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Hennie Buné-van der Ven, een echte actieveling voor de gemeenschap
Hennie van der Ven werd in 1931 
geboren in Amsterdam als oudste 
van negen kinderen. De familie 
was hecht en Hennie trok in het 
gezin met de kleintjes op. Tijdens 
de oorlog was ze een tiener en 
kreeg niet echt het onderwijs 
zoals in normale tijden. Ze vertelt: 
“Ik mocht na de oorlog naar 
school om opgeleid te worden 
om ‘iets met kinderen te gaan 
doen’. Dat leek het best passend 
omdat ik dat thuis gewend was. 
Dat werd uiteindelijk kleuterleid-
ster.” Overdag stond ze voor de 
klas met 45 kinderen en ging de 
eerste twee jaar aansluitend nog 
van vijf tot acht naar de avond-
school om de hoofdakte te halen. 
Dat betekende ook pas laat eten.

Door Ans Stoub

In 1957 trouwde Hennie, na zes 

jaar verloofd te zijn geweest, met 

George Buné, een systeembeheer-

der. Ze legt uit: “ Het kon niet 

eerder omdat er geen woonruimte 

beschikbaar was. Helaas beteken-

de trouwen in die tijd nog dat je als 

vrouw moest stoppen met 

werken.” Het stel woonde de 

eerste twee jaar inwonend in 

Amsterdam waar twee kinderen 

geboren werden. George kreeg op 

zeker moment werk bij Vlisco in 

Brabant aangeboden. Dat was 

aantrekkelijk want in Brabant 

werden goede banen aangeboden 

mét woning. Met de twee kinde-

ren, waarvan de jongste pas zes 

weken oud was, verhuisde het 

gezin naar Helmond waar nog 

twee kinderen werden geboren. In 

1965 ging George bij Homburg 

werken en verhuisde het gezin 

naar Cuijk Noord waar na verloop 

van tijd de vijfde geboren werd.

“In Cuijk moest de tienjarige vanuit 

Noord naar het Centrum en een 

drukke weg oversteken, dat vond 

ik niet fijn. En voor de vijfjarige was 

geen plaats op de kleuterschool 

omdat 30 leerlingen per klas de 

max was. Maar toen we twee 

maanden in Cuijk woonden 

hadden ze iemand voor de klas 

nodig om in te vallen en werd ik 

gevraagd of ik dat zou willen doen. 

Dat wilde ik zeker wel en zo kon 

de vijfjarige daar naar toch school 

en mocht mijn driejarige, bij wijze 

van uitzondering, óók mee naar de 

school in het kader van ‘nood 

breekt wetten’.“

Contacten in Cuijk krijgen
In Helmond was er weinig contact 

geweest met haar omgeving en ze 

wilde in Cuijk graag wél contacten 

opdoen en daar was het Vrouwen-

gilde een prima invulling voor. 

Hennie: “Ik deed mijn mond daar 

wel open en dat viel kennelijk op. 

Dat had als gevolg dat men op 

zeker moment vroeg of ik voorzit-

ter van het gilde zou willen 

worden en na overleg met George 

heb ik dat in 1968 aanvaard, nadat 

de vijfde en laatste geboren was. 

Overdag nam ik de baby mee naar 

de vergaderingen, s’avonds was 

George thuis. Uiteindelijk ben ik 

later ook vier jaar voorzitter van 

het Vrouwengilde van Noord-

Brabant geweest.”

Door de activiteiten voor het 

Cuijkse Vrouwengilde kwam ik in 

beeld en toen in 1970 de actie ‘een 

vrouw kiest een vrouw’ liep, kwam 

ik voor de lijst van Toon Gerrits in 

de gemeenteraad. Ik had geen 

ervaring maar Gerrits had gezegd 

‘draai een jaar mee’, dan leer je het 

in de praktijk. Door de hongerwin-

ter in de oorlog had ik wel al een 

band met de boeren waar ik toen 

eten ging halen. De heren moes-

ten tijdens de vergaderingen wel 

even wennen aan hun de aanwe-

zigheid van vrouwelijke collega 

want sommige ‘herenmoppen’ 

konden natuurlijk niet meer. 

