanneer een bewoner dat zelf niet kan, of specifieke 
bewonersvragen beantwoorden over aanpassingen 
in de woning. Tijdens mijn inspectierondes word 
ik aangesproken over bijvoorbeeld tuinonderhoud, 
schoonmaak, overlast of onveilige brandgangen. Dit 
sociale aspect maakt mijn werk erg leuk. De uitdaging 
is om passende oplossingen te bedenken waarmee 
mensen echt zijn geholpen.”

Wat vind je het leukste aan je werk?
“Het contact met de mensen. Het fijne hier 
is dat er veel contactmomenten zijn met de 

bewoners, zoals het maandelijkse ‘soepmoment’ op 
kantoor. Je hoort zo veel eerder wat er leeft en speelt, 
waardoor je sneller in actie kunt komen. Ik probeer 
ook overal bij te zijn. In mijn vorige werk hadden we 
maar één keer per jaar een bewonersbijeenkomst en 
die was ook redelijk formeel. Hier besteden we veel 
meer aandacht aan het informeel samenkomen met 
de huurders. Dat is prettig, want zo ben je meer een 
eenheid als huurder en verhuurder. De betrokkenheid 
van bewoners is dan ook groot. Het is mooi om te zien 
dat die aandacht ook werkt. Woonstichting Charlotte 
van Beuningen wil het verschil maken, daar draag ik 
graag aan bij.”

Waar ben je te vinden als bewoners je nodig 
hebben?
“Op de fiets kom ik overal in de wijk, elke dag 

opnieuw. Dus bewoners kunnen me tegenkomen in de 
buurt of rondom een woongebouw. Ik ben veel buiten 
te vinden en overal inzetbaar. Voor de bewoners van 
de huizen van de vroegere stichting ben ik een bekend 
gezicht, maar ook voor alle huurders van woonstichting 
Charlotte van Beuningen wil ik het aanspreekpunt zijn. 
Stel mij dus gerust vragen als u mij tegenkomt. 
U kunt natuurlijk ook altijd naar de woonstichting 
bellen om mij te spreken of mij mailen via  
p.pennings@charlottevanbeuningen.nl.”

1.

4.

5.

2.

3.

10 11



H E T  V E R S C H I L  M A K E N

‘ We zijn geraakt 
door alle 
blijdschap’
Nu is het winter en kijken we terug op die 
activiteiten. Met Marianne Bax van ABZ, Jeanne 
Heessels van de Rode Rik, Jozef Kok van de 
Seniorenbus en, namens woonstichting Charlotte 
van Beuningen, Gerdie Jans Rat en Arno van der Lee.
Hun reguliere zomeractiviteiten worden enorm goed 
bezocht. “De zomer is toch een tijd dat veel familie weg is 
en ook de hulp niet komt. Fijn als er dan in Vught leuke 
dingen te doen zijn”, zegt Marianne. En tóch was er 
een groep mensen die ze minder goed bereikten. 
Jeanne: “Dat zijn mensen die minder mobiel zijn en 
mensen die zich op eigen initiatief niet zo gauw ergens 
voor aanmelden. Daar wilden we iets extra’s voor doen en 
dat is gelukt.” 

Hoe bereikten jullie die groep?

Marianne: “We hebben gekozen voor persoonlijke 
benadering en contact. Dit zijn mensen die je het beste zelf 
rechtstreeks kunt uitnodigen. En zo heb je dan ineens die 
andere groep in huis.” Jeanne: “Bovendien boden we een 

Vier organisaties schoten afgelopen zomer 

midden in de roos in Vught. Met een 

aantal mooie zomeractiviteiten bereikten 

ze samen een groep mensen voor wie 

meedoen minder vanzelfsprekend is. 

Deelnemer: ‘Wat was dit 
fijn, ik had de hele week 
nog niemand gesproken.’ 

 ‘  Weinig woorden, veel wol, 
en heel veel lol voor de  
deelnemers én voor onszelf’ 

totaalpakketje. Dat blijkt dé manier om deze groep te 
bereiken. Een leuke activiteit, een kop koffie en inclusief 
al het vervoer. Alles in één voor een klein bedrag.”

Waarvan hebben jullie dit betaald?

Jozef: “De subsidie die we bij het Oranjefonds hadden 
aangevraagd werd twee weken voor we begonnen 
toegewezen. Dus alles ging door en we konden er vol 
tegenaan. Met onze 4 bussen kunnen we in totaal 32 
passagiers vervoeren. Onze 75 vrijwilligers vinden dit 
heerlijk om te doen, dus het mes snijdt aan twee 
kanten.”  

Met vier organisaties, was dat niet moeilijk?

Arno: “Integendeel, we zijn twee keer bij elkaar geweest 
en voor de rest deden we het via de mail en de appgroep. 
Ieder pakte de verantwoordelijkheid, en we bleken 
enorm aanvullend te zijn. Weinig woorden, veel wol, en 
heel veel lol voor de deelnemers én voor onszelf.” 

Activiteiten van zomer 2019

•  André Rieu op groot scherm, met koffie en vlaai.  
•  Genieten van tuinderij De Scheve Schup 
•  Concert van Harmonie Kunst en Vriendschap
•  Bezoek aan de Sint Jan met koffie en iets lekkers
•  Boottocht naar Heusden met Bossche Bol en soep
•  Meezingen met verzoek nummer band RUM - Roept U Maar
• Barbecue op Mariaplein

Het verbaast dan ook niet dat ze al weer ideeën voor 
de volgende zomer in de maak hebben. De Rode Rik 
heeft bovendien een donatie ontvangen van Miles of 
Pleasure, die deels hiervoor ingezet zal worden. De 
vijf hebben ook de smaak van samenwerking te 
pakken en zullen die komend jaar met meer Vughtse 
partijen zoeken. Om zoveel mogelijk die mensen te 
kunnen bereiken voor wie dit bedoeld is. 

Alle vijf zijn ze nog steeds voelbaar geraakt door de 
vreugde en dankbaarheid die ze deze zomer bij de 
deelnemers zagen. Gerdie: “En een aantal mensen 
hebben we echt over een drempel geholpen om mee te 
doen, die zien we nu vaker.” 

< V.l.n.r. Gerdie Jans Rat, Arno van der Lee, Jeanne Heessels, Jozef Kok en Marianne Bax

12 13



We investeren veel in fijne, leefbare buurten. Met u en met ons 
Vughtse netwerk dat inmiddels groot is geworden. Door de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus is elkaar ontmoeten 
een stuk lastiger geworden. Samen zoeken we naar andere 
manieren om elkaar niet uit het oog te verliezen. Op deze plek 
kijken we terug naar mooie momenten van de afgelopen tijd. 
We blijven ons inzetten om van Vught voor iedereen een fijne 
plek te maken. Heeft u ideeën voor uw wijk die we nu of straks 
op kunnen pakken? Laat het ons weten. 

