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Vervolg familieberichten

Vanwege de omstandigheden vindt het afscheid in besloten kring 
plaats. 

Truus 

 

Truus Maessen-Simons

echtgenoot van

Antoon Maessen

 

Langzaam ben je van ons weggegleden

Elke dag een beetje meer

Telkens werd je iets ontnomen

Dat deed jou en ons zeer

Het is een gemis, een stille pijn

Dat je nooit meer bij ons zult zijn...

 

Dankbaar dat zij niet verder hoeft te lijden, maar verdrietig om het verlies, 

geven wij u kennis dat rustig is ingeslapen mijn lieve vrouw, onze zorgzame 

moeder, schoonmoeder en trotse oma

Toos den Otter - de Kort
Catharina Maria

 Vught, 9 februari 1937     † 's-Hertogenbosch, 19 maart 2020

 

ruim 61 jaar getrouwd met

Tonnie den Otter

 

  Tonnie

  Corine en Marcel

   Erik, Koen

  Ron en Mieke

   Denise, Sabine

  Marie-Louise en John

   Juliano, Maxime & Renzo, Joshua, Zenna

  Ton en Yvonne

   Lex, Stan & Jo-Ann, Cas

  Janneke en Mark

   Ise, Tristan

Vliertstate 11

5261 EN  Vught

 

Door de huidige omstandigheden vindt het afscheid in besloten kring plaats. 

’Vught voor Elkaar’ 
biedt helpende hand

Door de Coronacrisis worden de oudere en kwetsbare bewoners 
van onze gemeente extra hard getroffen. Ook mensen die wer-
ken in de zorg, logistiek of de hulpdiensten moeten nu alle zeilen 
bijzetten. Om iedereen die het nodig heeft een helpende hand te 
bieden, heeft Vught voor Elkaar besloten voor de gemeente Vught 
een telefoonnummer beschikbaar te stellen voor hulpvragen.

Vught voor Elkaar helpt! 
Telefoonnummer 06-51866660

Op werkdagen van 10.00 tot 15.00 uur kunt u rekenen op onze 
vrijwilligerskracht. Dit telefoonnummer is van maandag tot 
en met vrijdag 10.00 uur ’s-ochtend tot 15.00 uur ’s-middag 
bereikbaar voor hulpvragen. Boodschappen doen, de hond uit-
laten, medicijnen ophalen, of gewoon even behoefte aan een 
praatje? Sinds een oproep in Het Klaverblad van vorige week 
hebben zich 130 vrijwilligers gemeld. Die staan voor u klaar 
en helpen u graag! Aarzel dus niet als u of uw huishouden 
hulp nodig heeft. Bel! Er zijn heel veel mensen in onze ge-
meente die u graag een helpende hand bieden.

Door Ada Imming

“Goed nieuws! Er zijn geen besmet-
tingen in ons huis”, vertelt Peg-
gy van der Koelen, directeur van 
Vughterstede. ‘Ons huis’ betekent 
Woonzorgcentrum Theresia en Hui-
ze Elisabeth. “Wij willen gastvrij en 
open zijn, maar helaas hebben we de 
deuren moeten sluiten voor bezoek 
en dat levert soms hartverscheuren-
de reacties op van mensen die hun 
ouders niet meer kunnen bezoeken. 
Alle bewoners moeten binnenblijven, 
ook de bewoners van de aanleunwo-
ningen. Zij kunnen ons bellen als ze 
boodschappen nodig hebben. Deze 
situatie druist in tegen alles wat we 
voor onze bewoners en hun familie 
willen doen.” Er zijn strakke proto-
collen die bijna dagelijks verande-
ren. Er wordt gestuurd op praktijk 
en actualiteit.

Hartverwarmend
De bewoners doen het volgens haar 
heel goed. Voor de medewerkers 
neemt ze haar petje af. Die maken 
heel lange dagen en blijven deson-
danks op de been. Bewoners krijgen 
hun maaltijden op de kamer, want ze 
mogen niet meer gezamenlijk in het 
restaurant eten. De ene vindt dat 
minder leuk en de andere vindt het 
lekker rustig. “De familie heeft het 
moeilijk en daarom hebben we iPads 
aangeschaft waarmee de bewoners 
contact kunnen hebben met de fa-
milie. Even bellen met de bewoners 
om te vragen hoe het gaat doet ook 
veel. En dan worden er stapels kaar-
ten, cadeautjes en gebak binnenge-
bracht. Dat is zo hartverwarmend! 
Binnenkort komen er twee muzi-
kanten in de tuin zingen en spelen 
en dan kunnen de mensen achter 
het raam of vanaf het balkon mee-
genieten.” Er is veel en goed overleg 
met alle zorginstellingen in zowel 
Noord-Oost Brabant als in de hele 
provincie. Ook over de verdeling van 
materialen en middelen. Ze weten 
elkaar snel te vinden. De lijntjes zijn 
kort. “Het is een fantastische samen-
werking. We trekken één lijn. Dat 
heb ik nog nooit zo beleefd. Er is een 
geweldige structuur opgezet en dat 
geeft ook vertrouwen voor de samen-
werking in de toekomst. Het is een 
bijzondere tijd die mensen dicht bij 
elkaar brengt.”

