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Voorwoord
Iedereen had gehoopt -en waarschijnlijk 

ook verwacht- dat we in 2021 weer snel 
terug naar normaal zouden gaan. Zeker 

na de zomerse vaccinatiecampagne was 
dit de verwachting. 

Helaas is niets minder waar. Op het moment van 
schrijven pieken het aantal besmettingen en de zie-
kenhuisopnames weer naar grote hoogte. Dit is vooral 
voor de mensen werkzaam in de zorg een zware last. 
Maar het stelt iedereen op de proef. Het devies is dan 
ook meer dan voorheen: laten we het in ieder geval 
thuis gezellig maken. De decembermaand is hier op 
zich een uitstekende maand voor. Hopelijk lukt het u 
om, ondanks alle beperkingen en in een select gezel-
schap, toch fijne dagen met elkaar door te brengen. 

Laten we hierbij vooral ook onze buren of bekenden 
die wat eenzaam zijn niet vergeten. Een kaartje, bloe-
metje of een pannetje soep doet vaak al wonderen. Laat 
deze groep zien dat ze niet worden vergeten. Daar zijn 
we als Heerjansdammers goed in. Hopelijk lukt het u 
om in deze feestelijke maand iemand die eenzaam is 
wat op te vrolijken, op wat voor manier dan ook.

Helaas kunnen wij de snertreceptie vanwege alle 
nieuwe maatregelen en de slechte vooruitzichten 
weer niet door laten gaan. Juist deze informatieve 
en informele middag is belangrijk voor ontmoe-
ting. We hebben daarom het besluit zo lang mogelijk 

uitgesteld. Maar van uitstel komt in dit geval geen 
afstel. Zodra er weer iets mogelijk is, hoort u van ons.

Velen van u hebben ongetwijfeld het droe-
vige bericht meegekregen: onze erevoorzit-
ter Ab Bruggink is eind oktober overleden 
op 77-jarige leeftijd. In deze uitgave een In 
Memoriam van een bijzondere man met uit-

zonderlijke verdiensten voor onze vereniging 
en het dorp. Tot het laatst was hij actief betrokken 

bij het wel en wee van onze vereniging en de huur-
ders. Wij zullen hem enorm missen. Na Ab is ook onze 
langstzittende huurder Jan van der Burg overleden. 
Ook Jan heeft veel betekend voor de Heerjansdamse 
gemeenschap. 

Verder maakt u kennis met Kees den Ouden, onze 
nieuwe allround opzichter. Kees behoeft in het dorp 
niet veel introductie: hij is hier geboren en getogen en 
beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied 
van onderhoud. U zult hem vaak in het dorp zien! 

Ook maakt u kennis met een noviteit in woongebouw 
‘t Centrum: een robotgestuurde medicijnuitgifte. 
Wij zijn blij dat we samen met apotheek de Linde-
hoeve een mooie aanvulling op het voorzieningenni-
veau voor het dorp kunnen presenteren! 

Ondanks alle maatregelen wens ik u namens het hele 
team van WBV Heerjansdam hele fijne Kerstdagen en 
vooral een gezond en veilig 2022 toe!  

Gerben Stolk, voorzitter
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Tarieven Woningnet 2022
Woonkeus heeft de tarieven voor 2022 vast-Woonkeus heeft de tarieven voor 2022 vast-
gesteld. De kosten voor een inschrijving zijn  gesteld. De kosten voor een inschrijving zijn  
nu €15 (dit was €20). Voor het verlengen van nu €15 (dit was €20). Voor het verlengen van 
een inschrijving bedragen de kosten € 12,50  een inschrijving bedragen de kosten € 12,50  
(dit was €15). De nieuwe tarieven gaan in op (dit was €15). De nieuwe tarieven gaan in op 
1 januari 2022.1 januari 2022.

Automatische incasso
Per 1 januari gaan we over op een nieuw Per 1 januari gaan we over op een nieuw 
(administratie)systeem. U krijgt dan mogelijk (administratie)systeem. U krijgt dan mogelijk 
vanuit uw bank een melding van een ‘nieuwe vanuit uw bank een melding van een ‘nieuwe 
aangekondigde incasso’. U krijgt deze melding aangekondigde incasso’. U krijgt deze melding 
eenmalig vanwege de overstap. Dit heeft verder eenmalig vanwege de overstap. Dit heeft verder 
geen gevolgen. geen gevolgen. 



