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Voorwoord
We zijn alweer zo goed als halverwege het
bijzondere jubileumjaar van onze vereniging. Het
jubileum is iets om trots op te zijn. Dat vieren we
dan ook met een mooi boek waarin de 100-jarige
geschiedenis van onze vereniging in woord en
beeld is vastgelegd.
In de vorige uitgave van Wonen in Heerjansdam heeft u
hierover al het nodige kunnen lezen. Inmiddels kunnen
we melden dat de drukproef is goedgekeurd en het boek
deze zomer wordt gedrukt. De ofﬁciële uitreiking van
het boek zal op donderdag 5 september plaatsvinden.
Uiteraard zijn alle huurders en leden van harte welkom
om bij dit bijzondere moment aanwezig te zijn. U krijgt
hiervoor nog een uitnodiging met het programma en de
aanvangstijd.
Daarnaast heeft de Huurdersraad in het kader van een
bijdrage aan de leefbaarheid bij het bestuur een verzoek
gedaan om in het jubileumjaar een al langer levende wens
bij Midden-Inn in vervulling te laten gaan. Tijdens de
bouw leefden er al ideeën om een jeu de boules baan
in de directe nabijheid aan te leggen maar dat is
toen niet gelukt. Nu is in nauwe samenwerking
met de Huurdersraad en de gemeente
Zwijndrecht een goede locatie gevonden bij
Midden-Inn waar dit spel binnenkort beoefend
kan worden. De Huurdersraad heeft aangegeven

de baan te onderhouden en initiatieven te tonen om
zoveel mogelijk huurders en andere belangstellenden te
enthousiasmeren om mee te doen. Als u wilt meedoen?
Neem dan contact op met de leden van de Huurdersraad
Arie Bras, Kees vd Burg en Kees Hollemans. De ofﬁciële
opening van de baan zal deze zomer plaatsvinden zodat
er bij goed weer al snel gebruik van gemaakt kan worden.
In deze uitgave verder aandacht voor het afscheid
van onze commissaris Jet Vogel. Jet is gedurende de
maximale periode van 8 jaar van bijzondere waarde
geweest voor onze vereniging. Als bestuur en Raad van
Commissarissen zijn wij Jet bijzonder dankbaar voor haar
inzet, kennis en vooral betrokkenheid bij de vereniging.
In haar zittingsperiode is er veel bereikt, zoals de bouw
van Midden-Inn en ‘t Centrum, maar vooral ook de
vele veranderingen bij de implementatie van de nieuwe
Woningwet. Wij zwaaien Jet uit bij de ledenvergadering
op 27 juni aanstaande.
Ik wens u namens het bestuur en alle medewerkers van
de vereniging een ﬁjne zomer(vakantie) toe en veel
leesplezier bij deze uitgave.
Gerben Stolk | Voorzitter

Nieuws uit Midden-Inn
•

•

Op maandag 17 juni was het een gezellige boel: de
peuters en kleuters van de KJS en kinderopvang
Yes! kwamen namelijk op bezoek. Zij zongen liedjes en hadden zelfgebakken lekkers meegenomen.
Wat was het een feestelijke ochtend!
Op verschillende dagen van de week en met de
vakantiemaanden in aantocht, is Aafje op zoek
naar enthousiaste mensen, die bereid zijn een
aantal uur per week mee te werken in de brasserie. Op vrijdagavond (alleen even weken) is er een

•

vacature van 16.00-19.00 uur, om te assisteren
bij het serveren van maaltijden en bewoners
te voorzien van drankjes. Op dinsdag is er een
vacature van 10.00-14.30 uur. Heeft u interesse?
Neem dan contact op met Astrid Knops via astrid.
knops@aafje.nl.
Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes en
activiteiten uit het Midden-Inn? Speciaal hiervoor wordt door Aafje iedere maand een aparte
nieuwsbrief uitgegeven. U kunt zich hiervoor inschrijven door een mail te sturen naar: liabm56@
gmail.com.

