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Een ‘extra’ exemplaar van

Het Klaverblad kunt u op 

één van de volgende

adressen ophalen:

Vught, Helvoirt, Cromvoirt

• Kantoor Het Klaverblad

• Bibliotheek Vught

• Bruna Marktveldpassage

• Jumbo Raadhuisstraat

• Sigarenzaak ‘De Sport’

• Bruna Moleneindplein

• Primera Moleneindplein

• Jumbo Moleneindplein

• Cafetaria Rouppe

• Cafetaria van Berkel

• Dit of Dat Kempenlandstraat

• Coop Helvoirt

• Coop Cromvoirt

Sint-Michielsgestel

• ‘t Kaashapje Campanulastraat

• Tonny van Lent Groente&Fruit

• Readshop Torenplein

• Primera Nieuwstraat

• Jumbo Nieuwstraat

• Cafetaria ‘t Huukske

• Keurslager Cooymans

• Zorgcentrum de Beemden

• Bibliotheek Meanderplein

• Gemeentehuis

Den Dungen

• Dungense Molenbakker

• Jumbo Maaskantje

• Bibliotheek Litserborg

• Bakkerij Han Goossens

• Slagerij van de Ven

MARINUSKIDS
MARKTVELD48 VUGHT 073-6561589

WWW.MARINUSKIDS.NL

OPEN VAN 12 TOT 17 UUR

Noppies

Babyface

Z8

Claesen’s

van maat 50 t/m 92

Veel lichtpuntjes bij  
Vughterstede in coronatijd 

Velen beleven deze tijd als onwerkelijk. Ons dagelijks leven wordt 
beheerst door het coronavirus en door strenge beperkende maatre-
gelen van de overheid. Net zoals iedereen ontkomen ook de woon-
zorgcentra Theresia en Elisabeth van Vughterstede hier niet aan. 

Verzorgend Jenny helpt mevrouw 
Van Velzen met facetimen. (Foto: 
Martijn v. d Berk)

In de strijd tegen het virus heeft de 
directie de deuren moeten sluiten 
voor iedereen die een bezoekje wil 
brengen aan hun oudere familielid of 
vriend. “Een besluit dat we met heel 
veel pijn en moeite hebben moeten 
nemen”, zegt bestuurder Peggy van 
der Koelen. Het was een ingrijpende 
stap die moest worden gezet. Tot op 
heden met succes, want het corona-
virus is niet voorbij de voordeur van 
de beide Vughtse woonzorgcentra 
gekomen. Voor het zorgpersoneel is 
het een lichtpuntje in deze moeilij-
ke tijd, want het laatste dat zij wil 
is dat bewoners besmet worden. De 
beperkingen neemt het verzorgend 
personeel voor lief, gewoon omdat 
het niet anders kan.

Attenties
Maar er zijn meer lichtpuntjes. Re-
gelmatig melden zich leveranciers 
en familieleden bij Theresia en 
Elisabeth met bloemen, gebak en 
kaarten en andere attenties voor de 
medewerkers. Dat hun inzet wordt 
gewaardeerd, doet hen goed. Maan-
dag 23 maart liet de gemeente Vught 
nog taart bezorgen. Burgemeester 
Roderick van de Mortel steekt het 
personeel een hart onder de riem: 
“Uw inzet is enorm van belang, om 
het dagelijks leven van de bewoners 
van de instelling waar u werkzaam 
bent, op een zo goed mogelijke wij-

ze te laten verlopen.” Het bedrijf 
‘Boerschappen’ bezorgde eerder ook 
al gebak voor het personeel. Vanuit 
Hongkong kwam een telefoontje van 
mevrouw Ballering, die aankondigde 
dat haar in Vught wonende zoon vi-
ooltjes voor Huize Elisabeth zou ko-
men brengen.