U kunt hiervoor contact opnemen met Gerdie Jans Rat (073) 656 23 82 
of g.jansrat@charlottevanbeuningen.nl

Fijne leefbare 
buurten

SAMEN EEN DANSJE MAKEN

OLGA COMMANDEUR BRENGT RODE RIK IN BEWEGING

BURENDAG TURFVELD

SAMEN ETEN BIJ VUGHT BEVRIJD

SAMEN GOURMETTEN

LUNCH MARIAPLEIN

CARNAVAL

HANDMASSAGE

BLOEMSTUKJES MAKEN

OPENING JEU DE BOULES BAAN

DE HUISKAMER

SAMEN ZINGEN

LANGS DE DEUR

Hebt u ideeën voor 
uw wijk? Laat het 
ons weten!

B U R E N
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‘ Iedereen zegt  
hier hallo’
“Het was nacht en ik keek naar de donkere zee waar 
ik overheen moest. Eén groot zwart gat, ik was 
bang.” Enkele uren daarna stapte Nour in een 
gammel vissersbootje dat vanuit Egypte naar Italië 
zou varen. 

EEN GAT IN HET HUIS
“Ik had ooit een kapperszaak in Damascus, maar 
door al het oorlogsgeweld lag het leven stil. Op straat 
was het te gevaarlijk. Vaak was er niets te eten, geen 
water, geen elektriciteit. We hebben een dochtertje. 
Toen zij één jaar was, schoten de kogels dwars door 
ons huis, net langs ons heen. Toen, in 2012, zijn we 
gevlucht.” De ouders van Nour en zijn zus gingen 
ook mee. Via Libanon naar een vluchtelingenkamp 
in Jordanië, waar overleven zwaar was. 

Op internet las hij dat Nederland veilig is en goede 
scholen heeft. Nour besloot om in zijn eentje de 
levensgevaarlijke tocht te maken. Elf dagen 
dobberde hij in een overvol bootje op de 
Middellandse Zee, op snoeihete dagen en in ijskoude 

nachten. Een dag nadat al hun drinkwater op was, 
verscheen er een boot die hen naar Sicilië wilde 
brengen. Toen kon je als vluchteling nog gewoon 
doorreizen en Nour besloot naar Nederland te gaan. 

EINDELIJK WEER SAMEN
In 2015 kwamen zijn vrouw Douaa en zijn kinderen 
hem na. Zijn jongste dochter had Nour alleen nog 
maar op foto’s gezien. “Toen ik in het azc zat, kon ik 
mijn oudste dochter soms in Jordanië bellen en dan 
zei ik altijd dat ik een heel mooi kamertje voor haar 

had ingericht. Toen ze als vierjarige met het vliegtuig 
aankwam, was ze heel blij. Ze dacht dat Schiphol 
haar nieuwe huis was.” Douaa en de kinderen 
moesten met de trein verder naar Ter Apel. Ze 
vertelt: “Onderweg zag ik door het raam alleen maar 
koeien. Ik dacht: wat een gek land, wonen hier dan 
geen mensen? Maar gelukkig wel dus.”

LEVEN IN VUGHT
Douaa: “De mensen in Vught zijn aardig, iedereen 
hier zegt hallo. Dat was in Damascus niet zo, daar 
was het veel te onveilig. Hier is het veilig. Je hoeft 
hier niet bang te zijn.” De familie van Douaa woont in 
Hoorn. Toch woont ze liever in Vught: “Het is hier 
niet zo koud en het is hier ook minder duur.” Ze 
werkt als vrijwilliger bij de kringloop en Nour heeft 
een vaste baan als kapper. Zijn Nederlands gaat daar 
met sprongen vooruit. Hun dochters gaan in Vught 
naar school en zitten op turnen. De oudste heeft bij 
Laco ‘bandje brons’, dus bijna zwemdiploma A, en 
leert zichzelf pianospelen. Sinds september heeft 
het gezin een verblijfsvergunning. 

BANKETSTAAF
Aan zijn reis hield Nour veel vrienden in heel 
Nederland over. Hier spreken ze af en toe mee af. 
En toen ze in hun Vughtse huis kwamen wonen, 
hebben ze de hele buurt uitgenodigd. “Dat vind ik 
heel belangrijk, dat je weet wie om je heen wonen en 
dat je mensen herkent op straat. Dan voel je je meer 
thuis.” vindt Nour. Het gezin houdt van lekker eten. 
Af en toe gaan ze naar een Syrisch restaurant in 
Tilburg of naar de Arabische supermarkt in 
Eindhoven. Maar ze houden inmiddels ook van 
stamppot en kaas. “En wat we héél erg lekker 
vinden, is banketstaaf.”

‘ Onderweg in de trein zag 
ik door het raam alleen 
maar koeien. Ik dacht: wat 
een gek land, wonen hier 
dan geen mensen?’

Nour vluchtte met zijn familie uit Syrië en 

kwam na een lange tocht uiteindelijk in 

Vught terecht. Wat hebben ze meegemaakt 

en hoe is het om nu hier te wonen? 

N I E U W E  V U G H T E N A R E N
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  Met een grote glimlach
‘ Lotty zou heel blij zijn 
dat de bewoners zo goed 
terecht zijn gekomen’ “Hun overtuiging was dat ze hun rijkdom moesten 

delen met de mensen die dat nodig hadden. Hierbij 
werden zij gedreven door hun geloof, beiden waren 
protestant. De Bijbel heeft een heel grote rol 
gespeeld in hun streven. Lotty was een organisator, 
een beetje streng ook, ze wilde mensen overtuigen. 
Willy was een lieve man van het kleine gebaar, maar 
ook zakelijk. Als de pastoor was langs geweest om te 
vertellen dat iemand in de problemen zat, dan had 
hij het al geregeld.” 

WITTE HUIZEN MET GROENE DAKEN
Willem en Charlotte kregen twee kinderen:  
Line Frederika en Charles’ vader Willem. In 1927 
verhuisden ze van Utrecht – waar zij zich ook 
inzetten voor de medemens – permanent naar 
Vught, dat zij vooral kenden van familievakanties.  
Ze namen hun intrek in Huize Bergen. 

“Ze voelden zich enorm welkom en opgenomen in  
de Vughtse samenleving en wilden daar iets voor 
terugdoen”, licht Charles het ontstaan van de 
stichting toe. “De economische wereldcrisis die in 
1929 uitbrak, kwam ook in Vught hard aan. Er 
woonden veel timmermannen en metselaars; 

De Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting 
werd in 1937 opgericht door Willem van Beuningen 
en Charlotte Elisabeth van Beuningen-Fentener van 
Vlissingen. Rijke weldoeners die via de stichting 
arme Vughtenaren wilden helpen met huisvesting 
en werk. Met 184 woningen was de bijzondere 
stichting een van de kleinste woningcorporaties van 
Nederland.

RIJKDOM DELEN
“Willy en Lotty, zoals familie en vrienden hen 
noemden, waren filantropen, echte mensen-
vrienden”, blikt Charles met trots terug.  

Charles van Beuningen (76) is de kleinzoon van Charlotte Elisabeth van 

Beuningen. Hij was 37 jaar voorzitter van de stichting die de naam draagt 

van zijn grootmoeder. In zijn Haagse advocatenkantoor vertelt hij over de 

familiegeschiedenis en het mooie erfgoed dat zijn grootouders nalieten.