Houd insecten
buitenshuis
Fruitvliegjes, muggen en mieren.
Het zijn slechts een paar insecten
die u liever niet in en rond huis hebt.
Hoe houdt u deze ongenode gasten
buiten de deur?
Misschien wel de meest voorkomende insecten in
huis zijn fruitvliegjes. Ze planten zich razendsnel
voort. Ieder vrouwtje kan honderden nakomelingen
voortbrengen. Eitjes komen binnen twee weken uit.
Vooral rottend en overrijp fruit trekt fruitvliegjes
aan. Maar ook alcohol en bepaalde soorten overrijpe
groenten.

Voorkomen
Wilt u fruitvliegjes in huis voorkomen? Leg rijp fruit
en groenten in de groentela van uw koelkast of in een
goed afgesloten bak of kast. Doe de vaatwasser dicht
als daar vuile vaat in staat. Lege potjes voor de glasbak
hoeft u niet uit te spoelen. Maar zet ze weg met de
deksel erop. Dan ruiken fruitvliegjes de restjes niet. Als
u de potjes weggooit, kunt u de metalen deksels laten
zitten. Die van plastic gooit u in de plasticbak. Handig
om te weten: fruitvliegjes houden niet van de lucht
van lavendel, knoflook, dille en basilicum. Tip: knip een
leeg drankpak aan de bovenkant open en stop hierin
uw groente- en fruitafval. Zet dit in de koelkast, totdat
u het vuilnis buiten zet. Zo voorkomt u fruitvliegjes in
de afvalbak.

Muggen
Muggen houdt u op afstand met citronella in kaarsen
of stokken, citroensap en citroenschillen. Ze houden
ook niet van azijn, wierook en lavendel.

Mieren
Mieren in huis voorkomt u door levensmiddelen
in goed afgesloten potten te bewaren. Sluit ook
afvalemmers goed af en laat geen vuile vaat staan. Af
en toe schoonmaken met azijn helpt eveneens tegen
mieren. Ze houden niet van de geur. Mensen vaak ook
niet, maar opgedroogde azijn kunnen wij niet meer
ruiken.

Andere geuren
U kunt ook andere geuren inzetten om mieren
buitenshuis te houden. Leg bijvoorbeeld bij uw
buitendeuren een mengsel van peper en water.
Nootmuskaat, kaneel, lavendel en basilicum werken
ook. En wist u dat mieren niet over koper heen lopen?
U kunt dus een koperdraadje spannen op plekken waar
mieren uw huis binnen zouden kunnen. Koperen
euromuntjes werken ook!
Wilt u meer weten over ongedierte en het voorkomen
ervan? Kijk dan op de website van het Kennis- en
Adviescentrum Dierplagen: www.kad.nl.

Update verduurzaming woningen
De verduurzamingswerkzaamheden
zijn in volle gang. Recent zijn de
werkzaamheden aan De Hupse,
De Smaus, Brakel, Prinsenhof
en ’t Fort afgerond. Ook is het
enkele glas in de woningen aan
het Horspad vervangen, zijn we
begin juni begonnen met het
plaatsen van de zonnepanelen en
is het vervangen van de ventilatie
aan het Kruisbespad en Perenhof
opgestart. Verwacht wordt dat
deze werkzaamheden eind juni zijn
afgerond.

In het eerste kwartaal is de opname voor de verduurzaming van de complexen aan de Burgemeester Dercksenstraat, Dr. Visserstraat, Heerjansstraat 8 – 18 en
Rozenlaan uitgevoerd. Momenteel worden de plannen
daarvoor uitgewerkt. Verwacht wordt dat in de tweede
helft van dit jaar de werkzaamheden kunnen worden
opgestart. De exacte maatregelen kunnen per woning
en per blok verschillend zijn. De betreffende bewoners
worden hier tijdig over geïnformeerd door de woningbouwvereniging.

Zonnepanelen
Het aanbieden van de zonnepanelen via Wocozon
wordt waar mogelijk de komende jaren in combinatie
met de verduurzamingsprojecten aangeboden. WBV
Heerjansdam 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.

