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Gewijzigde openingstijden 
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Tijdens de druk bezochte en gezellige snertreceptie 
begin januari hebben we al met elkaar geproost op het 
jubileum. Daarnaast zullen wij na de zomer het door 
Kees Brinkman samengestelde jubileumboek uitbrengen 
en aan alle huurders aanbieden. Dit belooft een mooie 
vastlegging in woord en beeld te worden van de rijke 
geschiedenis van onze vereniging. Ook geeft het een 
prachtig tijdsbeeld door de jaren heen van de groei van 
Heerjansdam tot wat het nu is. Daarnaast wordt met 
de Huurdersraad gekeken naar een passend en blijvend 
geschenk waar alle huurders gebruik van kunnen maken 
en dat uitnodigt tot ontmoeting en gesprek. De precieze 
invulling blijft nog even en verrassing!

Met het noemen van de Huurdersraad wil ik 
graag even inzoomen op de belangrijke positie 
die zij binnen de vereniging innemen. De leden 
van de Huurdersraad zijn zeer betrokken bij de 
vereniging en laten dit niet alleen zien tijdens 
de reguliere vergaderingen maar zeker ook met 

hun bijdragen in vele vormen in Midden-Inn. Vanuit 
het bestuur wil ik dit graag nog eens benadrukken. Een 
goed functionerende Huurdersraad is van groot belang 
voor de vereniging. Dus mocht u geïnteresseerd zijn 
om de Huurdersraad te versterken, schroom dan niet 
contact op te nemen met één van de leden. Zij vertellen 
u graag meer over hun rol binnen de vereniging.

Als laatste wil ik u nog informeren over de besprekingen 
en vorderingen die worden gemaakt binnen Energie-
akkoord Drechtsteden. Onze vereniging is mede-
ondertekenaar van dit akkoord. Het is hierbij 
belangrijk dat wij steeds aandacht blijven vragen voor 
de specifieke geografische positie van Heerjansdam. 
Dit doen we niet alleen bij de verantwoordelijk 
wethouder van de gemeente Zwijndrecht, maar ook 
bij de vertegenwoordigers van HVC die het warmtenet 
binnen de Drechtsteden verzorgen. Het is, niet alleen 
voor u als huurders van onze woningen, maar voor alle 
Heerjansdammers van groot belang dat Heerjansdam 

hier niet wordt vergeten! 

Ik wens u veel leesplezier bij deze uitgave! 

Hartelijke groet,
Gerben Stolk | Voorzitter

2019 is voor onze vereniging een bijzonder 
kroonjaar. We vieren dit jaar namelijk het 

100-jarig bestaan. Een bijzondere mijlpaal waar 
wij op verschillende momenten met verschillende 
activiteiten bij stil staan. Uiteraard informeren wij 

u hier de komende tijd verder over. 

Voorwoord

De openingstijden van ons kantoor zijn gewijzigd. Wij zijn per 
januari 2019 alleen nog geopend op woensdag van 9.00 tot  
11.30 uur. De maandag –en vrijdagochtend zijn komen te 
vervallen. Heeft u een vraag? Kijk dan ook eens op onze 
vernieuwde website www.wbvheerjansdam.nl. Deze is 24 uur 
per dag, 7 dagen per week bereikbaar en u vindt hier enorm 
veel informatie! Komt u er na een bezoek aan onze website nog 
niet uit, schroom dan niet om langs te komen of te bellen op 
woensdagochtend. Wij staan u graag te woord!



De verduurzamingswerkzaamheden 
zijn in volle gang. In het vierde 
kwartaal van 2018 zijn de vloeren en 
de gevels van de woningen aan De 
Hupse, De Smaus, Brakel, Prinsenhof 
en ’t Fort aangepakt. 

Momenteel worden in dit wooncomplex de zolders 
geïsoleerd en wordt er energiezuinige ventilatie in de 
badkamer aangebracht. Daarnaast hebben de bewoners 
een aanbod voor gratis zonnepanelen ontvangen van 
Wocozon. Ook u ontvangt dit aanbod binnenkort. 
Maar hoe zat dat nu ook alweer met die zonnepanelen?

