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Wonen

Een bijzondere zomer loopt op zijn einde. Een zomer, 
die veel van ons dichtbij huis hield als gevolg van 

de coronacrisis die nog altijd rondspookt. Gelukkig 
werden we verwend met mooi weer. Hoewel het 

zwembad vanwege de maatregelen helaas niet open 
ging, was er volop watervertier bij het strandje aan 

de Waal. Vakanties zijn veelal in eigen land of in 
ieder geval wat dichterbij Nederland gevierd. Ons 
aanpassingsvermogen is en wordt nog steeds op 

de proef gesteld. Ik hoop dat u allemaal toch heeft 
kunnen genieten van de vakantie en de zomer.

Gelukkig gaan veel onderhoudswerkzaamheden aan de 
woningen door. We maken met de aannemers goede afspra-
ken om de werkzaamheden zo veilig mogelijk en ‘corona-
proof’ uit te voeren. Medio september worden er weer een 
aantal compelexen energiezuiniger gemaakt. Hierover leest 
u verderop meer. Met de verbeteringen aan deze woningen 
slaan we weer een mooie slag op weg naar het uiteinde-
lijke doel: gemiddeld label B voor alle woningen. 

De grondverkoop van onze positie aan de Heer-
janstraat aan de gemeente Zwijndrecht is bijna 
afgerond. Met de verkoop komt de weg vrij voor de 
ontwikkeling van eengezinswoningen. Wij zijn erg 

blij dat wij bij de gemeente ook gehoor hebben gevonden voor 
starterswoningen op deze locatie. Hiermee komen er ook 
voor starters op de koopmarkt nieuwe mogelijkheden.

Nu we vaak noodgedwongen veel meer thuiswerken en 
rondom het huis en in het dorp recreëren, is een fijne woon-
omgeving misschien nog wel belangrijker dan voorheen. 
Het overgrote deel van de huurders maakt van de tuin en 
leefomgeving een fijne plek. Helaas zijn er ook huurders die 
de tuin laten voor wat het is, waardoor deze overwoekerd 
wordt door onkruid. Niet fraai voor de directe buren en de 
buurt. Daarom nog eens een positieve oproep: pak de tuin aan! 
Doet u het niet direct voor uzelf: uw directe buren en mede-
wijkbewoners zullen het zeer waarderen! 

Als laatste: mocht u vragen, tips of opmerkingen hebben laat 
het ons dan weten. In deze tijd is alles anders en moeten we er 
met elkaar het beste van zien te maken. 

Ik wens u allemaal een fijne herfst en blijf vooral 
gezond! 

Namens het bestuur
Gerben Stolk | Voorzitter

Voorwoord

Burgemeester aan de boules
Burgemeester Hein van der Loo loste eind juni de belofte in die hij deed 
tijdens de Nieuwjaarssnertreceptie: hij speelde twee potjes jeu de boules 
tegen Kees Hollemans en Kees van der Burg. Tijdens twee verhitte, maar 
sportieve potjes bleek de burgemeester een taaie tegenstander. Hij ging er 
uiteindelijk twee keer met de overwinning vandoor. Wilt u ook een balletje 
gooien? Iedereen is welkom. Laat de baan wel graag schoon en veilig achter 
na het spelen. Tijdens openingstijden van de Brasserie in Midden-Inn kan 
er gebruik gemaakt worden van een set ballen die daar aanwezig is. Graag 
deze set wel desinfecteren na gebruik (desinfectievloeistof is beschikbaar).
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Mensen met geheugen problemen 
structuur geven en hun mantelzorgers 
een dag ontzien: dat is in een notendop 
het idee achter de dagvoorziening 
geheugentraining die een jaar geleden 
startte in Midden-Inn. Inmiddels zit 
de training bijna vol en is iedereen 
enthousiast. Mantelzorger Sacha 
Eikenboom: “Het is een geweldig 
initiatief. Mijn moeder komt altijd met 
een glimlach terug.” 

Iemand met geheugenproblemen wil net als iedereen 
over het algemeen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen. Dit wordt echter soms steeds moeilijker door licha-
melijke en/of geestelijke klachten. Toch blijft er behoefte 
aan sociale contacten en een zinvolle dag. Voor deze groep 
is Aafje vorig jaar oktober gestart met een dagvoorziening 
in Midden-Inn. Fijn voor deze mensen en prettig voor de 
mantelzorger, die de zorg even met een gerust gevoel uit 
handen kan geven. Zo ook voor Sacha Eikenboom, die 
iedere dag even naar haar moeder in Midden-Inn gaat. 
“Ze woont zelfstandig in Midden-Inn, maar haar geheugen 
gaat langzaam achteruit. Mijn zus en ik gaan iedere dag 
wel even bij haar langs. Dat doen we met liefde, maar het is 
fijn als onze moeder structureel één dag per week ook een 
andere afspraak in haar agenda heeft staan.” 