‘Regen maar rot’
In Memoriam Ab BrugginkIn Memoriam Ab Bruggink

Wie Ab Bruggink zegt, zegt Heerjansdam en 
vice versa. De rasechte Heerjansdammer 

woonde zijn hele leven in ons dorp. Maar 
daar is zeker niet alles mee gezegd. 

In de jaren dat hij in zijn gezellige woning aan 
de Nijverheidsstraat woonde, zette hij zich altijd 
vol overgave in voor Heerjansdam en haar inwoners. 
Altijd stond hij voor iedereen klaar. Weinig mensen, 
tijdstippen en plaatsen uitgezonderd. Een voorbeeldje? 
Hij reed altijd rond met bandenplakspullen in de auto, 
voor het geval hij toevallig iemand zag lopen met een 
kapotte fietsband. Typisch Ab!

Het hele dorp kon rekenen op zijn hulp. Als 16-jarige 
jongen begon hij als manusje-van-alles bij de gemeente 
Heerjansdam, waar hij nog vele jaren zou werken. 
Hij was een tijd lang voorzitter van de ijsclub, richtte 
de Stichting Alarmservice op, keurde bij slecht weer de 

voetbalvelden als consul van de KNVB en was 
jarenlang brandweercommandant. Ab zei er 
zelf over: ‘Ach, je rolt weleens ergens in…’

Naast dit alles zat hij ruim 40 jaar in het 
bestuur van WBV Heerjansdam, waarvan ruim 

30 jaar als voorzitter. En wat voor één. Vol passie 
en gedrevenheid zette hij de bewoners altijd voorop. 

Zijn boodschap was duidelijk: goede betaalbare wonin-
gen en zorgen voor een goede sociale leefomgeving. 
Helder en kernachtig. Typerend voor Ab. Zeggen waar 
het op staat en gaan voor het resultaat. Dat was Ab als 
voorzitter in een notendop. We hebben als vereniging 
veel aan hem te danken en zijn trots op de jaren dat hij 
aan het roer stond. Ook in de jaren na zijn voorzitter-
schap was hij altijd betrokken en konden we bij hem 
terecht voor wijze raad. Een bijzondere voorzitter. Een  
bijzonder mens. Een bijzondere vriend. Wij gaan hem 
vreselijk missen. 

Medicijnen uit de muur
Medicijnen ophalen op een moment dat voor u uitkomt. Het kan medio Medicijnen ophalen op een moment dat voor u uitkomt. Het kan medio 
februari. Dan plaatst Apotheek de Lindehoeve een uitgifteautomaat aan de februari. Dan plaatst Apotheek de Lindehoeve een uitgifteautomaat aan de 
Kromme Nering. Hier kunnen inwoners uit Heerjansdam dan 24 uur per dag Kromme Nering. Hier kunnen inwoners uit Heerjansdam dan 24 uur per dag 
hun medicijnen zelf afhalen.hun medicijnen zelf afhalen.

Eigenaar van Apotheek de Lindehoeve, Ruud Huijssoon, is blij Eigenaar van Apotheek de Lindehoeve, Ruud Huijssoon, is blij 
met de ontwikkeling: “Op dit moment is de uitgifte van medicij-met de ontwikkeling: “Op dit moment is de uitgifte van medicij-
nen niet ideaal geregeld. In het gezondheidscentrum kunnen we nen niet ideaal geregeld. In het gezondheidscentrum kunnen we 
maar één uur per dag staan. Hierdoor zijn de wachttijden lang, maar één uur per dag staan. Hierdoor zijn de wachttijden lang, 
is er niet genoeg ruimte voor privacy en kunnen we geen goede is er niet genoeg ruimte voor privacy en kunnen we geen goede 
service bieden.Dat moest anders.” Via een lid van de Dorpsraad service bieden.Dat moest anders.” Via een lid van de Dorpsraad 
kwam Huijssoon in contact met de woningbouwvereniging. kwam Huijssoon in contact met de woningbouwvereniging. 
De woningbouwvereniging wilde een dergelijke service graag De woningbouwvereniging wilde een dergelijke service graag 
behouden voor het dorp. Kort daarvoor moest de pinautomaat behouden voor het dorp. Kort daarvoor moest de pinautomaat 
van de Rabobank weg, dus dat bleek een mooie plek voor de van de Rabobank weg, dus dat bleek een mooie plek voor de 
plannen van Huijssoon. “We zijn gaan kijken en rekenen en plannen van Huijssoon. “We zijn gaan kijken en rekenen en 
besloten ervoor te gaan.” besloten ervoor te gaan.” 