Wocozon is een stichting die werd opgericht voor en 
door woningcorporaties. Het doel? Zonne-energie 
naar de sociale huurder brengen. Ook wij willen 
zonne-energie voor u toegankelijk maken en zijn 
daarom in zee gegaan met Wozocon. Zij leggen de 
zonnepanelen op uw huurwoning. Dit kost u en de 
woningbouwvereniging niets. U betaalt alleen voor de 
daadwerkelijk opgewekte stroom op uw dak. 

Altijd goedkoper
De prijs van deze stroom ligt met 16,5 eurocent per kWh 
altijd lager dan welke aanbieder dan ook. De gemiddelde 
stroomprijs bij energieleveranciers is momenteel 22 
eurocent per kWh. Verbruikt u meer stroom dan u 

Laat de zon maar schijnen!
opwekt, dan betaalt u voor de opgewekte zonnestroom 
16,5 eurocent en voor het resterende deel het hogere 
tarief van uw energieleverancier. Voor opgewekte 
zonnestroom die u niet gebruikt betaalt u geen 16,5 
eurocent maar slechts 8 eurocent. U ontvangt van uw 
energieleverancier hiervoor een vergoeding van circa 8 
eurocent. Zo bent u per saldo kostenneutraal uit voor 
opgewekte zonnestroom die u niet gebruikt. 

Eerste plaatsingen
Wocozon heeft inmiddels de eerste zonnepanelen ge-
plaatst. De woningbouwvereniging heeft daarnaast de 
opdracht verstrekt voor het vervangen van het enke-
le glas bij de woningen aan het Horspad en het aan-
brengen van CO² gestuurde ventilatie in de complexen 
de Perenhof en het Kruisbespad. De werkzaamheden 
worden in de eerste helft van dit jaar afgerond. 

Gezonde toekomst
In het eerste kwartaal van 2019 staat het volgende 
complex op de planning. Het aanbieden van de zonne-
panelen via Wocozon wordt waar mogelijk de komende 
jaren in combinatie met de verduurzamingsprojecten 
aangeboden. WBV Heerjans dam raadt u dan ook van 
harte aan het aanbod voor gratis zonnepanelen te 
accepteren. Zonnestroom van eigen dak is goed voor 
uw portemonnee en draagt bij aan het realiseren 
van een gezonde toekomst voor u, uw kinderen en 
toekomstige generaties. Laat de zon maar schijnen!

Nieuws uit 
Midden-Inn

  Elke laatste vrijdagmiddag van de maand is er 
van 14.00 – 17.00 uur een bingo. Voor € 5,00 per 
persoon kunt u gezellig meedoen en meestrijden om 
mooie prijzen. 

  Houdt u van muziek? Kom dan eens op 
donderdagmorgen langs in de brasserie. Dan wordt 
er van 10.00 tot 12.00 uur naar muziek geluisterd 
en gezongen. Een vrolijke, muzikale aangelegenheid 
waarbij u van harte welkom bent! 

  Het zonnetje komt weer door en dat betekent.. 
tijd voor een Lentefair! Op vrijdag 12 april is er 
tussen 14.00 en 19.00 uur van alles te beleven in 
Midden-Inn. Op een gezellige markt bieden allerlei 
ondernemers en hobbyisten uit Heerjansdam en 
omgeving  leuke en lekkere producten aan. Van 
sieraden tot woningdecoratie en van raamstickers 
tot make-up: er is van alles wat. Na het shoppen 
kunt u in de brasserie terecht voor een heerlijk kopje 
koffie of thee met wat lekkers. 

  In de vorige nieuwsbrief berichtten wij over de 
vrijdagavond-openstelling van de brasserie. De 
interesse hierin is groot en daarom zal de brasserie 
vanaf nu om de week geopend zijn voor het nuttigen 
van een heerlijke warme maaltijd. 