WIST U DAT…

… het dankzij de familie Van Beuningen 
is dat het huidige gemeentehuis, Villa 
Leeuwenstein, grondig werd verbouwd? 
Charles van Beuningen hierover: “Dit 
was Willy’s en Lotty’s eerste project om 
werkgelegenheid te creëren in Vught. 
Het was een oud en gammel gebouw dat 
uiteindelijk heel mooi is opgeknapt.”

I N T E R V I E W

Charles van Beuningen in ons midden
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ambachtslieden die door de crisis werkloos waren. 
Achter Huize Bergen lag een armoedige buurt met 
gammele, lekkende huizen zonder elektriciteit of 
stromend water. Mijn grootouders zagen hoe de 
gezinnen daar in trieste omstandigheden leefden.  
Ze besloten om de buurt te kopen, de huizen af te 
breken en mooie nieuwe huizen te laten bouwen. De 
ambachtslieden konden zo ook weer aan het werk en 
geld verdienen. En dit geld ook weer uitgeven, zodat 
de bakker weer meel kon kopen bij de molenaar en 
de slager weer vlees kon inkopen bij de boer. Met de 
bouw van de Piekenhoek zorgden Willy en Lotty voor 
werkgelegenheid in de crisisjaren voor de oorlog.”

Na de bouw mochten de bewoners terug – nu naar 
piekfijne witte huizen met groene daken – voor de 
oorspronkelijke huur, weet Charles van Beuningen. 
“De gemiddelde weekhuur was 1 gulden 45, de 
duurste woning was 2 gulden 50 per week. Naast 
gezinswoningen waren er ook speciale huizen 
gebouwd voor ouden van dagen. Want in die tijd was 
daar geen opvang voor, die moesten naar het 
klooster. Maar daar waren heel strenge regels, de 
mannen leefden gescheiden van de vrouwen. Dat 

WOONWIJZE WERD WOONSTICHTING 
CHARLOTTE VAN BEUNINGEN

CHARLES VAN BEUNINGEN 
IS GEROERD DAT DE NAAM 
BLIJFT BESTAAN:

“Ik was zo trots toen ik merkte hoe trouw 
onze bewoners zijn aan de naam. Daar was 
ik dankbaar voor. Maar ik ben ongelofelijk 
trots dat ook de bewoners van Woonwijze 
aan die naam hechten. Dat vind ik 
buitengewoon fijn. En ik denk dat Lotty dat 
prachtig gevonden zou hebben. Het raakt 
me, ik kan niet anders zeggen.”

was intens triest voor die oudere mensen. Dus op de 
Piekenhoek kwamen er ook prachtige huizen voor 
ouderen, met alle voorzieningen op de begane 
grond.”

HET GOEDE IN DE MENS
Tot ver na de oorlog was Charlotte van Beuningen 
voorzitter van haar eigen stichting. Charles: “Na 
Willy’s dood in 1948 besloot ze om in Wassenaar te 
gaan wonen. Ze had altijd gedacht dat als mensen 
een betere woning zouden krijgen, ze ook gelukkiger 
zouden zijn. En dat het natuurlijke goede in de mens 
vanzelf meer naar boven zou komen. Maar ze had 
ontdekt dat veel bewoners niet veranderd waren. 
Ze behielden hun ruzies en jaloezie. Ze was hier 
enigszins door teleurgesteld.” 

GROTE BETROKKENHEID
Als nakomeling is Charles van Beuningen ontzettend 
trots op zijn voorouders. “Heel trots zelfs. Na Lotty 
werd dokter Blomjous voorzitter van de stichting. 
Begin jaren tachtig ben ik gevraagd om het over te 
nemen. Dat vond ik prachtig, maar het was ook een 
grote verantwoordelijkheid.” 

De betrokkenheid van de bestuursleden en de raad 
van toezicht met de Vughtse bevolking zijn warme 
herinneringen. “De stichting maakte echt onderdeel 
uit van de Vughtse maatschappij. Ze wisten precies 
wie wie was en wat er speelde. Ook Peter Pennings 
– eerst vader, later zoon – was als aanspreekpunt 
voor de bewoners erg belangrijk.” Een persoonlijke 
mijlpaal voor Charles was de uitbreiding van het 
aantal woningen met nieuwbouw. “Dit plan om uit te 
breiden deed mij even aarzelen. Ik houd van traditie. 
Maar met de nieuwbouw is een nieuwe weg 
ingeslagen. Heel anders dan de Piekenhoek, maar 
het zijn mooie, ruime woningen. Piekfijn in orde, 
daar ben ik erg blij om.”

FUSIE WAS ONVERMIJDELIJK
Tot de laatste dag speelde het werk van de stichting 
een grote rol in de familie. “In 1995 heeft mijn zoon 
Guy als zestienjarige jongen de eerste steen gelegd 
bij de oplevering van 38 appartementen aan de 

I N T E R V I E W

Met de bouw van de 
Piekenhoek zorgden 
Willy en Lotty voor 
werkgelegenheid in de 
crisisjaren voor de 
oorlog.

De stichting maakte echt 
onderdeel uit van de 
Vughtse maatschappij. 
Ze wisten precies wie 
wie was en wat er 
speelde
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Elisabethstraat/Vliertstraat. Eind augustus 2018 was 
mijn kleindochter Miek betrokken bij de oplevering 
van de nieuwe woningen aan de Molenstraat/
Brabantlaan. Terug op school mochten alle kinderen 
vertellen wat zij die vakantie hadden beleefd, geen 
had echter een eerste steen gelegd zoals Miek. De 
voortzetting van het werk van mijn grootouders is 
heel belangrijk voor ons geweest, nog steeds.” 

Dat de stichting nu is gefuseerd met het voormalige 
Woonwijze was volgens de oud-voorzitter 
onvermijdelijk. “De veranderende wetgeving vroeg 
administratief zoveel van ons. Als kleinste corporatie 
van Nederland met vrijwillige bestuursleden was dat 
heel moeilijk op te brengen. Zoals we het deden, 
ging het uitstekend. Ook de financiële positie was 
solide. Maar de wettelijke eisen vroegen om zo’n 
administratief apparaat, daarvoor waren we 
eenvoudigweg te klein.”

DEZELFDE IDEALEN
Charles is enorm blij dat de fusie plaatsvindt met 
een woonstichting die dezelfde idealen heeft als 
Willy en Lotty. “Dat was ongelofelijk belangrijk voor 
ons. Met dezelfde betrokkenheid voor de bewoners, 
waar mogelijk inspelen op wat er leeft en mensen 
helpen als dat kan. Want je staat in dienst van de 
bewoners. Dat is je taak en dat moet je zorgvuldig en 
goed doen. Ik vind het fantastisch dat woonstichting 
Charlotte van Beuningen (het voormalige 
Woonwijze) dezelfde waarden heeft. Ik denk dat de 
bewoners in goede handen zijn overgedragen. En dat 
is het belangrijkste. Ik kijk met een gerust hart naar 
de nieuwe organisatie en heb alle vertrouwen in de 
toekomst.”