Empatisch en respectvol 
Met die dag doelt Sacha op maandag, als de geheugentrai-
ning op het programma staat. Arie Graafland van Aafje: 
“Een vaste medewerker begeleidt de groep. Ze gaan op 
een ontspannen manier met elkaar het gesprek aan en 
doen ondertussen oefeningen om het geheugen te trai-
nen. Ook krijgen deelnemers iedere week een taak die zij 

uit moeten voeren. Daarnaast 
is het een plek waar mensen 
elkaar ontmoeten en samen 
een leuke dag hebben. Sacha: 
“Wat ik heel belangrijk vind 
is dat de medewerkers het zo 
goed doen. Ze maken er een 
feestje van en behandelen 
de deelnemers altijd met veel 
empathie en respect. Ze doen allerlei oefeningen en spelle-
tjes zoals memory en scrabble, maar alles gaat heel natuur-
lijk en zonder druk. Ze weten hoe ze met de doelgroep om 
moeten gaan en wat hen kan helpen. Ik kan ook wel een 
spelletje doen met mijn moeder, maar dat is toch anders. 
Bij aankomst staat de koffie klaar, ’s middags is er een lek-
kere warme maaltijd en als het weer het toelaat, wordt er 
ook nog een korte wandeling gemaakt. Het is allemaal net 
iets meer dan alleen maar geheugentraining. Ik vind dit 
een geweldig initiatief, echt een aanrader.”

Win-win-win-situatie
Arie: “Het is een win-win-win-situatie: het sociale aspect is 
fijn tegen eenzaamheid, terwijl het ondertussen structuur 
en uitdaging biedt. Daarnaast geeft het de mantelzorger 
even wat rust. Het is fijn dat we op deze manier – samen 
met de WBV Heerjansdam, die de ruimte ter beschikking 
stelt- iets toe kunnen voegen aan de ondersteuning in 
Heerjansdam. Iedereen is enthousiast en we zitten inmid-
dels bijna aan het maximum aantal mensen. Een succes 
dus!” Sacha: “Ik breng mijn moeder er graag heen. Ze gaat er 
met plezier naartoe en komt altijd met een glimlach terug. 
En ondertussen houden ze haar ook nog een beetje scherp. 
Dat is toch top?”  

De dagvoorziening is bestemd voor mensen met geheugenpro-

blemen, die in het bezit zijn van een WMO-indicatie. Wilt u meer 

weten over de dagvoorziening? Neem dan contact op met Astrid 

Knops via telefoonnummer 06-46642196.

“Ze gaat er met plezier naartoe 
en komt altijd met een glimlach terug”

Activiteiten Midden-Inn
Bovenstaand interview is afgenomen vóór de 
persconferentie van maandag 28 september, 
waarin het kabinet weer aangescherpte maatre-
gelen aankondigde. Uiteraard is ook de geheu-
gentraining toen (weer) tijdelijk stopgezet. Zodra 
de situatie het toelaat en de maatregelen worden 
versoepeld, zal de geheugentraining (net als alle 
andere activiteiten in Midden-Inn) weer opge-
start worden. Arie: “We volgen de richtlijnen van 
het RIVM en hebben binnen Aafje zelf ook een 
speciaal team opgesteld dat twee keer per week 
bij elkaar komt en de laatste ontwikkelingen op de 

voet volgt.” Ook de woning-
bouwvereniging volgt het 
RIVM. “Deze richtlijnen 
zijn leidend. Mocht hier 
verandering in komen, 
bewegen wij hier uiteraard in mee.” De laatste ont-
wikkelingen vindt u op de website van de WBV 
Heerjansdam. De bewoners van Midden-Inn 
ontvangen een brief en kunnen de laatste ont-
wikkelingen volgen middels de lichtkrant in 
het gebouw.
* Richtlijnen per schrijven eind september 2020



Maak uw tuin winterproof
Het bijhouden van de tuin is voor veel 
mensen geen enkel probleem. Sterker 
nog: het kan een plezierige en ont-
spannen hobby zijn. Toch zijn er nog 
altijd huurders die de tuin niet onder-
houden. Met als gevolg een ongezellig 
straatbeeld en in sommige gevallen 
zelfs overlast. Wij gaan er als Woning-
bouwvereniging vanuit dat iedereen 
zijn eigen tuin kan onderhouden en 
dit dan ook doet. Als dit na herhaalde-
lijke verzoeken niet gebeurt, zijn wij 
genoodzaakt actie te ondernemen. Wij 
hopen natuurlijk dat dit niet nodig zal 
zijn. Want zeg nou zelf: een schone, 
nette tuin dat staat toch veel gezelliger? 
Met de winter in aantocht, hierbij wat 
tips om uw tuin winterproof te maken.