Flexibiliteit en inventiviteit 
is het credo
De situatie vraagt veel van de me-
dewerkers. Flexibiliteit en inventivi-
teit is het credo. De voedingsdienst 
heeft alle zeilen bijgezet om de regu-
liere maaltijd te kunnen blijven ver-
strekken nu het restaurant gesloten 
is. Extra karren, extra koffertjes, 
alles is voor de dag gehaald zodat 
de intra- en ook de extramurale be-
woners de maaltijd kunnen blijven 
gebruiken. Niet in het restaurant, 
maar op de kamer en in het appar-
tement. Helaas kunnen vrijwilligers 
van Tafeltje-Dekje die zelf tot de ri-
sicogroep behoren, geen maaltijden 
meer bezorgen. Spontaan hebben 
medewerkers van ondersteunende 
diensten deze taak op zich genomen 
zodat deze maaltijden nog steeds 
aan huis worden bezorgd.
Medewerkers benaderen telefonisch 
intramuraal en extramuraal wonen-
de ouderen voor een praatje, een luis-
terend oor en voor hulpvragen. Ook 
de vele vrijwilligers van Vughterste-
de worden telefonisch benaderd door 
de vrijwilligerscoördinatoren voor 
een praatje en een luisterend oor.
Vughterstede organiseert normaal 
gesproken veel activiteiten voor 
haar 825 cliënten, maar ook deze 
zijn gedwongen uit de agenda ge-
schrapt. Medewerkers van de afde-
ling Welzijn hebben daarom voor 
de cliënten een magazine gemaakt. 
Hierin staan mooie verhalen, puz-
zels, gedichten, tips om in beweging 
te blijven, een woordje van de voor-
gangers, mandala kleurplaten en 
links naar leuke websites. Het ma-

gazine helpt mensen om hun zinnen 
een beetje te verzetten.
Soms kunnen activiteiten niet bin-
nen maar met enige aanpassing 
wel buiten plaatsvinden. Zo treden 
er zangers op in de tuinen van de 
beide locaties en op straat zodat be-
woners hiervan vanuit hun kamer 
of appartement kunnen genieten. 
Beweegagoog Tom Jacobs houdt nu 
op afstand de bewoners in beweging. 
Vergezeld van een geluidsinstallatie 
geeft hij in de tuin van Theresia in-
structies aan de ouderen die op hun 
balkon de aanwijzingen van Tom 
opvolgen. “Mijn moeder, die in de 
aanleunwoningen woont, was enorm 
blij dat de gymleraar buiten weer 
een les gaf”, laat Ariënne Heesters 
weten, die ook nog wat ideetjes aan-
reikt. Mensen voelen zich betrokken 
en denken mee.

Beeldbellen 
Inmiddels zijn tablets aangeschaft 
die bewoners, al dan niet met bege-
leiding van medewerkers, kunnen 
gebruiken om met familieleden te 
beeldbellen. Ook de wijkverpleeg-
kundigen maken nu gebruik van 
beeldbellen. ”In de wijk zijn we ont-
zettend alert op klachten bij de cli-
ent. Daar waar nodig is, wordt in 
overleg met de cliënt de zorg afge-
bouwd. Door middel van beeldbellen 
wordt dan het contact onderhouden 
met de cliënt. Dat kan zijn om de 
evaluaties te bespreken of om te vra-
gen hoe het gaat”, vertelt Irene van 
de Biggelaar, wijkverpleegkundige 
Thuiszorg Vughterstede. Omdat de 
meestal oudere cliënt dat niet zelf 
kan, wordt de beeldbelafspraak ge-
pland met de contactpersoon van de 
cliënt erbij. Op deze manier kunnen 
de wijkverpleegkundige, de cliënt en 
zijn naaste elkaar zien en is er meer 
persoonlijk contact.

Steunbetuigingen 
Kinderen maken in grote getale 
tekeningen, verhalen en knutsel-
werken voor de ouderen. “Er zijn al 
veel leuke reacties gekomen vanuit 
verschillende hoeken en bewoners 
zijn oprecht blij en dankbaar!”, zegt 
hoofd Gastvrijheid Marli van den 
Ende. Locatiehoofd van Huize Elisa-
beth, Martijn van den Berk, zegt 
veel steunbetuigingen te krijgen. 
“Mensen zijn vol lof over hoe een en 
ander in deze tijden wordt opgepakt. 
Ik krijg spontane telefoontjes van 
mensen die materiaal en hun dien-
sten beschikbaar willen stellen om 
ons door deze tijd heen te slepen.”

