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De livestream is te zien op

Zaterdag 4 april 2020

Vanaf 07.00 uur

LIVESTREAM
Plaatsing trap Muyserick

Kom i.v.m. het coronavirus niet

kijken op het Maurickplein

En wordt uitgezonden via

bezoekvught.nl/live

Maandagmiddag 30 maart van 14.00 tot 16.00 uur filmde de lokale 
omroep Avulo in Vught de bewegingsles aan de bewoners van Woon-
zorgcentrum Theresia van Vughterstede in Vught die gegeven werd 
door bewegingsagoog Tom Jacobs. 

De opnames worden uitgezonden 
op de Vughtse lokale televisie zodat 
niet alléén de bewoners van het ver-
zorgingshuis, maar alle ouderen (en 
ook anderen) in Vught hieraan mee 
kunnen doen. Zeker in deze tijd van 
binnenblijven, is dit een welkome, 
gezonde en leuke bezigheid en aflei-
ding.

Buitentraining 
Tom gaf vorige week zijn eerste bui-
tenlessen aan de bewoners in de 
tuinen van Woonzorgcentrum The-
resia en Huize Elisabeth. Staande 
of zittend op hun balkon of in de 
tuin deden zij mee aan de oefenin-
gen die werden voorgedaan. Dank-
zij een geluidsinstallatie konden zij 
de instructies van Tom goed volgen. 
De bewoners die wonen in de ver-
zorgingsappartementen en de seni-
orenwoningen (aanleunwoningen) 
en de verpleegzorg (waar mensen 
met dementie wonen) waren blij met 
deze oplossing. Voor de coronacrisis 
namen zij namelijk enkele keren per 
week deel aan de trainingen bin-
nenshuis. 

Spontaan aanbod van lokale 
televisie
 Avulo bood spontaan aan om er een 
televisieproject van te maken en de 
buitentraining uit te zenden, zodat 
alle ouderen in Vught kunnen mee-

doen met de oefeningen. In samen-
werking met Mike Wiersema van 
Move Vught zijn maandag de eerste 
opnames gemaakt. Volgende week 
maandag 6 april volgt de 2e uitzen-
ding. Daarna wordt bekeken of er 
een vervolg komt. De trainingen aan 
de bewoners van de verzorgingsap-
partementen en seniorenwoningen 
zijn anders dan die aan de bewoners 
van de verpleegzorg. Er worden dus 
2 verschillende trainingen gegeven 
en opgenomen.

Lichtpuntjes
In deze onwerkelijke tijd is Vugh-
terstede blij met zulke lichtpuntjes. 
Vughterstede heeft er de afgelopen 
weken al meerdere mogen ontvan-
gen. Uit alle hoeken worden hulp, 
ondersteuning en attenties aange-
boden. Op de website: www.vughter-
stede.nl wordt e.e.a  zoveel mogelijk 
gedeeld met anderen.

Flexibiliteit en inventiviteit 
De situatie vraagt veel van de mede-
werkers van Vughterstede. Flexibili-
teit en inventiviteit is het credo. Er 
worden allerlei ideeën bedacht om 
medewerkers anders in te zetten. 
Bijvoorbeeld het inzetten van mede-
werkers voor het rondbrengen van 
Tafeltje-Dekje in plaats van door de 
vrijwilligers, een kwetsbare groep 
gezien hun vaak hoge leeftijd. 

Vughterstede organiseert normaal 
gesproken veel activiteiten voor 
haar 825 cliënten, maar ook deze 
zijn gedwongen uit de agenda ge-
schrapt. Soms kunnen activiteiten 
niet binnen, maar met enige aan-
passing wel buiten plaatsvinden. 
Afdeling Welzijn heeft daarom een 
magazine met leuke items erin om 
te doen, zoals puzzels, gemaakt voor 
alle 825 cliënten (intern en extern).
Zo treden geregeld zangers op in de 
tuinen van de beide locaties en op 
straat, zodat bewoners vanuit hun 
woning hiervan kunnen genieten en 
houdt bewegingsagoog Tom Jacob nu 
op afstand de bewoners in beweging. 

Medewerkers benaderen telefonisch 
intramuraal en extramuraal wo-
nende ouderen voor een praatje en 
hulpvragen en de vrijwilligersco-
ordinatoren bieden telefonisch een 
luisterend oor aan de vrijwilligers 
die nu niet mogen werken (bij een 
welzijnsactiviteit, restaurant, Tafel-
tje-Dekje etc). 
Inmiddels zijn tablets aangeschaft 
die bewoners, al dan niet met bege-
leiding van medewerkers, kunnen 
gebruiken om met familieleden te 
beeldbellen. 

Bewegen in de tuin van Woonzorgcentrum Theresia met Tom Jacobs. (Foto: 
Regy v.d. Brand) 

Uitzending voor alle ouderen in Vught!

