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Wooncrisis
Zodra je de krant openslaat of het journaal op tv 
aanzet is wonen een van de meest besproken 
thema’s van het moment. En terecht. Door 
veel verschillende oorzaken is er een groot 
tekort aan vooral betaalbare (huur)woningen. 
Voor jongeren die zich voor het eerst op de 
woningmarkt begeven is er nauwelijks aanbod en 
makkelijke oplossingen zijn er niet.

In ons dorp -waar eigenlijk alleen nieuwe bouwloca-
ties kunnen ontstaan als er bestaande bouw wordt 
gesloopt- is de zoektocht naar oplossingen zeker niet 
makkelijker. Daarbij zijn de doorlooptijden op plekken 
waar sloop wel ruimte biedt voor nieuwbouw erg lang. 

Daarnaast is de ruimte voor nieuwe locaties erg 
beperkt en blijkt het ook lastig om voor nieuwe initi-
atieven als Tiny houses snel goede locaties te vinden. 
Een mooie locatie in particulier bezit waarvan de 

eigenaar mee wilde werken aan een snelle realisatie 
van enkele Tiny houses is helaas vooralsnog toch op 

niets uitgelopen. Een ander voorbeeld is het oude 
gemeentehuis. Ook hier zijn de plannen om 

ouderenhuisvesting te realiseren vooralsnog 
gestrand. Jammer, want dit zou voor door-
stroming kunnen zorgen. Helaas komen we 
zo niet veel verder. Er is sprake van een woon-

crisis en die vraagt om snelheid en flexibiliteit. 

Gelukkig erkent ook de nieuw gekozen gemeente-
raad de urgentie en wordt er aan het thema wonen 
extra aandacht gegeven. Wij zullen samen met onze 
Huurdersraad, de Dorpsraad en onze collega corpora-
ties in Zwijndrecht vol aandacht blijven vragen voor 
deze zaken bij het gemeentebestuur en de wethouder 
Wonen in het bijzonder.

Daarnaast zetten we vol in op dat wat we wel direct 
kunnen beïnvloeden. De energetische verbeteringen 
aan de Bovenkruier en Tjasker worden rond de zomer 
verder opgepakt en dit jaar afgerond. Ook wij merken 
hier de gevolgen van tekorten aan materiaal en per-
soneel. De prijzen stijgen fors en aannemers zijn 
selectief in het aannemen van werk. Het is wel goed 
te zien dat langdurige samenwerking zich in deze 
tijden uitbetaald. Gelukkig krijgen wij van veel huur-
ders waarvan de woningen energetisch zijn verbeterd 
positieve berichten over duidelijk meer comfort en 
duidelijk minder verbruik! Wij nodigen alle bewoners 
van complexen die energetisch worden aangepakt uit 
om gebruik te maken van de mogelijkheden die wij via 
Wocozon bieden om op de daken zonnepanelen aan 
te leggen. 

Gelukkig is er in deze uitgave ook plaats voor een ver-
rassende en mooie historische vondst, zie het bericht 
hiernaast. 

Ik wens u namens het hele team een mooie zomer toe! 

Gerben Stolk,
Voorzitter
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Verborgen schat
Eens in de zoveel tijd, komt er weleens een ver-Eens in de zoveel tijd, komt er weleens een ver-
borgen pareltje voorbij. Het gebeurde tijdens het borgen pareltje voorbij. Het gebeurde tijdens het 
renoveren van een van onze oudste woningen renoveren van een van onze oudste woningen 
aan de Molenweg van de in 2021 overleden Jan aan de Molenweg van de in 2021 overleden Jan 
v/d Burg. In de achterkamer van de woning waar v/d Burg. In de achterkamer van de woning waar 
Jan zijn hele leven gewoond heeft, kwam er Jan zijn hele leven gewoond heeft, kwam er 
een pentekening van de Heerjansdamse molen een pentekening van de Heerjansdamse molen 
Landzicht tevoorschijn. Het stukje geschiedenis Landzicht tevoorschijn. Het stukje geschiedenis 
zat verstopt zat verstopt 
achter vijf achter vijf 
lagen behang. lagen behang. 
Een mooi Een mooi 
inkijkje in de inkijkje in de 
vorige eeuw!vorige eeuw!



Van een fijne eengezinswoning naar 
een appartement zonder tuin: het is 
een stap die veel 55-plussers wel willen 
maken, maar vaak nog even voor zich 
uitschuiven. Zo ook de 66-jarige Ellen 
Westerveld. Omstandigheden zorgden 
er echter voor dat zij het duwtje in de 
rug kreeg om de stap vorig jaar toch te 
zetten. En daar heeft ze geen seconde 
spijt van gehad: “Ik ben hier helemaal 
gelukkig!” 