Thuiskomend na een vergadering 

stonk ik altijd naar sigarenrook. Dat 

viel op doordat George thuis niet 

rookte vanwege de oudste die 

astma had maar hij ging daarom 

wel vaak even buiten naar de 

brievenbus kijken,” lacht Hennie.

De Cuijkse was twee keer acht jaar 

raadslid in de fractie die later de 

CDA werd en vier jaar de eerste 

vrouwelijke wethouder. Haar 

portefeuille was Onderwijs, 

Welzijn, Sociale Zaken en Sport. “Ik 

heb nog steeds een goede band 

met de vrouwen van de andere 

partijen. Toen ik stopte als 

wethouder werd ik gebeld door de 

burgemeester van Boxmeer, of ik 

lid van het Anjerfonds wilde 

worden. Dat heb ik tien jaar 

gedaan. Mensen iets brengen als 

blijk van waardering, denk bijvoor-

beeld aan gordijnen voor de 

toneelvereniging, instrumenten of 

een bijdrage aan een museum is 

altijd leuk. Ook daar heb ik 

kennissen aan over gehouden.” 

Officiële blijk van waardering
De bescheidenheid zelve zou ze 

nog bijna vergeten te vertellen dat 

ze tot februari 2022 ook voorzitter 

van KBO-centrum is geweest. En 

meer verenigingen wisten haar te 

strikken want de actieve Hennie 

was ook voorzitter van het 

Amerika museum en museum 

Ceuclum. Bij de laatste is ze nog 

steeds betrokken. Na het lezen van 

al deze activiteiten zal het nie-

mand verbazen dat ze als Ridder in 

de Orde van Oranje-Nassau 

onderscheiden is.

Helaas is George zeven jaar 

geleden overleden maar Hennie 

blijft actief. De tuin met de mooie 

vijver met vier grote vissen en hun 

jongen en het zonnefonteintje 

houdt ze zelf graag bij. Ze heeft de 

fiets langs de kant gezet en de 

auto omgeruild voor een mooie 

45km auto waardoor ze haar 

vrijheid nog altijd heeft!

De kosten voor gas en elektra 
rijzen de pan uit. Er is dit jaar een 
crisis ontstaan doordat er weinig 
gas wordt aangevoerd. Door het 
tekort worden de energiekosten 
heel hoog. Voor ouderen met een 
laag inkomen of pensioen kunnen 
de energielasten deze winter teveel 
worden om de verhoogde factuur-
prijs te kunnen betalen. De 
gemeente Land van Cuijk komt 
deze huishoudens tegemoet door 
een eenmalige “Energietoeslag” te 
verstrekken. Lees het onderstaande 
goed door en vraag hulp bij de 
aanvraag.

Door Lidwien Buné

Kom jij in aanmerking voor de 

energietoeslag van € 800,00 die de 

overheid uitkeert in verband met de 

hard gestegen energiekosten?

Voorwaarden en uitzonderingen:
Je woont in de gemeente Land van 

Cuijk, bent 21 jaar of ouder, hebt 

een geldig identiteitsbewijs of 

verblijfvergunning en de maand 

voordat je de aanvraag doet heb je 

een laag (gezamenlijk) inkomen. 

Vraag de energietoeslag aan via het 

‘aanvraagformulier éénmalige 

energietoeslag’ (te vinden op de 

website van de gemeente Land van 

Cuijk). Print deze uit en vul naar 

waarheid in. Plaats je handtekening 

en scan het ingevulde formulier. 