  Per 1 maart 2019 komt het spreekuur van Vivera 
in Midden-Inn te vervallen. Voor vragen kunt u 
terecht bij een wijkteam van Vivera in Zwijndrecht 
of u kunt bellen met 078-7708787.

  Groot alarm, maar geen paniek: maandag 4 februari 
stond het Midden-Inn in het teken van brand. 

 ’s Middags kregen alle bewoners voorlichting en 
 ’s avonds werd er een grote brandoefening gedaan.  



Mijn passie? 
Het mooiste in anderen 
naar boven halen! 

Nerina Skinclinic is inmiddels een 
gevestigde naam in Heerjansdam. 
Vooral de vrouwelijke inwoners 
weten de weg naar de heerlijke 
schoonheidsbehandelingen van 
eigenaresse Nerina Goli goed 
te vinden. Aan de Rozenlaan 
werkt zij inmiddels alweer ruim 
4,5 jaar keihard in haar eigen 
schoonheidssalon aan huis. En dat 
werpt zijn vruchten af: in april 
verhuist zij naar een eigen salon in 
de Dio. 

‘Het is een droom die uitkomt: een eigen salon in het 
centrum van het dorp. Wie had dat vijf jaar geleden 
kunnen denken?’ De salon wordt op 24 april om 15.00 uur 
geopend met een Grand Opening. Wie weleens in de Dio 
komt, zal het gedeelte dat Nerina straks huurt niet meer 
herkennen. ‘Er komen twee behandelkamers en een 
wachtruimte, waar je je meteen in andere sferen waant. 

Ik heb de afgelopen tijd keihard gewerkt om alles tot in de 
puntjes te verzorgen.’

Leven opbouwen
Toen Nerina in 2002 van Iran naar Nederland verhuisde, 
moest zij haar leven hier opnieuw opbouwen. Ze 
begon met het leren van de taal en haalde haar master 
Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit. Ze werkte 
onder meer voor de gemeente Barendrecht en als docent. 
Maar in de crisistijd was het lastig om een goede baan te 
vinden.

Van denker naar doener
Ze besloot om vol te gaan voor haar grote passie. Ze begon 
met het geven van massages en volgde ondertussen een 
Mbo-opleiding tot schoonheidsspecialist. Daarna begon 
ze aan de Hbo-opleiding tot huidspecialist. Ook die heeft 
ze inmiddels bijna afgerond. ‘Als ik het doe, doe ik het 
goed,’ vertelt Nerina lachend. 

Rustmomentje
Het bleek een schot in de roos. In september  2014 opende 
ze haar salon aan huis: Nerina Skinclinic. ‘In mijn salon 
creëer ik een wereld van totale rust en ontspanning. 
Zo kunnen zowel het lichaam, de geest als de ziel weer 
helemaal opladen. Ik ben er trots op dat ik mijn klanten 
even een momentje rust kan geven. Want zeker in deze 
tijd is dat toch heel waardevol. Ik zou alle dames die dit 
lezen ook vol overtuiging mee willen geven: gun jezelf af 
en toe zo’n momentje.’

Passie voor schoonheid
Kwaliteit en persoonlijke aandacht staan bij Nerina 
hoog in het vaandel. ‘Ik heb de afgelopen jaren voor veel 
vrouwen de schoonheidsspecialiste weer bereikbaar 
gemaakt. Door laagdrempelig te zijn en te werken met 
prachtige producten voor een eerlijke prijs. Met deze 
nieuwe stap hoop ik, samen met mijn team, nog veel meer 
vrouwen blij te kunnen maken. Want dat blijft mijn grote 
passie: het mooiste in anderen naar boven halen.’

Het team van Nerina Skinclinic (helemaal links: Nerina)
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Colofon

Het was weer Snert!
Heerlijke snert, gezellige gesprekken en volop 
nieuwjaarswensen: de snertbijeenkomst op 3 
januari in Eetcafé het Dorpshuis was ook dit 
jaar weer een groot succes. Om een indruk te 
geven van de sfeer, hierbij een foto-impressie 
van de gezellige middag. Wij bedanken u allen 
voor uw komst!

Woordzoeker