GOEDE ANDERE HANDEN
En wat zou Charlotte Elisabeth van Beuningen er zelf 
van vinden? “Als Lotty nu zou weten wat er met de 
stichting gebeurde, zou ze het prachtig vinden”, 
denkt Charles. “Ze zou met een grote glimlach naar 
beneden kijken en heel blij zijn dat de bewoners zo 
goed zijn terechtgekomen. En dat er al die tijd goed 
voor hen is gezorgd en ze nu overgaan in heel goede 
andere handen.” 

Met dezelfde betrokkenheid voor 
de bewoners, waar mogelijk 
inspelen op wat er leeft en 
mensen helpen als dat kan.

LEUK OM TE WETEN

•  De eerste 72 woningen van de Charlotte 
Elisabeth van Beuningen Stichting 
kwamen in 1938 gereed in de Piekenhoek: 
de Hoogstraat, de Vlasmeerstraat, de 
Glorieuxlaan, de Akkerstraat, Fortstraat, 
Taalstraat en Ploegstraat.

 
•  In december 1939 werd een nieuw complex 

van 35 onvoltooide woningen aan de 
Schoonveldsingel, Van Rijckevorselstraat  
en Van Heeswijkstraat aangekocht.  
In 1940 werden ze opgeleverd.

•  Huize Bergen is tegenwoordig een 
conferentiehotel, waarvan de inrichting  
is teruggebracht in de stijl van de periode 
toen de familie Van Beuningen er woonde.

•  Op 30 september 2019 zijn de 
handtekeningen gezet onder de 
fusieovereenkomst. 

I N T E R V I E W
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E N E R G I E Z U I N I G  W O N E N

‘ Kleine veranderingen 
thuis kunnen het 
verschil maken’

Eefje (40) is een van de mensen die 
zeer alert is op haar energieverbruik. 
Ze is geboren en getogen in Vught en 
ook actief betrokken bij de Huurders 
Belangenvereniging van de 
woonstichting en de bewoners-
werkgroep van de Grote Zeehelden-
buurt. “Ik woon nu tijdelijk in de 
Korenbloemstraat. Straks als de 
nieuwe woningen in de Grote 
Zeeheldenbuurt klaar zijn, wil ik 
graag terug. Eén van de redenen is 
dat de woningen energiezuinig zijn. 
Dat vind ik belangrijk.”

MENSEN HELPEN
Alle beetjes helpen. Daar is Eefje van 
overtuigd als het gaat om 
energieverbruik. Ze weet waarover 
ze het heeft, want ze werkte acht jaar 
lang in de energiesector. “Vrienden 
en familie komen altijd naar me toe 
als ze vragen hebben over hun 
energierekening of hun verbruik.  
Ik help ze graag met tips.” 

Zelf gaat ze er bijvoorbeeld thuis al 
heel bewust mee om. “Ik zet mijn 
verwarming een graadje lager ’s 
avonds en pak een dekentje erbij. Net 
zo comfortabel, maar wel beter voor 
het milieu. Het verlagen van de 
energiekosten zit in heel kleine 
dingen. Dat kan zonder in te leveren 
op wooncomfort.”

RAMEN OPEN
“Wat mensen vaak verbaast is dat je 
iedere dag moet luchten om energie 
te besparen. Door te ventileren wordt 

De enige toekomst is een duurzame toekomst. Daarom doet 

woonstichting Charlotte van Beuningen er alles aan om de impact 

van onze activiteiten op de aarde te verkleinen. Dit wordt ook 

wel de ‘ecologische voetafdruk’ genoemd. We doen dat door op 

grote schaal woningen te gaan isoleren en door energiezuinige 

nieuwbouw. Veel bewoners zijn ook al bezig met energiebesparing.  

Neem nou Eefje Spierings.

Minder kwijt aan energiekosten

Zo bespaar je energie

8 Energietips van Eefje
1.  Zet de verwarming een uur voordat je gaat 

slapen al een graadje lager en pak een dekentje 
erbij. Dat scheelt op jaarbasis enorm in de 
energiekosten.

2.  Doe ’s avonds de gordijnen dicht, dan blijft  
de warmte binnen.

3.  Voel bij ramen en deuren waar het tocht en 
breng hier tochtstrips aan.

4.  Gebruik radiatorfolie achter de verwarming, 
dat houdt de kou buiten en de warmte binnen. 
De folie bespaart energie bij zowel niet-
geïsoleerde als geïsoleerde muren.

5.  Ventileer elke dag. Droge lucht warmt sneller 
op dan vochtige lucht.

6.  Gordijnen of meubelen voor de radiatoren 
veroorzaken verspilling van warmte.  
Laat de radiatoren dus vrij. 

7.  Zet ongebruikte apparaten helemaal uit.  
Op stand-by blijven ze energie verbruiken.

8.  Vervang indien mogelijk heel oude apparaten 
zoals koelkasten. Die slurpen energie. Door die 
te vervangen door energiezuinige modellen ben 
je op langere termijn goedkoper uit.

‘ Slim omgaan met 
energie is goed voor het 
milieu, én het levert 
bewoners ook lagere 
energielasten op’

de lucht namelijk droog, en 
droge lucht wordt sneller 
warm.” Dat vocht is vaak het 
zogenaamde ‘leefvocht’. Het 
komt niet van buiten maar van 
binnen. Bijvoorbeeld als je 
kookt, doucht of de was droogt. 
Zet daarom ventilatieroosters 
en een raampje open. Dan kan 
dat vocht er uit. In de winter 
open je zo’n raampje maximaal 
zo’n 20 à 30 minuten per dag, 
anders wordt het snel te koud.
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BOUWRIJP MAKEN
Het terrein werd de afgelopen maanden ‘bouwrijp’ 
gemaakt, zoals dat zo mooi heet. Puin en leidingen 
werden uit de grond gehaald en enkele bomen 
gekapt. Verder zijn er allerlei zaken ín de grond 
aangebracht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
riolering. Geen gasleiding trouwens. Dit wordt 
namelijk een gasloze wijk. 

DE BOUW
De bouw is gestart en aannemer Huybregts Relou 
uit Son voert deze uit. Samen met hen en de 
gemeente streven we naar een bouwverkeerroute 
die het veiligst is, en het minste hinder oplevert. Al 
dit verkeer komt aan vanuit de richting Ouwerkerk 
en draait dan rechtsaf de Michiel de Ruyterweg 
in, die deels voor normaal verkeer is afgesloten. 

N I E U W B O U W

De bouw is begonnen
Het terrein van de Grote Zeeheldenbuurt is bouwrijp gemaakt en 
de bouw is gestart. We hadden dat graag feestelijk gedaan door 
het planten van de eerste nieuwe boom. Helaas moesten we deze 
bijeenkomst afzeggen wegens het coronavirus.  
Er zijn gelukkig veel vorderingen en die laten we in dit artikel zien. 
U leest hier ook hoe we u op de hoogte houden over de voortgang.