Hoewel Ellen geboren en getogen Rotterdamse is, woont 
ze inmiddels het grootste deel van haar leven in Heerjans-
dam. “Toen ik hier 30 jaar geleden kwam wonen, had ik 
gelijk een goed gevoel. En dat is nooit meer weggegaan. 
Het is echt mijn dorp geworden.”

Nieuwe fase
Na vijftien jaar in de Appelgaard gewoond te hebben, ver-
huisde Ellen naar een woning in de Heerjanstraat. Met haar 
twee kinderen, die toen inmiddels 15 en 18 waren, vond ze 
daar haar plek. “Ik was dolgelukkig met dat huis. Ik heb er 
altijd heerlijk gewoond en het huis gekoesterd.” Nadenken 
over de toekomst deed Ellen wel, maar met een baan, (klein)
kinderen en een druk sociaal leven, was het idee om te ver-
huizen naar een levensloopbestendige woning ‘iets voor 
later’. Totdat ze onverwachts vervroegd met pensioen kan 
en in de corona-tijd veel alleen thuis zit. “Dan heb je ineens 
tijd om na te denken. Wat wil ik doen met mijn leven? Mijn 
huis was na vijftien jaar toe aan een opknapbeurt. Maar ja, 
je kunt je spaargeld maar één keer uitgeven. Toen begon 
het gevoel mij te bekruipen of het niet een beter idee was 
om te verhuizen. Ik besefte mij dat dit huis zijn dienst 
gedaan had en dat het tijd was voor een nieuwe fase.”

Dankbaar
Hoewel de keuze goed doordacht was en achteraf meer dan 
de juiste bleek te zijn, was het ook een moeilijke en span-
nende beslissing. “Verhuizen is gewoon topsport. Het kost 
geld, emotie en energie.  Je gaat weg uit je vertrouwde 
omgeving en moet wennen aan een nieuwe. Een moeilijke 
stap om te nemen. En ik denk dat daarom veel mensen er 
ook zo lang mee wachten. Bij mij kwam het in een stroom-
versnelling en daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Het is 

“Verhuizen was 
moeilijk, maar 
bleek een lot 
uit de loterij!”

Onderhoud CV’s 
tweejaarlijks
Onderhoud aan de CV-ketels gebeurde tot voor kort Onderhoud aan de CV-ketels gebeurde tot voor kort 
ieder jaar. De firma Schilt zorgde er jaarlijks voor dat ieder jaar. De firma Schilt zorgde er jaarlijks voor dat 
de CV-ketel gecontroleerd, schoongemaakt en indien de CV-ketel gecontroleerd, schoongemaakt en indien 
nodig verder onderhouden werd. Met ingang van dit nodig verder onderhouden werd. Met ingang van dit 
jaar is besloten om dit voortaan tweejaarlijks te doen. jaar is besloten om dit voortaan tweejaarlijks te doen. 
Dit besluit is genomen omdat de nieuwe generatie ketels Dit besluit is genomen omdat de nieuwe generatie ketels 
dankzij modernisering geen jaarlijks onderhoud meer dankzij modernisering geen jaarlijks onderhoud meer 
nodig heeft. Daarnaast waren de gevonden gebreken nodig heeft. Daarnaast waren de gevonden gebreken 
aan oudere ketels geen aanleiding om vast te houden aan oudere ketels geen aanleiding om vast te houden 
aan de jaarlijkse controle. Vermoed u dat er iets niet aan de jaarlijkse controle. Vermoed u dat er iets niet 
goed is aan uw ketel? Dan kunt u natuurlijk altijd con-goed is aan uw ketel? Dan kunt u natuurlijk altijd con-
tact op nemen met de woningbouwvereniging. Dit kan tact op nemen met de woningbouwvereniging. Dit kan 
via het contactformulier op de website.via het contactformulier op de website.

de beste stap geweest die ik heb kunnen zetten. Ik ben er 
nog elke dag blij mee.” Wat Ellen geholpen heeft, was het 
feit dat haar buren haar met open armen ontvingen én dat 
bleek dat haar oude buren meeverhuisden. “Dat gaf een 
stukje veiligheid en vertrouwen. Een warm welkom is zo 
belangrijk. Dat deed mij goed en heeft zeker geholpen om 
mijn draai hier zo snel te vinden.”