Wc-rol-challenge
Het zijn bizarre tijden. Zo’n mooie 
grote school zonder leerlingen”, zeg-
gen Jacoline Hendriksma, directie-
lid bovenbouw havo en Raymond de 
Laat, directielid onderbouw, van het 
Maurick College, scholengemeen-
schap voor vmbo, havo en vwo.  De 
collega’s geven vanuit hun huis of 
vanuit school les op afstand. “Het 
lesrooster wordt gevolgd, opgaven 
worden ingestuurd en nagekeken”, 
vertelt Jacoline Hendriksma. Ook 
Lichamelijke Opvoeding gaat door. 
De leerlingen moeten bijvoorbeeld 
voor hun moeder gaan stofzuigen 
en daar een filmpje van naar school 
sturen. Of capriolen uithalen met 
wc-rollen. De wc-rol-challenge.
Raymond de Laat: “Het is een ge-
weldige verandering. De leerlingen 
zitten wel thuis, maar ze zijn niet 
vrij. Alles gaat door. Ze moeten nu 
zelfstandig werken en hebben hun 
eigen verantwoordelijkheden. Het 
is allemaal heel positief ontvangen 
door de collega’s. Iedereen heeft on-
line cursussen gevolgd voor het om-
gaan met onderwijs op afstand.”
Hendriksma: “Dat waren we eigen-
lijk al veel eerder van plan, maar 
kennelijk is er een crisis nodig om 

dit te bewerkstelligen. Waar je vori-
ge week nog weerstand ondervond, 
gaat het nu allemaal vanzelf en daar 
zijn we allemaal heel gelukkig mee, 
ook de leerlingen.”

Examens
De examenleerlingen uit alle gele-
dingen komen vrijdag naar school 
en dan worden daar de richtlijnen 
van het RIVM gevolgd. Voor het ma-
ken van de schoolexamens mogen 
er maar 12 leerlingen in een lokaal 
met een afstand van 1,5 meter van 
elkaar verwijderd. Het surveillan-
cerooster wordt aangepast en tafels, 
stoelen en andere materialen wor-
den goed schoongehouden. De leer-
lingen volgen het zogenoemde PTA, 
Programma voor Toetsing en Afslui-
ting, en daarin staat precies wat ze 
moeten doen. De eindcijfers gaan 
naar de inspectie. Het kabinet heeft 
op 24 maart de centrale eindexa-
mens in het voortgezet onderwijs ge-
schrapt, waardoor de schoolexamens 
nu leidend zijn voor het behalen van 
het diploma.
 
Uitdaging
Op basisschool De Avonturier, een 
samenvoeging van de voormalige 
basisscholen de Wieken en De Baar-
zen, gebeurt ook veel moois en goeds. 
De school bestaat 1,5 jaar en is on-
derdeel van Integraal Kindcentrum 
(IKC) voor basisonderwijs en kinder-
opvang voor kinderen van 0-13 jaar 
en telt 450 leerlingen. Rob Vervoort, 
leerkracht van groep 7 en 8 wil wel 
kwijt dat hij een heel drukke week 
achter de rug heeft. “Het was een 
verrassing voor ons. We waren er 
niet zomaar op voorbereid. We ge-
ven nu thuisonderwijs en onderwijs 
op afstand. Het is wel een hele uit-
daging. Nieuw en ook heel leuk, ook 
al klinkt dat wel wat raar. We geven 
de leerlingen opdrachten online en 
daar hebben we een omgeving voor 
opgezet.” Afgelopen donderdag was 
de ‘première’. Vervoort was al wel 
een voorstander van huiswerkop-
drachten online, maar noemt deze 
situatie toch heel extreem. “We zijn 
nog bezig met het ontwikkelen van 
een eigen visie en met doorgroeien 
en dan moet je plotseling op deze 
nieuwe situatie inspelen.” Hij roemt 
zijn collega’s die fantastische dingen 
online doen. Ze zien de noodzaak er-
van en Vervoort vindt het heel mooi 
wat er allemaal mogelijk is.

Heel blij
De ouders hebben zich achter de 
leerkrachten geschaard, hoewel het 
natuurlijk niet meteen vlekkeloos 
is verlopen. “De ouders denken met 
ons mee. Tussen 08.00 en 12.00 uur 
en tussen 14.00 en 15.00 uur kunnen 
ze bellen met de groepsleerkrach-
ten. De leerlingen beginnen ook zelf 
te bellen en sturen foto’s op.” Daar 
wordt Rob Vervoort heel blij van en 
dat voelt ook dubbel in deze rare tijd. 
Als het allemaal voorbij is, wil de 
school met deze opgedane ervaring 
wel iets blijven doen.
Er worden op de Avonturier zo’n 15 
leerlingen per dag opgevangen van 
ouders met vitale beroepen. Een 
aantal leerkrachten zit helaas met 
klachten thuis.
De Cito Eindtoets voor leerlingen 
van groep 8 gaat dit jaar niet door 
en daarom is het schooladvies nu lei-
dend. Vervoort: “Dat neemt alle druk 
bij ons weg. Wij geven altijd een wel-
overwogen advies waarbij de eind-
toets eigenlijk alleen een bevestiging 
was. Er verandert dus niet zoveel.”