BENT U OOK GEÏNTERESSEERD?
Nadat we deze woningen aan de terugkeerders 
hadden toegewezen, wilden we verder met de 
toewijzingen aan alle andere geïnteresseerden. 
Ons plan was om dat op een persoonlijke wijze te 
doen door inloopbijeenkomsten te organiseren. 
Helaas kan dat niet vanwege het coronavirus.  
We gaan daarom op zoek naar andere vormen 
om woningzoekenden zo spoedig mogelijk te 
informeren. Hou daarom Facebook, Het Klaverblad 
en onze website in de gaten.  
Op onze website kunt u al informatie vinden 
op de pagina www.charlottevanbeuningen.nl/
grotezeehelden. U kunt daar ook uw e-mail adres 
achterlaten. Dan informeren wij u via de mail over 
de voortgang. Uiteraard kunt ons ook gewoon 
bellen.

Goed om te weten: de woningen worden pas 
volgend jaar opgeleverd. Toch streven we ernaar 
om de woningen dit jaar toe te wijzen. Op die 
manier kunnen we samen met de toekomstige 
bewoners bijvoorbeeld nog nadenken over de 
inrichting van het openbaar gebied.

AFSTEMMING MET DE OMWONENDEN
Met de direct omwonenden van het terrein 
onderhouden we nauw contact. De bouw heeft 
consequenties voor hen: geluid, verkeer, stof. 
We proberen waar mogelijk de overlast tot een 
minimum beperken.

“ Het wordt echt 
mooi en groen”

Dat is ook de uitrijroute. Het bouwterrein 
wordt omsloten door bouwhekken en is alleen 
toegankelijk voor bevoegden. Zo kunnen de 
bouwlieden veilig hun werk doen. 

WONINGEN AAN DE TERUGKEERDERS 
TOEGEWEZEN
14 van de 152 woningen zijn half maart, 
geheel volgens afspraak, toegewezen aan de 
‘terugkeerders’. Dit zijn de mensen die moesten 
verhuizen toen de buurt werd afgebroken. Veertien 
van hen wilden graag weer terugkeren naar hun 
oude buurt. Zij mochten als eerste een woning 
kiezen. 

Terugkeerder Gerda Rutten: “Ik woonde altijd in 
de Piet Heinstraat en ben heel blij om terug te 
keren. Het wordt daar echt mooi en groen.  
En het is lekker dicht bij de bus en het station. 
Ik rijd geen auto en word een dagje ouder, dan 
is dat gewoon fijn. Ook de winkels zijn dichtbij.” 
Gerda woonde vroeger tegenover haar vriendin. 
“Straks woon ik dus weer tegenover haar. Dan 
loop je toch net even iets makkelijker bij elkaar 
binnen. Daar verheugen wij ons nu al op.” 
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In de pot
De lekkerste gebakken 
aardappelen

B I J Z O N D E R E  H O B B Y

Aardappelen, kippensoep, zoetzuur, komkommer, 
piccalilly, chutney, courgette of kool: met inmaken 
of wecken krijgt Dominique (27) alles in een potje. 
Zo geniet ze het hele jaar door van de oogst uit 
haar eigen moestuin. 

Van de verhuizing naar haar huisje aan de 
Spechtrand in Vught vorige zomer heeft haar 
moestuin het meest gemerkt. “Ik heb nog zo’n 
honderd lege potten staan, normaal zitten die vol. 
Maar de grote oogst moest een seizoen wachten. Er 
was alleen tijd om de grond schoon te krijgen. Na 
de winter spitten we alles om, waarna het planten 
kan beginnen. Met 300 m2 heb ik plek voor veel 
verschillende soorten groenten.”

Dominiques liefde voor moestuinieren kreeg ze van 
haar tante. “Zij had tomatenplanten en dat vond ik 
zo leuk dat ik er ook mee ben gestart. Toen kwamen 
de tuinbonen en daarna de worteltjes en radijsjes.” 
De oogst wordt elk jaar beter. “Ik heb een heel grote 
vriezer, maar die raakt af en toe toch te vol. Dan zijn 
weckpotten een uitkomst. Die kan ik zelfs onder 
mijn bed bewaren als ik echt nergens anders meer 
ruimte heb.”

WECKEN IS GEEN INMAKEN
In de keuken pronkt een elektrische weckketel en 
overal waar je kijkt, staan gevulde potten in de kast. 
Dominique weckt al het voedsel of maakt het in. 
In de techniek zit een groot verschil. “Bij wecken 
gaan de groenten in weckpotten, die je afsluit met 
rubber ringen en weckklemmen. Daarna kook je de 
weckpotten in een ketel of soeppan, zodat ze vacuüm 
trekken. Zo steriliseer je de hele pot. Inmaken is 
iets anders: maak je bijvoorbeeld jam of chutney, 
dan gaat de pot niet in het water, maar voeg je een 
bewaarmiddel toe zoals azijn, alcohol of suiker. Qua 
smaak maakt het niet zoveel uit welke techniek je 
gebruikt.”
Zelf houdt Dominique erg van atjar. “Dat is een 
zoetzuur dat ik meestal maak van courgette. Maar 
chutney van peren en walnoot vind ik ook erg lekker. 
En mijn vader is dol op mijn piccalilly, dus die neem 
ik regelmatig voor hem mee.” Bij een hobby waar het 
om eten gaat, moet je volgens Dominique wel weten 

wat je doet. “Anders kun je heel ziek worden en dat 
wil je niet. Dus hygiënisch werken en alle geweckte 
producten goed verwarmen voordat je ze opeet, dan 
is er niks aan de hand. Iedereen kan het leren.”

HETE PEPERS
“Er ligt nu binnen een voorraad zaden te ontkiemen, 
daar word je akelig van, zo veel! In mei en juni 
kunnen deze tomaten, paprika’s en pepers dan 
als plantje naar buiten. Andere groentes zaai ik 
rechtstreeks in de grond. Het is voor het eerst dat 
ik paprika en hete pepers zaai. Ik heb wel vijftien 
verschillende pepers, waaronder de ghost pepper. 
Dat is een verschrikkelijk hete peper. Daar kijk 
ik naar uit. En naar appeltaartjam. Dat ga ik ook 
proberen in te maken dit seizoen.”

DERTIG KILO AARDAPPELEN SCHILLEN
Vooral in de maanden augustus en september is 
het aanpoten, weet Dominique. “Het meeste is dan 
klaar voor de oogst. Alle weekenden ben ik bezig 
om groenten schoon te maken en in de potten te 
krijgen. Er zijn weekenden dat ik twintig tot dertig 
kilo aardappels schil en weck. Mijn vriend vindt 
dat de lekkerste gebakken aardappeltjes die er zijn. 
Die positieve reacties geven veel voldoening. Het 
inmaken en wecken is heerlijk om te doen. En al die 
planken vol met potten met etiketjes erop, daar word 
ik vrolijk van. Het ziet er heel leuk uit.”

Nog even en dan is Dominique weer dagelijks in 
haar moestuin te vinden. “Zeker in de zomer moet je 
elke dag kijken welke planten water nodig hebben. 
Gelukkig heb ik heel lieve ouders die me helpen.  
Als ik een dag niet kan, gaan zij.”