Toeval bestaat niet
Saillant detail aan de verhuizing is dat Ellen het huis eigen-
lijk al kende. “Twintig jaar geleden heb ik een half jaartje 
voor een thuiszorginstelling gewerkt. Ik had toen twee 
huizen onder mijn schoonmaakhoede en één ervan was dit 
appartement. Ik weet nog dat ik toen zei: wát een leuk huis 
en wat boft deze dame dat ze hier mag wonen. Nu twintig 
jaar later mag ik dit mijn huis noemen en zit ik hier heerlijk 
in het zonnetje op mijn gezellige balkon vol groen. Ik ben 
helemaal gelukkig!”

Het balkon van Ellen is een groene oase van rust, midden in het dorp



Vanaf 1 juli zijn de bekende NEE-JA-
stickers niet meer nodig. De stickers 
worden vervangen door InMijnBus. 
Dat is een website waarop u kunt aan-
geven of u wel of geen reclamefolders 
en/of huis-aan-huiskranten wilt ont-
vangen.

De bekende brievenbussticker bestaat al 30 jaar. In die 
tijd is er op ongeveer 35 van elke 100 brievenbussen in 
Nederland zo’n sticker geplakt. Er is onderzoek gedaan 
naar de stickers. Hieruit blijkt dat 15 procent van de huis-
houdens geen sticker plakt, omdat men het gedoe vindt 
om een sticker te regelen. Of omdat men ze lelijk vindt op 
de brievenbus.

Veel groen in uw tuin zorgt ervoor dat 
de bodem het water goed kan vasthou-
den. Bestraat daarom zo weinig moge-
lijk. Als u een paadje of terras aanlegt, 
kies dan voor tweedehands of beton-
nen tegels met een keurmerk.

Geen ja/nee 
stickers meer

Minimaal bestraten, 
maximaal 
milieuvriendelijk

Op internet
Sinds 1 juli 2022 kunt u eenvoudig op internet aangeven 
wat u in uw brievenbus wilt ontvangen. Dat doet u via 
www.inmijnbus.nl. Voor het eind van dit jaar beschikken 
alle Nederlandse huishoudens over InMijnBus.

Hoe het werkt
Ieder huishouden in Nederland ontvangt uiterlijk in 
december via de post een kaart van InMijnBus. Op deze 
kaart staat hoe u uw voorkeur kunt doorgeven. Zit er al 
een sticker op uw brievenbus? En verandert uw voorkeur 
niet? Dan hoeft u niets te doen. Uw huidige voorkeur is al 
overgenomen. Zodra InMijnBus in uw gemeente is inge-
voerd, kunt u de sticker van uw brievenbus halen. 
Meer weten? Kijk dan op de website www.inmijnbus.nl.

Apotheek uit de muur
In de laatste uitgave van 2021 plaatsten 
wij een artikel over de uitgifteautomaat 
voor medicijnen aan de Kromme Ne-
ring. Die zou medio februari geplaatst 
worden. Helaas zorgden externe facto-
ren ervoor dat de plaatsing wat vertra-
ging opgelopen heeft. Inmiddels is alles 
opgelost en zal de uitgifteautomaat op 
korte termijn in gebruik genomen wor-
den.

Kort door de bocht: de milieuvriendelijkste bestrating is 
geen bestrating. Hoe groener uw tuin, hoe beter de natuur-
lijke waterafvoer. Daarmee helpt u om wateroverlast te 
voorkomen. Als woningbouwvereniging stimuleren wij 
het ‘vergroenen’ van uw tuin en willen wij dichtstraten 
van tuinen beperken. Daarom leveren wij geen zand meer 
om een tuin dicht te straten.

Zoekt u een alternatief voor tegels? Denk dan eens aan 
‘halfverharding’. Dat bedekt de bodem, maar laat het 
regenwater door. Boomschors en houtsnippers zijn de 
milieuvriendelijkste halfverharders. Grind is schaars en 
de winning tast het landschap aan. Gebruik daarom liever 
(klei)schelpen, gravel of split voor paadjes en halfverharde 
plaatsen in jouw tuin.
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Ons mooie wooncomplex/ontmoe-
tingsplein Midden Inn bestaat inmid-
dels alweer zes jaar. In die tijd is er al 
veel gebeurd en zijn er al veel leuke 
en nuttige activiteiten georganiseerd. 
Astrid Knops is namens Aafje al enige 
tijd de vrijwilligerscoördinator. In deze 
nieuwsbrief geeft zij een klein inkijk-
je in hoe het er op dit moment met de 
activiteiten in Midden Inn voor staat. 

