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Wonen
IN HEERJANSDAM

Voorwoord
Na een ongekend mooie zomer met veel zon
heeft u hopelijk volop genoten van uw tuin
of balkon. We hebben de afgelopen tijd veel
aandacht gevraagd voor het onderhoud van
tuinen. Gelukkig liggen veruit de meeste tuinen
er keurig bij. Dit draagt niet alleen bij aan uw
woongenot maar ook aan dat van uw buren.
Het maakt Heerjansdam het dorp dat het is.
Genoeg redenen om de huurders waarvan de
tuin achterstallig onderhoud laat zien nog
eens uitdrukkelijk te vragen om juist nu de
handschoen op te pakken en de tuin glad te
maken voor het najaar en de winter.
Het eerste complex waar de energetische verbeteringen zijn doorgevoerd is afgerond. Het is goed te zien dat
veel van de huurders bij de evaluatie hebben aangegeven tevreden te zijn over de uitvoering van de werkzaamheden. En belangrijker nog; dat zij tevreden zijn
over het resultaat. Dat is uiteindelijk waar het om gaat:
het verlagen van de energiekosten en verbeteren van
het comfort van de woning. In deze uitgave blikken we
met projectleider Jaap van Dijk terug op het inmiddels
afgeronde complex Wiekslag, Groene Dreef, Bloklandlaan en Oosteinde. Ook kijken we met hem vooruit
naar de acties voor het volgende complex. Dit zijn
de woningen aan de Hupse, Brakel, Prinsenhof,
‘t Fort en Smaus. De opgave om alle woningen
samen gemiddeld op label B te krijgen is fors
en vergt een goede financiële planning. Waar
mogelijk zullen wij proberen om de labelverbetering te versnellen.

Een nieuwe uitdaging is hier inmiddels aan toegevoegd. Door alle problemen met aardbevingen in de
provincie Groningen moeten woningen gefaseerd ‘van
gas los’. De regio Drechtsteden heeft hier het voortouw
genomen door met Diederik Samson als voorzitter een
groep overheidsinstellingen, corporaties en bedrijven
bij elkaar te brengen in een programmaraad: Energieakkoord Drechtsteden. Onze vereniging is hierbij ook
als partner aangesloten. We hebben bij de programmaraad en de gemeente Zwijndrecht speciale aandacht
gevraagd voor de specifieke ligging van Heerjansdam.
Dit omdat Heerjansdam duidelijk afgescheiden ligt van
de rest van de gemeente Zwijndrecht. Het is belangrijk
deze specifieke positie goed kenbaar te maken met het
oog op de meest gewenste oplossing: aansluiting op het
warmtenet van HVC uit Dordrecht.
Daarnaast zijn we met de gemeente Zwijndrecht en
de andere corporaties in Zwijndrecht in gesprek over
de Prestatie Afspraken Lange Termijn. Hierbij is ook
de Huurdersraad nauw betrokken. Goed te zien dat
we beschikken over een actieve en betrokken Huurdersraad!
Zoals u ziet is er veel te doen richting het einde van het
jaar. We stropen de mouwen op!
Ik wens u allen een mooie nazomer toe!
Hartelijke groet,
Gerben Stolk | Voorzitter

Schone goot
Het is een klus die vaak over het hoofd wordt gezien, maar het is zeker niet onbelangrijk: de dakgoot schoonmaken. Als de goten niet meer goed doorstromen, loopt
u het risico op overstromingen en lekkage. Het is daarom belangrijk om de dakgoot
minimaal één keer per jaar goed schoon te maken. Geen idee hoe u dit moet doen?
Vraag het aan de buurman/buurvrouw of laat het ons weten. Wij helpen u graag!

IN HEERJANSDAM

Het dak op
Wanneer u in uw woning één of
meerdere dakramen heeft, kunt u
een aantal dingen doen om te zorgen
dat deze langer meegaan. Wij zetten
ze voor u op een rijtje:
Luchtfilter reinigen
Het luchtfilter kan verwijderd worden en met de gangbare huishoudelijke schoonmaakmiddelen gereinigd
worden. Tuimel 180° en vergrendel het draaiend gedeelte in de schoonmaakstand en verwijder het filter
uit de filterrail.

Schoonmaken rondom buitenzijde van het raam
Smeren
Smeer uw scharnieren en sluiting minimaal één keer
per jaar voor het soepel openen en sluiten van het
dakraam. Dat kan met vaseline of speciaal smeervet.
U brengt het smeermiddel aan op het loopvlak van
de scharnieren aan de linker- en rechterzijde van het
raam én op de sluiting aan de bovenzijde van het raam.
Daarna doet u het raam een aantal keren open en dicht
om het vet goed in te laten werken.

Reinigen ruiten buitenzijde
Om de buitenzijde van de ruit schoon te maken, kunt
u het draaiend gedeelte 180° tuimelen. Het draaiend
gedeelte moet vergrendeld worden door de vergrendelingsschuif in het busje links onderaan in het kozijn te
schuiven. Deze veiligheidsvoorziening zorgt ervoor dat
beide handen vrij zijn voor het schoonmaken. Reinig
de ruit met een zachte, schone en pluisvrije doek, een
zeemleren doek, een schone, niet-schurende spons of
een ruitenwisser zonder metaal. Schoon water is in de
regel voldoende voor het reinigen van de ruit. U kunt
ook niet-schurende huishoudmiddelen gebruiken.