‘ Weckpotten kan ik zelfs onder mijn 
bed bewaren als ik echt nergens 
anders meer ruimte heb’
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‘ Dat Woonwijze onze 
naam overnam,  
kwam als een  
mooie verrassing’

Toen de in Vught woonachtige 
advocaat Jean van Zinnicq 
Bergmann 35 jaar geleden werd 
gevraagd om plaats te nemen 
in het bestuur van de Charlotte 
Elisabeth van Beuningen 
Stichting had hij geen idee 
waar hij aan begon. “Ik vind 
dat je dienstbaar moet zijn 
aan je omgeving. Zo ben ik er 
ingestapt.”

BOEIENDE TIJD
Het bleek het begin te zijn 
van een boeiende tijd. Een 
paar jaar later trad ook Emile 
Blomjous toe tot het bestuur 
waar hij als penningmeester 
Nol van Dijk opvolgde. Charles 
van Beuningen, kleinzoon 
van Willem en Charlotte 
Elisabeth van Beuningen, 

Jean van Zinnicq Bergmann was 35 jaar bestuurder van de 
Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting. Met plezier.  
“Als ik terugkijk, ben ik trots op wat we hebben bereikt.”

Jean van Zinnicq Bergmann, oud-bestuurder bij de 
Charlotte Elisabeth van Beuningen stichting:

vertegenwoordigde in het bestuur 
de familie.
De Charlotte Elisabeth van 
Beuningen Stichting werd in de 
crisisjaren van 1937 opgericht 
door Willem en Charlotte 
Elisabeth van Beuningen. Zij 
woonden toen in Huize Bergen. 
“De familie was gefortuneerd, 
maar bovenal zeer sociaal en 
nauw betrokken bij Vught. Ze 
hebben veel voor Vught en haar 
inwoners gedaan zonder de 
publiciteit te zoeken. Zij deden 
het gewoon.”
Het doel van de stichting was 
ook te voorzien in woningen voor 
inwoners van Vught die weinig 
konden betalen. “Dit is, aangepast 
in de tijd, onveranderd gebleven.”

ALLE HUURDERS UITGENODIGD 
Met Emiel Blomjous vormde Jean 
van Zinnicq Bergmann jarenlang 
het dagelijks bestuur. Personeel 
hadden zij niet. Alles wat moest 
gebeuren, deden ze zelf. Het 
‘grote bestuur’ vergaderde een 
aantal malen per jaar op het 
kantoor van Jean van Zinnicq 
Bergman aan de Peperstraat in 
Den Bosch. Het duo deed zelf de 
voorbereiding van de vergadering 
en nadat de besluiten waren 
genomen, zetten zij alles in 
werking. “Hiervoor kregen we 
geen vergoeding. Pas vanaf zo’n 
vijf jaar geleden ontvingen we 
voor het eerst een klein bedrag.”  
De lijnen met de bewoners 
waren kort. Jaarlijks was er een 
huurdersavond in zaal Van Berkel 
waarvoor alle bewoners werden 
uitgenodigd. “Iedereen kreeg 
en nam daarbij de gelegenheid 
om rechtstreeks dat te vragen 

of naar voren te brengen wat 
men belangrijk vond. En ook 
daarbuiten wisten de bewoners 
ons te bereiken.”  

NIEUWE WONINGEN 
Nol van Dijk begon met de 
modernisering van de Charlotte 
Elisabeth van Beuningen 
Stichting. Jean van Zinnicq 
Bergmann en Emiel Blomjous 
pakten dit actief op. “Het bezit 
bestond toen wij begonnen nog 
uit honderd woningen van voor de 
oorlog; 64 aan de Piekenhoek en 
36 in en om de Schoonveldsingel. 
Door die laatste te verkopen 
kwam er geld vrij om samen 
met voorzichtige financieringen 
nieuwbouw te realiseren. “Van 
overheidssubsidies wilden we 
principieel niets weten. Alles 
gebeurde op eigen kracht.”  
Het eerste nieuwbouwproject 
was dat aan de Elisabethstraat/
Vliertstraat. Dit werd snel 
gevolgd door de Torenstraat/
Schoolstraat. Aan de Molenstraat 
werd daarna in samenwerking 
met Woonwijze ontwikkeld.  
Dit werd opgevolgd door het 
klooster en de kleuterschool 
aan het Mariaplein waarin 21 
woningen werden gerealiseerd. 
“Ons laatste nieuwbouwproject 
leverden we nog in oktober 2018 
op, 20 woningen op de locatie 
Elzenburg. Hiermee kwam ons 
totale aantal nieuwe woningen 
op 120.”   

GEOLIEDE MACHINE
Jean van Zinnicq Bergmann 
en Emile Blomjous werden 
geassisteerd door beheerder 
Peter Pennings jr. Met zijn 

drieën vormden zij een geoliede 
machine, waardoor de Charlotte 
Elisabeth van Beuningen 
Stichting lange tijd conform 
de wet- en regelgeving haar 
maatschappelijke functie kon 
vervullen. “In 2019 is echter 
besloten dat de Charlotte 
Elisabeth van Beuningen 
Stichting gezien haar kleine 
omvang beter op kon gaan in een 
grotere corporatie. Dat is haar 
grotere zusje, het voormalige 
Woonwijze geworden, waarmee 
de erfenis in Vughtse en 
vertrouwde handen is gegeven 
en gebleven, dat – toevallig 
of niet – door een Charlotte 
wordt bestuurd. Aan haar is een 
financieel zeer gezonde stichting 
overgedragen.” 
 
Jean van Zinnicq Bergmann kijkt 
trots terug op wat is bereikt. “Dat 
onze naam wordt overgenomen 
hadden we niet verwacht. 
Dat was een mooie verrassing.” 
Rest nog de vraag of hij een tip 
heeft voor de woonstichting 
Charlotte van Beuningen die 
in 2020 is ontstaan? Over het 
antwoord hoeft hij niet lang na te 
denken: “Houd de focus op Vught 
en vergeet nooit de menselijke 
maat.”

‘ Houd de focus 
op Vught en 
vergeet nooit 
de menselijke 
maat.’

I N T E R V I E W

Koninklijke onderscheiding voor Jean van Zinnicq Bergmann
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‘ Het liefst  
wil ik vandaag al 
verhuizen’

Op het Isabellaveld in Vught bouwde woonstichting Charlotte 
van Beuningen tien nieuwe sociale huurwoningen in een groene 
omgeving. Energiezuinige woningen met twee slaapkamers, een 
zolder, een berging en een tuin mét schutting.

WAT EEN LUXE
Susanne reageerde op de woningen en was dolgelukkig toen 
ze hoorde dat er eentje aan haar was toegewezen. “Ik was heel 
blij dat ik erbij zat, maar vond het tegelijkertijd ook spannend. 
Ik ga gewoon echt verhuizen. Het zijn mooie huizen geworden 
met een vaste trap naar de zolder die daardoor een volwaardige 
verdieping is.”