Als het uitgifteautomaat gereed is, kunnen Heerjansdam-Als het uitgifteautomaat gereed is, kunnen Heerjansdam-
mers straks zelf bepalen wanneer zij hun medicijnen ophalen. mers straks zelf bepalen wanneer zij hun medicijnen ophalen. 
“Ze krijgen dan een code op hun telefoon. Eventuele betalingen “Ze krijgen dan een code op hun telefoon. Eventuele betalingen 
kunnen via pin worden voldaan. Is er advies nodig, dan kunnen kunnen via pin worden voldaan. Is er advies nodig, dan kunnen 
mensen uiteraard nog gewoon terecht bij een medewerker. mensen uiteraard nog gewoon terecht bij een medewerker. 
Die zal op bepaalde tijden aanwezig zijn. Voor inwoners waar-Die zal op bepaalde tijden aanwezig zijn. Voor inwoners waar-
voor het lastig is om de medicijnen zelf te komen halen, blijft voor het lastig is om de medicijnen zelf te komen halen, blijft 
ook de bezorgservice gewoon bestaan.”ook de bezorgservice gewoon bestaan.”



Spelletjesochtend, seniorengym en 
themadiners: in Midden Inn is altijd 
wel iets te beleven. Astrid Knops is 
vrijwilligerscoördinator en dagbeste-
dingscoach van Aafje: “We organiseren 
op het ontmoetingsplein allerlei leuke 
activiteiten en nodigen iedereen uit 
hier eens een kijkje te komen nemen!”
Veel van activiteiten die georganiseerd worden zijn gratis. 
De koffie en thee zijn voor eigen rekening. “Dit kan alle-
maal dankzij de inzet van vrijwilligers,” legt Astrid uit. 
“Wij zijn daarom altijd op zoek naar nieuwe mensen. 
Met een paar uurtjes per week kunt u al een verschil 
maken.” Benieuwd hoe u een bijdrage kunt leveren? Neem 

dan contact op met Astrid via astrid.
knops@aafje.nl of 06-45542196 of kijk 
op www.aafje.nl/vrijwilligers.

Inloopspreekuur mantelzorgers
In Midden Inn wordt ook aan de man-
telzorgers gedacht. Iedere maandag 
tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen zij 
terecht bij het inloopspreekuur Man-
telzorgers. Inge Janssen, Contactpunt 
Mantelzorg Dementie, organiseert het spreekuur samen 
met verpleegkundige Dieuwke van der Hoogt. “Wij zijn er 
voor alle mantelzorgers. Ze kunnen hier hun zorgen uiten 
en vragen stellen. Meer weten over het inloopspreekuur? 
Neem dan contact op via ijanssen@aafje.nl of 06-46642386 of 
loop even binnen op maandagochtend. 

Om het leven op latere leeftijd op bepaalde momen-
ten wat aangenamer te maken, zijn er diverse diensten 
beschikbaar. Zo kunnen oudere bewoners bijvoorbeeld 
terecht bij Stichting Diverz voor een maaltijdenservice 
of personenalarmering.

Maaltijdenservice
Iedere dag een gezonde en voedzame maaltijd op tafel zetten 
kan soms een uitdaging zijn. Iedere dag bezorgen de vrijwil-
ligers van Diverz persoonlijk een warme of gekoelde maaltijd 
bij u thuis. U kunt deze lekkere maaltijden vrijblijvend probe-
ren. Via de contactgegevens onderaan dit bericht kunt u een 
proefpakket samenstellen en één maaltijd gratis ontvangen. 

Personenalarmering
Om met een veilig gevoel zo lang mogelijk thuis te blijven 
wonen kan de personenalarmering van Diverz uitkomst 
bieden. Met één druk op de knop heeft u in geval van 
nood hulp binnen handbereik: 24 uur per dag, 7 dagen 
per week. Er zijn twee mogelijkheden: alarmering in huis 
en alarmering buitenshuis. In beide gevallen ontvangt u 
een lichtgewicht apparaatje dat u om uw pols of hals kunt 
dragen. 

Meer informatie over de maaltijdendienst en/of de perso-
nenalarmering van Diverz vindt u op ww.diverz.info of bel 
naar 078-6206060.

Geen idee waar te beginnen? 
Het Opruimgezelschap helpt!