Wonen met zorgindicatie
In het Midden-Inn wonen huurders met een zorgindicatie. Om in aanmerking te komen voor een woning
in het complex, heeft u deze indicatie dan ook nodig.
Heeft u deze nog niet, maar denkt u wel in aanmerking te komen? Laat het ons dan weten, zodat wij u
op onze lijst kunnen plaatsen. Zodra er een woning
vrijkomt, zullen wij u vervolgens persoonlijk benaderen om de mogelijkheden te bespreken.

Om lekkage te voorkomen moeten bladeren en ander
vuil uit het gootstuk rondom het dakraam verwijderd
worden met een zachte borstel. Zo kan het regenwater
altijd goed afgevoerd worden.

Ventilatieroosters
Om de ventilatieroosters in uw vensterglas werkend te
houden is het van groot belang dat u deze regelmatig
schoonmaakt met de stofzuiger.

Melden woonoverlast
Ervaart u ernstige woonoverlast door huurders
met verward gedrag? Negeer dit niet en geef het
aan ons door. Naast een melding bij de woningbouwvereniging vragen wij u ook melding te doen
bij de politie. Merkt u dat een persoon een gevaar
vormt voor zichzelf en/of de omgeving? Schroom
dan niet en bel 112. Zo kunnen wij met elkaar het
uit de hand lopen van incidenten voorkomen!

Creabea’s
Iedere donderdag bruist het van de
creativiteit in het Midden-Inn.
Dan vindt namelijk van 14.00 tot 16.00 uur de
crea-middag plaats. Onder begeleiding van een
aantal superenthousiaste vrijwilligers worden
onder meer de mooiste kaarten gemaakt (die
overigens ook te koop zijn in de brasserie). Op dit
moment bestaat de groep uit 12 creatievelingen,
maar er is nog plek voor meer. Dus lijkt het u leuk
om ook eens mee te doen, schroom niet, en kom
gerust eens langs. U bent van harte welkom!

Ieder huis energiezuinig!
Zoals u inmiddels weet, is de woningbouwvereniging
volop aan de slag met het energiezuinig maken van
haar woningen. De werkzaamheden aan het Oosteinde,
de Wiekslag, de Groene Dreef en vier woningen aan de
Bloklandlaan zijn afgerond. De woningen gaan daarbij
van gemiddeld energielabel E naar label A.
De woningbouwvereniging is van plan om bij ongeveer
300 woningen energiebesparende maatregelen te gaan
realiseren. Doel is om voor het hele bezit uit te komen op
label B. Hiervoor is geld gereserveerd. Voorzitter Gerben
Stolk: ‘Het bestuur vindt het belangrijk dat elke woning
energiezuinig wordt, zodat de woonlasten betaalbaar
blijven. Dit betekent dat er efficiënt met de beschikbare middelen moet worden omgegaan. Bewoners van de
bovengenoemde woningen hebben massaal aangegeven
een aantal werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.
Waar nodig is uiteraard ondersteuning aangeboden vanuit de woningbouwvereniging. Iedereen die heeft meegewerkt, willen wij bij deze nogmaals bedanken!’

Planning
Projectleider Jaap van Dijk over de planning: ‘In de zomer
zijn de opnames en de voorbereiding van het volgende
complex afgerond. Het gaat hierbij om de woningen aan
’t Fort, De Brakel, De Smaus, De Hupse en Prinsenhof.
Binnenkort wordt op een bewonersbijeenkomst bekend
gemaakt welke energiebesparende maatregelen de woningbouwvereniging van plan is te gaan uitvoeren. De
start van de uitvoering staat gepland voor het vierde
kwartaal van dit jaar.’
Zonnepanelen
‘Energiebesparing gaat uit van het principe: energie die
niet wordt gebruikt hoeft ook niet te worden opgewekt,’
legt Jaap van Dijk uit. ‘Energie die daadwerkelijk nodig is
om apparatuur en lampen te laten functioneren kan het
beste duurzaam worden opgewekt. De woningbouwvereniging onderzoekt daarom de mogelijkheden rondom
zonnepanelen. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij
u informeren.’