Even voorstellen... Stefan de Zeeuw

‘Ik denk mee en draag
graag mijn steentje bij’
Met zijn 37 jaar is Stefan
de Zeeuw een jonkie in
’commissarissenland’. Maar
laat je hierdoor niet misleiden:
dankzij zijn ruime ervaring en
gedegen kennis doet hij niet
onder voor de gevestigde orde.
In oktober 2018 mochten wij
hem verwelkomen in onze
Raad van Commissarissen (RvC)
en daar zijn we erg blij mee.
Stefan de Zeeuw is getrouwd, heeft een dochter en een
zoon en woont in Dordrecht. Na flink wat studiejaren
mocht Stefan zich in 2015 registeraccountant (RA)
noemen. Hij ging aan de slag bij het gerenommeerde
accountantskantoor Deloitte, maakte een uitstapje naar
woningcorporatie Portaal en ging ruim drie jaar geleden
bij Woonstad Rotterdam aan de slag. Daar werkt hij
nog steeds naar volle tevredenheid als manager Risk
& Control. ‘Ik ben vooral geïnteresseerd in de wereld
achter de cijfers. Hoe ziet het totale plaatje eruit? En hoe
is dit tot stand gekomen? Dat geeft kleur aan de cijfers
en maakt het zo interessant.’

Betrokkenheid
De kennis en kunde die hij in zijn loopbaan opdeed,
wilde hij graag ook op een andere manier inzetten.
Zo kwam een rol als toezichthouder in beeld. ‘Via een
vacaturesite kwam ik terecht bij de WBV Heerjansdam.
Het sprak mij direct aan. Een kleine corporatie met
veel gevoel voor de samenleving. Na een uitgebreide
selectieprocedure mocht ik beginnen. Ik merk dat de rol
van commissaris mij goed past. Het vraagt een bepaalde
afstand, maar tegelijkertijd ook betrokkenheid. Je hebt
een controlefunctie, maar ook een adviesfunctie. Die
combinatie vind ik erg leuk en gaat mij goed af.’

Tegenpolen
Heerjansdam was niet geheel onbekend voor Stefan.
‘Hoewel het dorp wat verscholen ligt tussen Barendrecht
en Zwijndrecht, kende ik het zeker.’ Het contrast tussen
de corporatie waar Stefan werkt (Woonstad Rotterdam
heeft ruim 50.000 woningen in bezit vs de circa 540
woningen van WBV Heerjansdam) is er een die Stefan
aanspreekt. ‘Ik ben nu op een heel andere manier met de
materie bezig en zie veel meer van de hele corporatie.
Of er overeenkomsten zijn tussen de twee corporaties?
Eigenlijk alleen dat beide corporaties alleen in de eigen

stad/dorp actief zijn. Verder zijn het bijna elkaars
tegenpolen. En tegelijkertijd moet je allemaal
aan dezelfde wet –en regelgeving voldoen. Dat
is erg interessant.’ De ervaring die Stefan opdoet
in zijn dagelijks werk bij Woonstad Rotterdam,
kan hij ook weer meenemen naar Heerjansdam.
‘Dit komt vooral tot uiting in de adviesrol van de Raad
van Commissarissen. Ik probeer mee te denken en waar
het kan mijn steentje bij te dragen.’

Afscheid Jet Vogel
De RvC neemt op 30 juni afscheid
van Jet Vogel. Na 6 jaar liep haar
termijn af en gaat zij op zoek
naar een nieuwe uitdaging.
Wij danken Jet voor haar inzet
voor onze vereniging. Na een
ofﬁciele selectieprocedure zijn
inmiddels 2 kandidaten
voorgedragen bij de
Autoriteit Wonen als
beoogd RvC lid.