Veel mensen verzamelden in hun lange leven 
talloze bezittingen. U heeft misschien ook zo’n 

zolder vol met dozen kleding, boeken, speelgoed, 
kampeerspullen en foto’s. Allemaal spullen die 
u nog een keer wilt uitzoeken. Vervolgens komt 

het er maar niet van om alles zelf aan te pakken. 
Herkent u dat? Dan kunnen de vrijwilligers van Het 
Opruimgezelschap u misschien een handje helpen. 

Opruimen is moeilijk, zeker als je ouder bent. Je moet 
veel keuzes maken en het is een soort ‘oefenen met 
afscheid’. De vrijwilligers van het Opruimgezelschap 
respecteren dat. Zij hebben een professionele training 
gekregen waarin zij leerden om u te begeleiden zodat 
het samen opruimen zo prettig mogelijk verloopt.

U kunt vrijblijvend een gesprek aanvragen met de 

coördinator van het 
O p r u i m g e z e l s c h a p . 
Zij komt bij u thuis om 
uw wensen te bespre-
ken. Daarna kunnen 
twee vrijwilligers zes 
keer langskomen om 
u te helpen bij het 
ordenen en opruimen. 
Natuurlijk houdt u zelf de regie: u bepaalt wat u wilt 
bewaren. 
Bent of kent u iemand die gratis hulp kan gebruiken 
bij het opruimen? Neem dan contact op met Petra 
Teunissen via p.teunissen@samenouderworden.nl of 
bel 06-41666977. Het Opruimgezelschap is een initia-
tief van Stichting Present en Samen Ouder Worden in 
Barendrecht en Woonstichting Patrimonium. 

Activiteiten en inloopochtend Midden Inn 

Personenalarmering en maaltijdenservice 
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Even voorstellen.. 
Kees den Ouden
Een nieuw gezicht binnen ons Een nieuw gezicht binnen ons 
team, maar zeker geen onbe-team, maar zeker geen onbe-
kende in Heerjansdam: Kees den kende in Heerjansdam: Kees den 
Ouden. Per 1 september 2021 is de Ouden. Per 1 september 2021 is de 
geboren Heerjansdammer aange-geboren Heerjansdammer aange-
steld als nieuwe opzichter van de steld als nieuwe opzichter van de 
woningbouwvereniging. woningbouwvereniging. 

Kees is verantwoorde-Kees is verantwoorde-
lijk voor alles op het lijk voor alles op het 

gebied van onderhoud. gebied van onderhoud. 
Van planmatig en Van planmatig en 
energetisch onder-energetisch onder-
houd tot klachten houd tot klachten 
en mutatiewo ningen en mutatiewo ningen 

(woningen die weer (woningen die weer 
geschikt gemaakt geschikt gemaakt 

moeten worden voor moeten worden voor 
nieuwe huurders). “Het is heel nieuwe huurders). “Het is heel 

breed en dat maakt het ook zo leuk. Geen enkele breed en dat maakt het ook zo leuk. Geen enkele 
dag is hetzelfde. Het is een klein team en met elkaar dag is hetzelfde. Het is een klein team en met elkaar 
moeten we alles oppakken.” Een contrast met zijn moeten we alles oppakken.” Een contrast met zijn 
eerdere werkgevers Woonkracht10 en Stichting eerdere werkgevers Woonkracht10 en Stichting 
Ouderenhuisvesting Rotterdam. “De problematiek is Ouderenhuisvesting Rotterdam. “De problematiek is 
hetzelfde, maar de schaal is natuurlijk totaal anders. hetzelfde, maar de schaal is natuurlijk totaal anders. 
Juist daardoor zijn de werkzaamheden veel breder Juist daardoor zijn de werkzaamheden veel breder 
en ben je bezig met alle facetten van onderhoud. en ben je bezig met alle facetten van onderhoud. 
Hier is het ook veel meer maatwerk dan bij de grote Hier is het ook veel meer maatwerk dan bij de grote 
complexen van bijvoorbeeld 400 dezelfde woningen. complexen van bijvoorbeeld 400 dezelfde woningen. 
Dat is soms ingewikkeld, maar tegelijkertijd ook juist Dat is soms ingewikkeld, maar tegelijkertijd ook juist 
een leuke uitdaging.” Na een korte inwerkperiode is een leuke uitdaging.” Na een korte inwerkperiode is 
Kees inmiddels vol aan de slag. “Ik woon al heel mijn Kees inmiddels vol aan de slag. “Ik woon al heel mijn 
leven in Heerjansdam, dus ken het dorp goed. Ik kom leven in Heerjansdam, dus ken het dorp goed. Ik kom 
veel mensen tegen die ik nog ken uit de tijd dat ik bij veel mensen tegen die ik nog ken uit de tijd dat ik bij 
aannemer Verkade werkte. Het grappige is dat wij aannemer Verkade werkte. Het grappige is dat wij 
toen al het onderhoud van een flink deel van deze toen al het onderhoud van een flink deel van deze 
woningen deden. Het is dus zeker bekend terrein.” woningen deden. Het is dus zeker bekend terrein.” 
Wij zijn erg blij dat Kees ons team komt versterken Wij zijn erg blij dat Kees ons team komt versterken 
en heten hem van harte welkom.en heten hem van harte welkom.