Hulpdienst en muziek
Riëtte Benus van Welzijn Vught ver-
telt hoe ‘Vught voor Elkaar’ samen 
met andere organisaties de handen 
uit de mouwen steekt om iedereen 
die het nodig heeft de helpende 
hand te bieden. Er is een telefoon-
lijn geopend, naar een voorbeeld 
in Gilze en Rijen, waar mensen op 
werkdagen van 10.00 tot 15.00 uur 
met hulpvragen terecht kunnen. 
Daar zijn weer mensen voor nodig 
die hierbij willen helpen. Er hebben 
zich inmiddels 47 vrijwilligers aan-
gemeld voor de telefoondienst en 70 
voor de hulpdienst. Boodschappen 
doen, de hond uitlaten, medicijnen 
ophalen of gewoon een praatje op 
gepaste afstand. “We zijn rustig ge-
start met beroepskrachten om zo de 
kinderziektes uit ons systeem te ha-
len. Vrijwilligers worden uitgerust 
met handgel en een handleiding en 
als waardering een gedicht van Toon 
Hermans en er komt een Nieuws-
brief”, vertelt Riëtte Benus. Mensen 
die hulp nodig hebben kunnen bel-
len naar 06-51866660 of mailen naar 
r.benus@welzijnvught.nl 

Op verzoek van de Charlotte van 
Beuningen Woonstichting hebben 
Arno van der Lee en Wido de Klein 
vrijdag op acht plekken in Vught 
huurders van de woonstichting ver-
rast met zang en gitaarmuziek. Zo-
als bijvoorbeeld tussen de flats in de 
Baarzen, de Molenhoek, het Maria-
plein en de Helvoirtseweg. Buiten, 
op gepaste afstand, zongen zij onder 
meer uit volle borst het toepasselijke 
‘You’ll never walk alone’. Er volgen 
de komende tijd nog meer optredens 
van dit duo.

Scholen doen hun uiterste best om het lesrooster te blijven volgen 
terwijl de leerlingen thuiszitten. De verzorgingshuizen hebben de 
deuren gesloten voor bezoekers en veel Vughtenaren willen de han-
den uit de mouwen steken voor anderen. Hoe wordt er in Vught omge-
gaan met de coronacrisis? We schrijven vrijdag 20 maart en spreken 
telefonisch met betrokkenen van het Maurick College, basisschool 
De Avonturier, Vughterstede en ‘Vught voor Elkaar’. En wat blijkt? 
Mooie en hartverwarmende verhalen en goed geregeld onderwijs op 
afstand. Een fijn wij-gevoel. Lichtpuntjes in barre tijden.

Een bijzondere tijd die mensen ‘dicht bij elkaar’ brengt

Mooie en hartverwarmende verhalen

Er zijn veel mensen die u   
        graag willen helpen

We leven in een roerige tijd. Als een 
denderende trein heeft het corona-
virus onze vertrouwde manier van 
leven totaal op losse schroeven gezet. 
Ongekende maatregelen zijn geno-
men. Het lijkt wel alsof niets meer is 
zoals het was. De regering heeft het 
beleid voor het land uiteengezet in 
een poging om het virus met elkaar 
de kop in te drukken. En intussen 
hopen we maar dat de maatregelen 
werken, de zorg het aankan en dat er 
snel een vaccin en medicijn komt.

Samen zijn is even beperkt, we zul-
len geduld moeten hebben. Dat is 
voor iedereen vervelend, maar juist 
voor u als oudere is de impact van 

het coronavirus nog groter. Daarvan 
zijn wij ons zeer bewust en daarom 
willen wij u met deze brief een hart 
onder de riem steken. Wij steunen u 
en geven daarbij de tip om Het Kla-
verblad goed te lezen. Daarin leest u 
over de ontwikkelingen m.b.t. het vi-
rus, maar ook tips en contactgegevens 
voor u wanneer er een helpende hand 
nodig is. Twijfel niet wanneer dat het 
geval is! Gebruik uw telefoon, of laat 
u bellen. Er zijn heel veel mensen in 
Vught die u graag willen helpen. Ge-
niet van de kleine dingen, waarvan 
wij door deze crisis nog meer beseffen 
hoe waardevol ze zijn. Samen komen 
we er wel, wij hopen snel u weer te 
mogen treffen in ons mooie Vught. 

Met bezorgde, maar hoopvolle 
groet,
Bestuur- en fractie 
Gemeentebelangen Vught

Online bestellen  
bij Jacobs slagerij

Jacobs slagerij aan het Moleneindplein in Vught stelt haar klanten in de 
gelegenheid via de website bestellingen online door te geven. De wachttijd 
in de winkel wordt hiermede zoveel mogelijk bekort omdat de bestelling al 
klaar staat.  Geef uw bestelling een dag van tevoren door op website www.ja-
cobs-slagerij.nl en de doorstroming in de winkel gaat aanmerkelijk sneller.