Wat is de Raad van Commissarissen
ook alweer?
Het bestuur van de WBV Heerjansdam houdt
zich naast de dagelijkse gang van zaken ook bezig
met de langere termijn: waar gaan we naartoe en
wat willen we bereiken? Dit doen ze niet alleen.
Een Raad van Commissarissen (RvC) ondersteunt
het bestuur hierin. De taak van de RvC bestaat uit:
- Toezicht houden op het uitgezette beleid
(zowel vooraf als achteraf) en de bedrijfsvoering
- Adviseren van het bestuur
- Werkgever van het bestuur
De RvC vergadert 6 à 8 keer per jaar met
het bestuur. Zij keurt belangrijke besluiten
goed, zoals de jaarrekening en de begroting
en nieuwbouw- en renovatieplannen en zij
geeft de externe accountant opdracht voor de
controle van de jaarrekening. Ook wordt de
Raad nauw betrokken bij het ontwikkelen van
de toekomstvisie. Daarnaast geeft de Raad van
Commissarissen gevraagd, maar ook ongevraagd
advies.
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Een brandveilig huis

In 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. Veel tips die
de bewoners kregen, zijn niet alleen
voor hen interessant, maar voor alle
Heerjansdammers. We zetten ze
daarom hier nog eens op een rijtje:
1. Veilig stoken
Heeft u een open haard? Eigenlijk is die niet meer van
deze tijd. Bij het verbranden van hout komt koolmonoxide vrij. Bovendien kunnen mensen in de omgeving last hebben van de rook. Vooral mensen met astma. Wilt u toch een vuurtje maken? Doe dit alleen als
u zeker weet dat de schoorsteen schoon is. En gebruik
alleen schoon en droog loofhout dat minimaal 1,5 jaar
is gedroogd.

2. Schoorsteenbrand
Hoort u een loeiend geluid in het rookkanaal boven de
open haard? Dat is hoogstwaarschijnlijk een schoorsteenbrand. Doe direct de schoorsteenklep dicht. Zo
sluit u de luchttoevoer af. En doof het vuur in de haard
met zand. Nooit met water; dit kan een ontplofﬁng veroorzaken!

Dorpsfeest!
Op 6 juli vanaf 18.30 uur gaat het spreekwoordelijke dak er weer af op het Dorpsplein. Een aantal
enthousiaste Heerjansdammers heeft de organisatie van het evenement opgepakt en ervoor gezorgd
dat het weer een gezellige avond zal gaan worden.
U komt toch ook?

3. Koken
Vaak ontstaan woningbranden tijdens het koken in de pan of op het
fornuis. Maar er ontstaan ook heel wat branden in de oven, magnetron en frituur. Gebruik
een kookwekker, dan
vergeet u de pan op
het vuur niet. En houd
het fornuis altijd vrij
van brandbare spullen.
Heeft u kinderen? Zorg
er dan voor dat zij niet
aan de snoeren kunnen
trekken van bijvoorbeeld de waterkoker. En berg vlamgevaarlijke, giftige
stoffen op in een kastje dat u op slot draait.

4. Wasmachines en -drogers
Wasdrogers zijn een groot brandrisico. Stof hoopt zich
op in het pluizenﬁlter, maar ook in andere delen van
het apparaat. Komt dit stof in aanraking met het hete
verwarmingselement? Dan kan het in brand vliegen.
Hetzelfde geld voor andere apparaten met een verwarmingselement, zoals de wasmachine en vaatwasser.
Die kunnen te warm worden en in brand vliegen.

5. Verklein risico op brand
Haal apparaten daarom eens per jaar van hun plaats
om de ruimte erachter en eronder stofvrij te maken.
Belangrijk: vanwege het risico op brand moet u altijd
thuisblijven als de vaatwasser, wasmachine of -droger aanstaat. Mócht er brand uitbreken, dan bent u
er vroeg bij. Tot slot: gebruik geen verlengsnoer, maar
sluit uw wasmachine en droger rechtstreeks aan op
een stopcontact.

Lift defect? Bel direct
de monteur!
Wij doen onze uiterste best om
ervoor te zorgen dat de liften in
alle woongebouwen goed werken.
Toch kan het voorkomen dat de
lift in uw gebouw weleens buiten
werking is. Om dit probleem zo
snel mogelijk op te lossen, kunt
u het beste direct bellen met het
servicenummer dat in en buiten
de betreffende lift hangt. Er komt
dan zo snel mogelijk een monteur
langs.
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