Huiselijke handigheidjes
Er is geen probleem zo klein of er is wel een
creatieve oplossing voor. We zetten er 8 voor
u op een rijtje.
1. Gooi een gebruikte Post-it niet direct weg. Het
plakrandje is superhandig om stof en vuil tussen
de toetsen van het toetsenbord van uw pc te halen.
2. Een shirt met knoopjes strijken? Leg de binnenkant boven. Dan kunt u gewoon over de knoopjes heen strijken, in plaats van eromheen en tussendoor.
3. Wel eens last van lekkende vuilniszakken? Leg
dan altijd eerst een oude krant onder in de zak.
Die absorbeert vocht.
4. Deze tip redt misschien ooit uw leven: stop een
kaartje in uw portemonnee op een duidelijk
zichtbare plek. Schrijf hierop uw bloedgroep,
eventuele allergieën en de telefoonnummers van
uw arts en mensen die gewaarschuwd moeten
worden in geval van nood.
5. Geeft u een feestje en bent u vergeten het drinken in de koelkast te zetten? Wikkel de flessen
in nat keukenpapier en zet ze in de vriezer. Een
kwartiertje later is het drinken ijskoud.
6. Drinkt u graag koude witte wijn, maar baalt u
ervan dat ijsklontjes smelten en de wijn waterig
maken? Vries dan witte druiven in en gebruik
die als ijsklontjes.

7. Een soortgelijke tip voor het maken van ijskoffie:
gebruik ijsblokjes van koffie. Als u die maakt, zorg
dan wel dat de koffie niet te heet is als u die in het
ijsblokjesbakje giet. Anders smelt dat misschien.
8. Kunt u de sleutels aan uw sleutelbos niet goed uit
elkaar houden? Gebruik nagellak om de bovenkant (waar u de sleutel vasthoudt) verschillende
kleurtjes te geven.

Koude witte wijn? Druiven in de vriezer!
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Even voorstellen...
Astrid Knops
Participatiecoördinator vrijwilligers en
dagbestedingscoach.

In het Midden-Inn worden al sinds het begin allerlei verschillende activiteiten georganiseerd. Ruim 40 vrijwilligers zetten zich hier actief voor in. Om dit alles te organiseren en de vrijwilligers te ondersteunen is sinds 1 juni
participatiecoördinator vrijwilligers en dagbestedingscoach Astrid Knops aangesteld. ‘Kortgezegd houd ik mij
bezig met alle activiteiten in het Midden-Inn. Voor de
vrijwilligers ben ik een vraagbaak, waar zij altijd terecht
kunnen. Daarnaast voer ik voor de woningbouwvereniging ook nog allerlei andere taken in het Midden-Inn uit.’
Astrid is geen onbekende in de wereld van Aafje.
Al sinds 2001 is zij in dienst bij de zorgorganisatie. Ze
werkte onder meer op de dagbehandeling en deed een
opleiding tot sociaal maatschappelijk dienstverlener.
Sinds 1 juni werkt ze op maandag en woensdag van
09.00 tot 14.30 uur in het Midden-Inn. De rest van haar
tijd is ze werkzaam in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. ‘In totaal geef ik sturing aan 86 vrijwilligers, dus
dat is heel gevarieerd. Ik vind het erg leuk om te doen.
Ik zet activiteiten op en zorg dat alles lekker loopt. Daarnaast kijk ik ook aan welke nieuwe activiteiten behoefte
is en of we genoeg vrijwilligers hebben om hiermee te
starten. Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar enthousiaste, nieuwe vrijwilligers. Al met een paar uurtjes kun
je ons ontzettend helpen. En je helpt niet alleen ons; het
is ook gewoon heel erg leuk om te doen!’

Voor welke activiteiten heeft het Midden-Inn op dit
moment vrijwilligers nodig?
• Horeca-hulp
Om het horeca-gedeelte ook open te kunnen stellen
voor Heerjansdammers die niet in het Midden-Inn wonen, zijn vrijwilligers nodig die op vrijdag, zaterdag of
zondag in de brasserie kunnen helpen.
• Tafeltje dekje
Binnenkort wil Astrid starten met een tafeltje dekje
service voor inwoners van het Midden-Inn. Zij is hiervoor nog op zoek naar hulp voor het rondbrengen van
de maaltijden.
• Maatjes
Een maatje is een vrijwilliger die bij oudere mensen
thuis kan ondersteunen in dagelijkse bezigheden, zoals boodschappen doen, naar buiten gaan, een spelletje
doen of begeleiden naar het ziekenhuis.
• Respijtmaatjes
Mantelzorgers dragen een grote last en verantwoordelijkheid wanneer zij dagelijks voor hun partner moeten
zorgen. Om hen ook eens wat tijd voor zichzelf te geven, is Astrid op zoek naar vrijwilligers die de zorg een
paar uurtjes over kunnen nemen, zodat de mantelzorger er even tussenuit kan.
Heeft u interesse in vrijwilligerswerk in het Midden-
Inn? Neem dan eens vrijblijvend contact op met Astrid.
Dat kan via 06-46642196 of via astrid.knops@aafje.nl.
Ook kunt u bij Astrid terecht als u een activiteit wilt organiseren in een van de ruimtes van het Midden-Inn.

Sleutel-alert
Met de donkere dagen voor de deur, staan ook inbrekers weer te popelen om op jacht te gaan. Maak
het ze niet te makkelijk en let goed op uw (huis)sleutels. Bent u uw sleutels kwijt? Geef dit dan zo snel
mogelijk aan ons door. Wij zorgen dan voor nieuwe
sloten. In geval van verlies, zijn de kosten hiervoor
wel voor eigen rekening.
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