Samenwerking  
In Noordoost-Brabant hebben de 
ouderenzorgorganisaties Vughter-
stede, Brabantzorg, Vivent, VanNey-
nsel, Laverhof, St. Jozefoord, Scha-
kelring, De Annenborch, Pantein 
en ’t Heem, samen met het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis, de handen ineen 
geslagen. Zij hebben in Boxtel op 
locatie Liduina bij Zorggroep Elde 
Maasduinen een corona-afdeling op-
gezet voor cliënten met psychogeri-
atrische problemen die besmet zijn 
met het coronavirus. Daar worden 8 
tot 15 cliënten bij elkaar verpleegd 
door medewerkers van de samen-
werkende zorgorganisaties.

Heel veel dank
Peggy van der Koelen is blij met de 
aandacht voor de bewoners en mede-
werkers. “We hebben heftige maat-
regelen moeten nemen die ten koste 
gaan van sociale contacten van onze 
bewoners, maar gelukkig zijn er ook 
veel hartverwarmende reacties. Blijf 
dit doen, alhoewel helaas niet alles 
kan omdat er zo weinig mogelijk men-
sen in het gebouw mogen komen.” 
Hoe tegenstrijdig ook, de huidige si-
tuatie heeft ook positieve initiatieven 
bij mensen losgemaakt. “Heel veel 
dank aan alle zorgmedewerkers, art-
sen, ondersteunende diensten en alle 
anderen voor hun enorme inzet, de 
flexibiliteit, de saamhorigheid en de 
steun aan elkaar in deze bizarre tijd 
vol met onzekerheden en spanningen. 
Ondanks dat bewaren zij de rust en 
dat straalt af op onze bewoners.” 

Knutselwerk van kinderen voor bewoners woonzorgcentra. 

Bloemen voor de bewoners

Brief bestuur Seniorenbus 
Vught

We hebben er de eerste week op zit-
ten waarin de Seniorenbus niet heeft 
kunnen rijden. Zoals het er nu naar 
uit ziet gaat dit ten minste nog tot en 
met 6 april voortduren.

Wij zijn ons, met al onze vrijwilligers, 
er zeer van bewust dat dit een grote 
invloed heeft op uw dagelijks leven. 
U bent verstoken van het vervoer van 
deur tot deur. Daar hebt u in Vught 
al een aantal jaren op kunnen reke-
nen. Het Coronavirus raakt ook ons 
nu rechtstreeks in het doel waarvoor 
we zijn opgericht: het bestrijden van 
eenzaamheid en u zo lang mogelijk 
kunnen laten deelnemen aan het 
maatschappelijk leven. Tegelijk zien 
we dat er spontaan nieuwe initiatie-
ven opborrelen om dat doel nu op een 
andere manier een beetje binnen be-
reik te houden. Veel van onze vrijwil-
ligers zijn bezig met het schrijven van 
kaartjes en het via de telefoon contact 
houden met hun ‘vaste’ passagiers. 

Of ze hebben zich aangesloten bij 
een initiatief van Welzijn Vught. Dat 
biedt met ‘Vught voor elkaar’ hulp 
aan, bijvoorbeeld bij het doen van 
boodschappen, het uitlaten van de 
hond of het ophalen van medicijnen. 
Aarzel dus niet als u of uw huishou-
den hulp nodig heeft. Er zijn mensen 
die u graag een helpende hand bie-
den. Het is vertrouwd omdat het door 
Welzijn Vught is opgezet.

Vught voor elkaar helpt in tijden 
van Corona! Telefoonnummer 
06-51866660. Op werkdagen van 
10.00 tot 15.00 uur kunt u reke-
nen op deze vrijwilligers.

Misschien helpt het u. Wij wensen 
u veel sterkte in deze voor iedereen 
moeilijke tijden. Als er nieuws is 
over het hervatten van onze vervoers-
dienst, dan laten we u dat weten. 
Maar houd in ieder geval ook de lo-
kale media (radio, TV, Het Klaver-
blad, Brabants Dagblad) in de gaten. 
Al onze berichten worden ook langs 
die kanalen verspreid.