SLEUTELS UITGEREIKT
Susanne zocht haar keuken uit bij de woonstichting. Daarna, 
op 18 maart, kreeg ze de sleutel, net als alle andere bewoners 
van de tien nieuwbouwwoningen. “Nu kan ik aan de slag met de 
inrichting.” De grootte van de woning is vergelijkbaar met wat ik 
nu heb, het is vooral de locatie die me aanspreekt. Isabellaveld 

ligt aan de rand van ’s-Hertogenbosch, waar ik ook werk. De 
uitvalswegen zijn goed en ik ben zo in de stad, superfijn.” 

GEEN GAS MEER
Naast de locatie is Susanne ook erg blij met de energiezuinige 
bouw. “Ik let nu al goed op mijn verbruik. Straks woon ik in 
een goed geïsoleerd gasloos huis. Met zonnepanelen en een 
lucht-waterwarmtepomp. Het zal vast even wennen zijn om 
elektrisch te koken, maar dat gaat me zeker lukken. Ook ga ik 
me verdiepen in alle energiezuinige installaties, zodat ik er het 
meeste uit haal qua energiebesparing. In dit huis verwacht ik 
een lage energierekening. Van de woonstichting kreeg ik een 
handleiding met tips hierover.”

EVEN BINNENKIJKEN
Susanne vindt heel de nieuwe wijk er mooi uitzien. “De 
combinatie van huur- en koopwoningen zorgt straks voor 
levendigheid en diversiteit. Ik heb tijdens de bouw een keertje 
mogen binnenkijken in mijn huis. Even kijken hoe het eruit 
komt te zien, dat stelde me gerust. Het voelde zo goed. Ik ben 
erg nieuwsgierig naar wie er allemaal komt wonen. Een nieuwe 
woning is leuk en spannend tegelijk. Ik ga er in ieder geval 
een heel knus huis van maken. Het liefst wil ik vandaag al 
verhuizen.”

‘ Ik ga me verdiepen in alle 
energiezuinige installaties, 
zodat ik er het meeste uit 
haal qua energiebesparing’

Haar huis opknappen of verhuizen. 
Dat was de keuze die Susanne (39) 
wilde maken. Al veertien jaar woont 
ze met veel plezier in een huurwoning 
aan de Fazant in Vught, maar ze 
was toe aan iets nieuws. Op weg 
naar haar werk viel haar oog op de 
bouwactiviteiten op het Isabellaveld. 
De keuze was toen snel gemaakt.  
“Ik dacht: dit wordt leuk! Hier wil ik 
wel wonen.” Op 18 maart kreeg ze de 
sleutel.

In de volgende editie van het 
Woonjournaal komen we nog even 
terug bij Susanne. Dan woont ze in 
haar nieuwe huis en vertelt ze hoe 
gasloos wonen haar bevalt.

N I E U W  H U I S
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K O R T E  B E R I C H T E N P L U K T U I N

  Vijverhof maakt pluktuin samen met de gemeente

‘ Meisjesogen, ezelsoor  
en mispel’ Deze planten met hun prachtige namen 

bloeien volgende zomer in de nieuwe pluktuin 

van Vijverhof. En dat kreeg de wijk zelf voor 

elkaar. Wat was daarvoor het recept?

VAKER RECHT OP  
HUURTOESLAG IN 2020!

Het is mogelijk dat u in 2020 wél recht hebt op 
huurtoeslag, terwijl u dat eerst niet had. De regels zijn 
namelijk veranderd. De belastingdienst kijkt nu niet 
alleen naar inkomen maar ook naar bijv. uw huur en de 
samenstelling van uw huishouden.

HEEFT Ú RECHT OP HUURTOESLAG?
Wilt u weten of u ook recht heeft op huurtoeslag? 
Ga dan naar onze website en doe de proefberekening 
op de homepagina. Dan weet u precies waar u aan toe 
bent en kunt u direct huurtoeslag aanvragen.

BELANGRIJKE VOORWAARDE
Om huurtoeslag te kunnen aanvragen moet uw  
huur wel onder een bepaald bedrag liggen:
•   Bent u 23 jaar of ouder?  

Dan moet uw maandhuur lager zijn dan € 737,15. 
•  Bent u tussen de 18 en 23 jaar?  

Dan moet uw huur onder € 432,52 liggen.  
Tenzij u een kind heeft, dan moet uw maandhuur 
lager zijn dan € 737,15.

HOE DOEN WE HET?
Uw waardering voor ons werk
De kans is best groot dat u dit jaar bent gemaild 
of gebeld door een onderzoeksburo met de vraag 
of u tevreden over ons was. Daar zijn we dit jaar 
mee begonnen. We vinden het fijn dat zo velen 
van u hebben gereageerd op die vraag. Met uw 
antwoorden kunnen wij namelijk onszelf steeds 
verbeteren. 

We kunnen u nu ook iets laten zien van de 
scores: 
• Algemene dienstverlening (7,8)
• Woning zoeken (7,7)
• Nieuwe woning (7,8)
• Huur opzeggen (8,0)
• Reparaties (8,2)
• Onderhoud (8,5)

Dit zijn op zich mooie cijfers, maar ons voornemen 
is om ze over de hele linie verder te verhogen. 
Want we willen het verschil maken voor u en dat 
betekent dat we telkens kijken op welke vlakken 
het beter kan. 

Verbeterpunten
De communicatie rondom de oplevering van 
een woning scoort wat lagere cijfers. ‘Wat mag je 
van de staat van het huis verwachten als nieuwe 
huurder?’ ‘Hoe moet je je huis opleveren als 
vertrekkende huurder?’ Daar gaan we in ieder 
geval dus aan werken.

Blijf in de tussentijd gerust eerlijk zeggen waar u 
verbeterpunten ziet. Wij nemen dat heel serieus. 
Ook het komende jaar blijven we ons richten op 
klanttevredenheid en zullen wij u als huurder 
benaderen om te vragen wat u van onze 
dienstverlening vindt. 

€
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DE INGREDIËNTEN

•  Een bewoner die haar wijk – met andere 
wijkbewoners – levendig en groen wil 
maken voor volwassenen, kinderen, 
vogels, bijen en andere dieren.

•  Een betegeld plein waar, vanwege 
overlast, de baskets en goals ooit zijn 
vervangen door wipkippen. Die stonden 
er verloren bij tussen de stoeptegels. 

•  Hulp van de woonstichting en budget van 
de gemeente Vught dat wijkinitiatieven 
mogelijk maakt. 

DE BEREIDING

Die bewoner, Henny van Broekhoven, vertelt samen 
met Jack Dikmans van de gemeente, hoe ze met deze 
ingrediënten tot een mooi plan zijn gekomen.

Henny werd geïnspireerd door andere Vughtse 
initiatieven. “Ik las dat de Madeliefstraat een jeu-
de-boulesbaan had gevraagd en gekregen. Meteen 
daarna zag ik in het Klaverblad een oproep van de 
gemeente om plannen voor je wijk in te sturen. Ik 
woon al ruim dertig jaar in de Vijverhof en vind dat 
onze wijk veel groener mag. Dat is beter voor het 
milieu én voor de mensen. En toen heb ik dit plan 
tijdens de buurtwandeling voorgesteld.”