Bewegen in de tuin WZC Theresia gefilmd 
door lokale televisie

De kerk is open…
Het is zaterdagmiddag! In gewone 
omstandigheden begint zo dadelijk 
de vooravondmis van de vijfde zon-
dag van de veertigdagentijd. Van-
daag is het anders. De bisschoppen 
hebben het wijze besluit genomen 
dat er in r.k. kerken geen publieke 
vieringen zijn tot en met Pinkste-
ren. 
Het plein voor de -anders nog rede-
lijk drukbezochte- H. Hartkerk aan 
het Loeffplein blijft leeg. Op Palm-
zondag zullen er geen kinderen 
zijn die een processie houden met 
de Palmpasenstokken. De overvolle 
viering op eerste Paasdag zal nu 
leeg blijven. De koren en orkesten, 
die prachtige programma’s aan 
het voorbereiden waren, zwijgen in 
alle talen. Het voelt leeg en vreemd. 
Een bevriend echtpaar ligt, door 
corona geveld, in een ziekenhuis 
elders in het land. Ze zullen er niet 
doorheen komen. Samen nemen ze, 
met dankbaarheid voor een mooi 
leven, afscheid van het leven en 
gaan naar een hopelijk beter leven. 
Ik zou hen het Sacrament van de 
zieken willen geven, maar ik mag 
er niet heen. Op afstand zegen ik 
hen. Iedere dag vier ik in m’n een-
tje de H. Mis en neem daarbij alle 
mensen die rekenen op gebed en 
aandacht mee. Zo zijn we dan toch 
met elkaar verbonden.
In mijn normale weekprogramma 
kom ik bijna elke week in het zie-
kenhuis om er parochianen te be-
zoeken die daarom vragen. Nu kan 
dat niet. Daarom breng ik nu veel 
tijd aan de telefoon door en zo heb-
ben we toch contact. Misschien nog 
intenser dan bij een bezoek thuis. 
Het leven lijkt een beetje op een 
sneltrein die puffend en steunend 
tot stilstaan is gekomen.
Ik kijk naar buiten. Aan de over-
kant spelen kinderen in de tuin. 
Vanmiddag zei de overbuurman 
dat de kinderen genieten. Het is 
prachtig weer en allerlei zaken die 
anders blijven liggen kunnen nu 
wel aangepakt worden. Het leven 
gaat toch door, anders, langzamer. 
Misschien is dat winst. Niet alles 
hoeft altijd bereikbaar of beschik-

baar te zijn. Kennelijk doet de stil-
stand de luchtvervuiling drastisch 
verminderen. Dat is dan mooi mee-
genomen. Tegelijk denk ik aan het 
leed van mensen die getroffen wor-
den door het virus. Ik zou de kerk 
graag leeg laten staan als ik daar 
iets aan kon doen.
Ik denk ook aan de zorgen van 
mensen die een winkel of zaak heb-
ben. De eigenaars van een restau-
rant die ons leven van tijd tot tijd 
fleur en gezelligheid geven. Ik hoop 
maar dat ze er doorkomen. 
De deur van de kerk staat open. Ik 
zie een jonge vader met zijn doch-
tertje naar buiten komen. Hij is 
nog bezig zijn portemonnee dicht te 
maken. Vermoedelijk hebben ze een 
kaarsje aangestoken voor moeder 
en oma die noodgedwongen binnen 
moeten blijven.
Wat mij betreft had hij, zonder por-
temonnee, wel tien kaarsjes mogen 
opsteken voor de mensen die het 
leven op dit moment zwaar vinden.
De kerkdeur is overdag open. Na 
Palmzondag kunt u er een palm-
takje meenemen. Misschien een 
kaarsje aansteken en houdbare le-
vensmiddelen in de manden doen 
die we graag doorgeven aan hen 
die niet genoeg hebben om van te 
leven. Het leven gaat door en er 
komen zeker betere tijden. Ik hoop 
dat we het goede van deze crisis 
kunnen vasthouden.

Pastoor Martien Mesch

Voedselbank Vught heeft van alles voldoende

Een volle tas op  
voorgeschreven afstand

Er zijn in deze onzekere tijden veel dingen die niet door kunnen 
gaan of drastisch veranderen. Zo niet bij de Voedselbank Vught, ge-
lukkig. Op wat kleine aanpassingen na kunnen de activiteiten daar 
gewoon doorgang vinden en dat is voor degenen die gebruik maken 
van de voedselbank een hele geruststelling.

Door Ada Imming

De Voedselbank Vught wordt bevoor-
raad door de Voedselbank Den Bosch 
en Omstreken die samenwerkt met 
andere voedselbanken in Nederland. 
Zo is er een nauwe samenwerking 
met voedselbanken in de regio Bra-
bant-Zeeland met als doel: voedse-
luitwisseling.
Eind 2015 waren er in Nederland 
162 lokale voedselbanken die hun 
producten ontvingen van lokale le-
veranciers. Grote leveranciers do-
neren het voedsel in één levering 
aan het regiodistributiecentrum in 
Tilburg, het centrale punt van Regio 
Brabant-Zeeland. Doelstelling is het 
gratis verstrekken van voedsel door 
vrijwilligers en het verspillen van 
goed voedsel voorkomen.