Bestuur Seniorenbus Vught

Antwoord op vragen oppositie

Vughts college gaat plannen 
‘De Braacken’ niet herzien

Op 3 maart stelden de oppositie-
partijen CDA, D66, en SP het colle-
ge vragen over de plannen voor de 
bebouwing van het terrein van De 
Braacken aan de Loyolalaan. De 3 
partijen willen dat het plan, dat al 
in een vergevorderd stadium is, ver-
anderen zodat er meer betaalbare 
woningen gebouwd kunnen worden. 
Uit de antwoorden blijkt dat het col-
lege de vragen niet opportune vindt 
omdat er al lang geleden door de 
raad besluiten zijn genomen die niet 
teruggedraaid kunnen worden en 
die bovendien gebaseerd zijn op het 
bestuursakkoord voor 2018-2020/21. 
Dat werd via een motie in de raads-
vergadering van 6 juli 2018 door alle 
partijen in de raad, behalve de SP, 
ondersteund. Hier onder de vragen 
en de antwoorden: 

Bent u het met D66, SP en CDA 
eens dat de plek van de Braacken 
een geschikte locatie is om gesta-
peld te bouwen?

Antwoord: Dit is een vraag die niet 
meer aan de orde is. De bestuurlij-
ke besluitvorming voor ontwikkeling 
Loyolapark vond onder het vorige 
college plaats (d.d. 8 mei 2018). Er is 
toen besloten om in te stemmen met 
de financiële kaders voor de woning-
bouwontwikkeling en het maximaal 
aantal te bouwen woningen, te we-
ten 35. 
De ontwikkelaar is ruimte gegeven 
om binnen de gestelde kaders een 
plan te ontwikkelen. De ontwikke-
laar heeft in mei 2018 namens het 
college een brief ontvangen waarin 
de financiële kaders uiteen worden 
gezet. De ontwikkelaar heeft daar-
mee een recht verkregen waar niet 
zomaar van afgeweken kan worden.

Bent u ervan op de hoogte dat de ont-
wikkelaar graag bereid was om an-
dere woningen te bouwen dan villa’s?

Antwoord: Nee, hiervan zijn wij niet 
op de hoogte. Binnen de kaders mee-
gegeven door het vorige college is de 
ontwikkelaar alle ruimte gegeven 
om een plan te ontwikkelen. Het 

voorliggende plan is hiervan het re-
sultaat.

Bent u bereid om met de ont-
wikkelaar aan tafel te gaan om 
conform de breedgedragen wens 
voor meer goedkope, betaalba-
re en middeldure woningen het 
plan, al dan niet gedeeltelijk, 
aan te passen?

Antwoord: Deze vraag is niet meer 
aan de orde. Na bestuurlijke besluit-
vorming onder het vorige college is 
de bestemmingsplan procedure op-
gestart. Vervolgens hebben wij op 
24 september 2019 ingestemd met 
het sluiten van een samenwerkings-
overeenkomst met de ontwikkelaar. 
In de samenwerkingsovereenkomst 
zijn nadere afspraken gemaakt over 
o.a. de inrichting van de locatie, het 
stedenbouwkundige ontwerp en de 
verkoopprijzen van de woningen en 
percelen. Wij zullen niet het initia-
tief nemen om met de ontwikkelaar 
aan tafel te gaan om het plan op 
deze punten aan te passen. Het col-
lege acht zich gebonden aan het coa-
litieakkoord, dat middels een motie 
door de meerderheid van de raad is 
gedragen.

De gemeenteraad mag pas he-
lemaal aan het einde van de rit 
iets vinden van het plan als het 
bestemmingsplan vastgesteld 
wordt. Bent u bereid om de ge-
meenteraad voortaan eerder in 
het proces hierover het college te 
laten informeren. 

Antwoord: In het coalitieakkoord is 
opgenomen dat er deze bestuurspe-
riode op het Loyolapark (De Braac-
ken) 35 koopwoningen in het dure 
segment worden gerealiseerd. Ver-
der is het plan voor het Loyolapark 
opgenomen in het woningbouwpro-
gramma 2019-2028, vastgesteld 
door de raad op 6 juni 2019. De raad 
krijgt de mogelijkheid om zich uit te 
spreken over het bestemmingsplan. 
Het is niet gebruikelijk om de raad 
over een dergelijke procedure vooraf 
te consulteren. 