Die buurtwandeling is een wandeling door de wijk 
met bewoners, politie, Welzijn Vught, gemeente 
en woonstichting Charlotte van Beuningen. “De 
bewoners waren meteen enthousiast”, vertelt Jack 
die bij de gemeente teamleider Beheer Openbare 
Ruimte is. ”Dus toen wij dit verzoek kregen, hoefden 
we niet lang na te denken. Het is mooi om zoiets 
voor een wijk te doen. En met die heftige regenval 
tegenwoordig is het nuttig om wijken groener te 
maken, want dan kan het water sneller weg. Dit soort 
wijkverbeteringen kunnen we betalen door jaarlijks 
reclameruimte te verhuren op de Vughtse rotondes.”

ZELF AANPLANTEN
Henny ontving een positieve brief van wethouder 
Toine van de Ven. “Ik heb toen een schets gemaakt 
waar iedereen enthousiast over was. In onze wijk 
bleek een bioloog te wonen. Hij dacht mee over de 
soorten planten en bomen. Inmiddels hebben we 
met acht wijkbewoners de tegels weggehaald. Dat 
was wel een pittige klus, maar het was ook gezellig. 
Lekker de radio aan terwijl mijn zus en nichtje de 
koek-en-zopie verzorgden.” Deze werd, samen met 
de werkhandschoenen, betaald uit het Oog voor 
Elkaar fonds van de woonstichting.

Om alles betaalbaar te houden zijn de taken 
goed verdeeld, vertelt Jack. “De gemeente 
zorgde voor kruiwagens en voerde de tegels 
af die de bewoners eruit gehaald hadden. 
Ook bezorgden wij de beplanting en stenen 
bandjes, waarna de bewoners zelf vakken 
hebben gemaakt en aangeplant.” Vanwege 
de financiën is het een voorwaarde dat de 
bewoners het groen na de aanleg zelf blijven 
onderhouden. Henny: “Uit de wijk kwamen 
nog veel meer geweldige suggesties, maar 
we kijken eerst hoe dit loopt. Want het 
onderhoud moet wel een beetje te doen 
blijven.”

GEUR VAN TIJM EN LAVENDEL
In de pluktuin komen ook een kruidenvak en 
een bomenvak. Naast de kruidentuin komt 
een bankje dat door woonstichting Charlotte 
van Beuningen aan de bewoners geschonken 
wordt. De tuin zal dan feestelijk geopend 
worden met alle bewoners. “Er wandelen hier 
veel ouderen. Wat een fijn vooruitzicht dat 
iedereen hier straks in de heerlijke geur van 
tijm en lavendel, met een kopje koffie, van de 
buitenlucht kan genieten.”

P L U K T U I N
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… en zonder gekheid … ik heb net 
gekeken … en krijg er kippenvel van.  

Wat mooi dat in het heden zoveel recht 
wordt gedaan aan het verleden, om 

samen de toekomst te maken.
Charlotte van Beuningen ik hou nu al 

van die vrouw en wat klopt het dat jullie 
haar naam mogen dragen en waarmaken 

waar zij ook voor stond.
 

Ik voel me dankbaar dat ik aan jullie 
toekomst een kleine bijdrage aan mag 

leveren. Sociale woningbouw  
zoals het ooit bedoeld is.

Christel Bassing

Wel een lange naam zeg. 

Klopt, maar we zien het als een 
eerbetoon aan Charlotte van Beuningen. 

Ze heeft zoveel gedaan voor 
mensen in Vught.  

Kijk maar eens op onze homepagina.

Nou nu maak je me nieuwsgierig,  
ga ik doen.

  

UITGAVE  
30e jaargang, maart 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

Wat vindt u?
REACTIES VIA EMAIL

REACTIE VIA DE TELEFOON

Goedendag Charlotte,
Ik ben blij met de keuze 
van de nieuwe naam. Je 

eert hiermee Charlotte van 
Beuningen en haar man die in 
die slechte tijden hun sociale 
hart daadwerkelijk toonden. 

GEFELICITEERD
Dit was een wijs besluit en 
een prikkel om dit sociale 

karakter verder uit te dragen.
Jan van Iersel

REACTIES VIA FACEBOOK

Ik vind het mooi dat jullie dit gedaan 
hebben. Charlotte van Beuningen 

heeft zoveel voor Vught gedaan. Heel 
fijn dat haar naam zo behouden blijft.
 Moest wel even wennen, zo’n sjieke 

naam. Maar ze heeft veel  
voor Vught gedaan.

Begon net eindelijk te 
wennen aan “Woonwijze”, 
zei geen “ons bezit” meer,  

krijg je dit.  
Met alle respect een mooie 
naam maar zie er het nut 

niet van in.

Bedankt voor het 
soepboekje. Erg leuk !

Mooi dat de 
Historie eer wordt 

aangedaan.

Ik vind jullie logo en alles heel mooi, er gaat  
‘waardevol’ en ‘zacht’ vanuit en zover ik het begrijp  

past dat exact. Heel passend, die klassieke C, dan weet 
iedereen denk ik dat die C verwijst naar 
‘iets van vroeger’ iets heel bijzonders. 

En ik denk ook, (maar kan mij vergissen) naar bepaalde 
waarden, die wij dreigen uit het oog te verliezen. 

Laila Willems

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
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

Heeft u ideeën voor artikelen in  

het Woonjournaal? Mail ze dan  

naar info@woonwijze.nl

U W  M E N I N G

Een greep uit de reacties op onze nieuwe naam...

COLOFON

EEN UITSPRAAK
‘t Is een lange naam. En we zijn met de 
naamcommissie ook bezig geweest om 
die in te korten. Maar ja jongens, dat 
werkt niet. Je kunt aan de naam van 

deze dame niet knoeien. Die naam moet 
100% gehandhaafd blijven.’

Henk Merkx, bewoner en lid  
van de naamcommissie

Ik ben naar haar genoemd, mijn 
moeder werkte in Huize Bergen.

Ik heet ook Charlotte.
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Wij willen u graag steeds snel, goed 
en milieuvriendelijk informeren. Een 
digitale nieuwsbrief biedt die voordelen, 
maar we hebben nog niet van iedereen 
een e-mailadres. 

Wilt u ons helpen door uw mailadres  
aan ons door te geven? Dat kan op  
www.charlottevanbeuningen.nl/mailadres. 
Dan sturen we u dit jaar af en toe een 
nieuwsbrief toe met het laatste nieuws. 
Voor mensen die digitaal minder onderlegd 
zijn houden we een papieren alternatief. 
Maar hoe meer mensen meedoen, hoe 
meer papier we besparen. Bij aanmelding 
ontvangt u een klein Vughts cadeautje in 
uw mailbox. 

Wilt u een 
Vughts 
cadeautje?

PS: Hebt u zich aangemeld voor onze 
nieuwsbrief? Zet dan even ons mailadres 
in het adresboek van uw mailprogramma.  
anne.boom@charlottevanbeuningen.nl  
Dan komt ons cadeautje, en ons nieuws, 
niet in uw spambox.

www.charlottevanbeuningen.nl

PA P I E R  B E S PA R E N