Stap 1
Gebruik de juiste materialen. Zorg voor een scherpe heg-
genschaar, snoeischaar en zaag. Regel een aanhanger of 
een busje om straks al het afval mee te kunnen vervoe-
ren. De groenbak zit namelijk al snel overvol. Natuurlijk 
kunt u ook zelf compost maken, maar daar moet u wel 
ruimte voor hebben.

Stap 2
Ga op zoek naar planten in de tuin waarvan u zeker 
weet dat ze de winter buiten niet zullen overleven.  
Zoek binnen een geschikte, niet te warme plek (bijvoor-
beeld de serre of bijkeuken) voor deze planten. Maak 
om ongedierte te voorkomen de potten schoon en plaats 
de planten op hun overwinterplek. Ook lege potten en 
bakken die niet vorstbestendig zijn, moeten naar binnen. 

Stap 3 
Kijk goed of bladeren en takken niet aangetast zijn door 
parasieten en/of schimmels. Is dat wel het geval haal 
deze er dan af. Beoordeel welke planten en bomen vol-
ledig moeten worden teruggesnoeid. De bolacacia is hier 
een mooi voorbeeld van. Deze snoei je helemaal terug   
totdat hij eruit ziet als een lelijke ‘knot’. In het voorjaar 
loopt deze weer mooi uit.

Stap 4
Rozen hebben rust nodig. Deze moeten echt voor 
november worden gesnoeid. Voeg wat mest of com-
post toe aan de voet van de rozenstruik. Rozen, vaste 

planten, bomen en heesters kunt u in de tuin planten als 
het niet vriest. Hetzelfde geldt voor uw voorjaarsbollen. 
De planten zijn dan voor de winter al geworteld waar-
door ze in het voorjaar meteen uitlopen. 

Stap 5
Haal alle mos uit het gras en geef het gazon een extra 
mestlaag. Hiervan wordt het gazon sterker en sommige 
meststoffen houden zelfs mosgroei tegen.

Stap 6
Zorg ervoor dat afgevallen bladeren niet op planten en 
in de vijver blijven liggen. U kunt ze wel rond de planten 
op de grond leggen, zodat ze voeding en bescherming 
krijgen. Let er wel op dat nieuwe aanplant extra water 
nodig heeft.

Stap 7
Vergeet als u in de tuin bezig bent het tuinmeubilair 
niet. Zorg ervoor dat alles goed schoon is, ruim het dan 
op of dek het af met een hoes. Laat de tuinslang leeglo-
pen en berg deze vorstvrij op. Maak ten slotte ook de 
materialen die u hebt gebruikt schoon en hang ze weg.
Zo kan uw tuin er weer even tegen.

Pannenkoekenweer

Beslag in de pan, even wachten,... en flippen 
maar! Het was in augustus soms zo warm, dat 
het klaarmaken (en nuttigen) van een warme 
maaltijd niet te doen was. Kok Paul van de 
brasserie in Midden Inn had dé oplossing: 
heerlijke pannenkoeken voor iedereen! 
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Colofon

Iedere bewoner 
een energiezuinige 
woning

omdat een informatiebijeenkomst in het Dorpshuis nog 
niet mogelijk was. Ook hebben de bewoners een per-
soonlijk aanbod ontvangen voor zonnepanelen van de 
stichting WOCOZON. 

Wij hebben de bewoners ook gevraagd te helpen bij het 
project. Dit kan door zelf de zolders en bergingen leeg 
te ruimen en materialen, zoals betimmeringen en of 
isolatie, te verwijderen. Hierdoor blijft het mogelijk om 
de verduurzaming zonder extra huurverhoging uit te 
voeren. Er zijn voor de bewoners gratis afvalcontainers 
beschikbaar gesteld. Veel bewoners zijn al volop bezig. 
Onze dank hiervoor.

In de eerste week van september gaat het echt begin-
nen. Aannemer Bakker Arkel gaat dan starten met 
de uitvoering van de werkzaamheden. Tegelijker-
tijd brengt de stichting WOCOZON, bij de bewoners 
die daarvoor hebben gekozen, de zonnepanelen aan. 
De woningen gaan dan van gemiddeld energielabel E 
naar label B of C.

In september begint ook de voorbereiding voor het vol-
gende project: het complex Tjasker-Bovenkruier. 

We zijn volop aan de slag met het ener-
giezuinig maken van onze woningen. De 
afgelopen maanden zijn de voorberei-
dingen getroffen voor woningen aan de 
Dercksenstraat, Ds. Visserstraat, Rozen-
laan en Heerjansstraat 8-18. 

Er zijn inspecties uitgevoerd en de bewoners hebben 
allemaal een persoonlijk informatiepakket ontvangen. 
Dit laatste is veel uitgebreider gedaan dan voorheen, 
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