“Op de eerste plaats is Midden Inn natuurlijk bedoeld als 
woongebouw. In dit mooie seniorencomplex is het fijn 
en riant wonen met een indicatie voor een lichamelijke 
beperking. Dankzij alle aanpassingen in de appartemen-
ten kunnen bewoners, ondanks een beperking, makkelijk 
en zelfstandig bewegen in huis. Maar er wonen niet alleen 
senioren in Midden Inn. Er is ook plek voor jongere bewo-
ners met een indicatie.

Eenzaamheid tegengaan
Daarnaast dient Midden Inn als ontmoetingsplein. 
We organiseren er allerlei leuke en nuttige activiteiten. 
Na de eenzame coronatijd is er nu weer gelukkig van alles 
mogelijk. Wat hebben de bewoners de activiteiten en de 
brasserie gemist! 

De activiteiten die er al waren, hebben gelukkig groten-
deels weer doorgang gevonden. Toch zijn er ook een aantal 

Volop gezelligheid 
in Midden Inn 

Slot smeren? 
Potlood zoeken!
Deursloten gaan soms lastig open. Vaak komt dat Deursloten gaan soms lastig open. Vaak komt dat 
door vuil of vocht in het slot. Regelmatig smeren is door vuil of vocht in het slot. Regelmatig smeren is 
de oplossing. Gebruik alleen géén smeerolie of vet. de oplossing. Gebruik alleen géén smeerolie of vet. 
Want olie en vet trekken vuil aan. Grafietpoeder Want olie en vet trekken vuil aan. Grafietpoeder 
werkt veel beter. Grafietpoeder kunt u voor een werkt veel beter. Grafietpoeder kunt u voor een 
paar euro in de bouwmarkt kopen. Maar er is een paar euro in de bouwmarkt kopen. Maar er is een 
goedkopere manier. Grafiet zit namelijk ook in potlo-goedkopere manier. Grafiet zit namelijk ook in potlo-
den. Maak uw sleutel een héél klein beetje vochtig. den. Maak uw sleutel een héél klein beetje vochtig. 
Schraap vervolgens met een mesje wat grafiet van Schraap vervolgens met een mesje wat grafiet van 
de punt van een potlood over de sleutel. Steek de de punt van een potlood over de sleutel. Steek de 
sleutel een paar keer in het slot. Zo verdeelt u het sleutel een paar keer in het slot. Zo verdeelt u het 
grafiet. Draai het slot daarna een paar keer open en grafiet. Draai het slot daarna een paar keer open en 
dicht. Doe dit minstens 1 keer per jaar. Dan gaan uw dicht. Doe dit minstens 1 keer per jaar. Dan gaan uw 
sloten langer mee. sloten langer mee. 

gestopt, omdat er niet genoeg deelnemers of vrijwilligers 
meer voor waren. We hopen heel erg dat met deze een 
doorstart gemaakt kan worden. In eerste instantie gaat het 
nu om de breiclub en het kaarten, maar ook bij koersbal 
en jeu de boules zijn we blij met nieuwe aanmeldingen. 
Daarnaast is de duo-fiets ook weer beschikbaar, maar wel 
met de vaste vrijwilliger die helpt meefietsen. Mensen uit 
heel Heerjansdam, die niet meer zelfstandig kunnen fiet-
sen maar wel heel graag nog eens in de buitenlucht zouden 
willen zijn, kunnen zich hiervoor aanmelden.  

Van Lentefair tot driegangendiners
Gelukkig worden er ook weer evenementen georganiseerd, 
zoals de Lentefair op 18 mei. Zo proberen we er voor heel 
Heerjansdam iets leuks van te maken. Tot slot organiseren 
we nu 1x in de twee weken op vrijdag een eetspecial in de 
brasserie. Deze vrijdagen worden goed bezocht en zijn 
super gezellig. U kunt zich hiervoor opgeven en gezellig 
mee eten. Wat nog niet plaats heeft gevonden, maar wel 
op de planning staat zijn thema-avonden voor 60-, 70- 
of 80-plussers, 1x in de maand op woensdag. Hierbij gaat 
het er voornamelijk om dat mensen die alleen zijn elkaar 
kunnen ontmoeten. Dit onder het genot van een heerlijk 
driegangendiner, bereid door vrijwillige koks. 

Zoals u ziet, zijn we vol aan de slag om Midden Inn nog 
meer het ontmoetingsplein van Heerjansdam te maken! 
Wilt u meer weten over een van de activiteiten of heeft 
u interesse om als vrijwilliger uw steentje bij te dragen? 
Neem dan contact met mij op via astrid.knops@aafje.nl. ”