Hulp van alle kanten
Het uitgiftepunt Vught is gevestigd 
in het Vincentiushuis aan de Ket-

ting en daar maken ongeveer 30 tot 
35 gezinnen gebruik van. Zij worden 
geholpen door zo’n 14 vrijwilligers 
waarvan sommige 70-plussers door 
de coronacrisis thuis moeten blij-
ven. Maar er zijn genoeg mensen en 
van alle kanten wordt er hulp aan-
geboden. Er is nog steeds voldoende 
eten, net als vóór de crisis. Alleen het 
verstrekken is een beetje anders ge-
worden. Mochten mensen voorheen 
op tafels uitzoeken wat ze wilde heb-
ben, nu krijgen ze een volle tas aan-
geboden vanaf de voorgeschreven 
afstand. 
Elk gezin krijgt iedere week een 
hele gevulde tas. Ook de vrijwilligers 
moeten 1,5 meter afstand houden. 
Voorheen was er ook de mogelijkheid 
om een kopje koffie te drinken maar 
dat kan helaas even niet meer. Maar, 
er is van alles genoeg. Voldoende 
vrijwilligers, voldoende eten en dat 
is heel positief. Een van de vele licht-
puntjes.

‘Pasen vieren in quarantaine’

Lambertusgemeente zoekt  
wegen in coronacrisis

Ook de Protestantse Gemeente rond de Vughtse Lambertuskerk is 
getroffen door de coronacrisis. In ieder geval tot 1 juni zullen er 
geen kerkdiensten en andere samenkomsten worden gehouden. 

“Daarmee is een wezenlijk deel van 
ons werk in gevaar gekomen”, zegt 
Udo Doedens, de predikant van de 
Lambertuskerk. “Net als andere 
geloofsgemeenschappen zoeken we 
nu naar manieren om elkaar vast 
te houden en ons geloof te kunnen  
blijven delen. Sinds twee weken wer-
ken we mee aan de kerkdiensten die 
door RTV de Lage Landen worden 
uitgezonden vanuit de Grote Kerk 
van Den Bosch. Ook sturen we we-
kelijks een nieuwsbrief rond om el-
kaar te bemoedigen en op de hoogte 
te houden.” 

Ziek?
Zijn er veel gemeenteleden getrof-
fen door de ziekte? “Momenteel ligt 
één gemeentelid met corona in het 
ziekenhuis. Verschillende andere ge-
meenteleden hebben familie die ziek 
is. Vooral het verbod op het bezoeken 
van mensen in instellingen komt 
hard aan. Toch houden de meeste 
mensen goede moed.” 
Hoe denkt u over de epidemie van-
uit het geloof? Doedens: “In de Bij-
bel gebeurt het vaak dat mensen in 
ballingschap moeten leven of door 
vreemde volken worden overheerst. 

Ze leven steeds met de dood in de 
buurt. Daar kun je je aan spiegelen. 
Straks vieren we Pasen terwijl we 
in quarantaine zijn. Met Pasen laat 
Jezus de dood achter zich, nadat Hij 
eerst door de dood is heengegaan. 
Dat is een grote belofte voor al zijn 
volgelingen.” 

Voor meer informatie en voor het 
aanvragen van de nieuwsbrief: 
www.lambertuskerkvught.nl

FALKE

SOKKEN

MARINUS
MARKTVELD54VUGHT 073-6561589

WWW.MARINUSMODE.NL

Schatten van Vught
Het Vughts Museum in DePetrus is dicht vanwege de corona-
crisis. Daarom presenteert het museum in de komende tijd elke 
week één van zijn ‘schatten’ met een foto en een verhaaltje. 

Burgervaders van Vught en 
Cromvoirt
Vught is een heel oud dorp. Ouder dan 
’s-Hertogenbosch. Al in de Middeleeu-
wen had het dorp twee kerken. Die 
twee kerken staan nog steeds in het 
Vughtse gemeentewapen. En dat ge-
meentewapen siert natuurlijk ook de 
ambtsketen van de burgemeester. In 
het Vughts Museum is de ambtsketen 
te bewonderen die tot 1958 gedragen 
werd.  Hij is bevestigd op het galauni-
form dat burgemeesters vroeger droe-
gen. In dezelfde vitrine staat nog een 
pop met een burgemeesterspak. Dat is 
van de burgemeester van Cromvoirt. 
Cromvoirt was van 1811 tot 1933 een 
zelfstandige gemeente. Het Cromvoirt-
se gemeentewapen bevatte de patroon-
heilige van het dorp: Sint-Lambertus.     