Rookmelder verplicht 
op iedere verdieping
Het gebruik van rookmelders was al Het gebruik van rookmelders was al 
verplicht in nieuwbouwwoningen. verplicht in nieuwbouwwoningen. 
Per 1 juli 2022 zal dit ook gelden Per 1 juli 2022 zal dit ook gelden 
voor bestaande woningen. Dat voor bestaande woningen. Dat 
betekent dat het wettelijk verplicht betekent dat het wettelijk verplicht 
is dat er in iedere woning vanaf is dat er in iedere woning vanaf 
die datum op elke verdieping een die datum op elke verdieping een 
rookmelder hangt.rookmelder hangt.

Minister Knops van Binnenlandse Zaken legt uit:  Minister Knops van Binnenlandse Zaken legt uit:  
“De meeste slachtoffers van brand vallen door het “De meeste slachtoffers van brand vallen door het 
inademen van rook. Uit TNO-onderzoek van afgelopen inademen van rook. Uit TNO-onderzoek van afgelopen 
jaar blijkt dat rookmelders in alle woningen het jaar blijkt dat rookmelders in alle woningen het 
risico op dodelijke slachtoffers vermindert.” Om aan risico op dodelijke slachtoffers vermindert.” Om aan 
de nieuwe wetgeving te voldoen, zijn wij begin juli de nieuwe wetgeving te voldoen, zijn wij begin juli 
begonnen met het plaatsen van de rookmelders. Dick begonnen met het plaatsen van de rookmelders. Dick 
Schilt plaatst bij het poetsen van de ketels ook gelijk Schilt plaatst bij het poetsen van de ketels ook gelijk 
op iedere verdieping een nieuwe brandmelder. Deze op iedere verdieping een nieuwe brandmelder. Deze 
brandmelders zijn NEN-gecertificeerd en beschikken brandmelders zijn NEN-gecertificeerd en beschikken 
over een batterij met 10 jaar batterij garantie. Ze zijn over een batterij met 10 jaar batterij garantie. Ze zijn 
niet koppelbaar, omdat het brandgeluid erg luid is en niet koppelbaar, omdat het brandgeluid erg luid is en 
er op iedere etage een melder wordt geplaatst. Heeft u er op iedere etage een melder wordt geplaatst. Heeft u 
vragen over het plaatsen van de brandmelders, neem vragen over het plaatsen van de brandmelders, neem 
dan contact op met de woningbouwvereniging.dan contact op met de woningbouwvereniging.

In MemoriamIn Memoriam

Jan van der Burg
Op 92-jarige leeftijd is onze 

‘langstzittende’ huurder Jan van 
der Burg overleden. Jan werd in 
1929 geboren als jongste zoon 
van de tweede oud-voorzitter 

van de woningbouwvereniging. 
Sindsdien woonde hij in het eerste 

complex van de WBV dat in 1922 gereed kwam 
aan de Molenweg. Hij werd er geboren en is er 
niet meer weggegaan. De ras-Heerjansdammer is 
bij velen bekend als clubicoon van vv Heerjans-
dam. Hij is vanaf de oprichting in 1945 betrokken 
geweest bij de vereniging. In zijn jonge jaren was 
Jan als ‘rechtsbinnen’ een zeer verdienstelijk speler 
van ons 1e elftal. Na zijn actieve voetballoopbaan 
was Jan vrijwel dagelijks als vrijwilliger te vinden 
op de club. Zo heeft hij in al die jaren een waarde-
volle bijdrage aan de ontwikkeling van de club en 
daarmee Heerjansdam geleverd.