Scan ook de nodige bewijsstukken: 

geldig identiteitsbewijs van jezelf (en 

van je partner); bewijsstukken van je 

inkomen (en van je partner); het 

laatste afschrift van je bankrekening 

waarop de energietoeslag gestort 

moet worden met daarop zichtbaar 

rekeningnummer en naam. Alle 

formulieren versturen naar gemeen-

te@landvancuijk.nl of afgeven bij de 

receptie van gemeentehuis Cuijk.

Wie komt ervoor in aanmerking: 

laag inkomen voor pensioengerech-

tigden: alleenstaande of alleen-

staande ouder vanaf de AOW-leef-

tijd: € 1.455,67; getrouwd of 

samenwonend vanaf AOW-leeftijd € 

1.971,05 (netto inclusief vakantietoe-

slag). Meer info op de website van 

gemeente Land van Cuijk. Daarop 

staat een berekening. Op basis van 

deze berekening is de extra 

inkomensruimte voor alleenstaan-

den ca € 145,00 pm, en voor een 

echtpaar ca € 175,00 pm.

Heb je de pensioengerechtigde 

leeftijd en kom je er niet uit, 

schroom niet hulp te vragen via 

Individuele Belangen Behartiging: 

0485 574 440 keuzenummer 1 of 

ibb.kboswoc@gmx.com.

Energietoeslag lage inkomens
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Ga je thermostaat wat lager zetten en trek je een dikke trui aan?

Hennie Buné – van der Ven geniet thuis van de tuin met vijver en buiten 

de deur van haar vrijheid door haar 45km auto. 
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A-kwadraat
De grote vakantie was voorbij. Hij ging op weg 

met, zoals men dan zegt, gemengde gevoelens 

naar de nieuwe middelbare school. Twaalf was 

het manneke. Nu niet meer vijf minuten lopen 

naar zijn vertrouwde lagere school, neen, twintig 

minuten fietsen naar een pand, oud, somber, 

verveloos en vervallen, gebouwd rond 1910. De 

donkerte van de slecht verlichte klaslokalen 

versterkte het gevoel van hopeloze verlatenheid.

Zestien vakken stonden op het rooster. Eigenlijk zeventien, want wiskunde 

was gesplitst in algebra en meetkunde en dat met ieder haar eigen pedago-

gisch-didactische colporteur.

Die van algebra zag de klas niet graag komen. Na drie lessen was het al mis. 

Het algebra-mannetje was klein van stuk, had bolle rode wangen, een 

gitzwart brilletje op de haviksneus en een kaal hoofd, omringd door een 

krans van zwart en grijs haar. Hij sprak zwaar slissend met veel consumptie, 

zodat je alleen al daarom beter niet vooraan in de sproeicirkel kon zitten. 

Kortom: de klas vond hem een uitgelezen driedubbel gediplomeerde griezel.

Zijn achternaam begon met een A en dat had er vanzelf toe geleid dat hem 

het predicaat A-kwadraat was toegekend. Zulks door ouderejaars sardonisch 

en hardop uitgesproken, door brugklassertjes slechts stiekem gedacht of 

hooguit met gepaste siddering gefluisterd.

Driemaal per week kwam de beproeving langs om hen vanuit de wiskundige 

hemel toe te spreken en om het huiswerk te controleren, alsmede het 

kalligrafische niveau waarmee die huisvlijt was opgeschreven.

Het viel de beginnelingen niet mee om bij een krakkemikkige uitleg de 

verheven leerstof tot in haar diepste diepte te doorgronden. En op een dag, 

nadat A-kwadraat zijn algebraïsch braaksel wederom over het lamgeslagen 

studievolkje had uitgestort, verscheen er achterin aarzelend een vingertje: 

“Mijnheer, ik snap het niet.”

“Oh! Sssso! Ssssnap jij dat niet! Nou, dan ga jij maar ssssnel daar in die hoek 

sssstaan!”

Aldus pedagogiek in de jaren vijftig.

Van Veldeke


