Woningbouwvereniging
heerjansdam

JAARGANG 11 | NUMMER 3

Wonen
IN HEERJANSDAM

Voorwoord
Er was geen ontkomen aan: de extreem hoge
temperaturen die deze zomer ook in Heerjansdam
werden gemeten hielden de gemoederen stevig
bezig. Het lijkt inderdaad wel of de laatste jaren
steeds weer een record wordt gebroken. Gelukkig
waren er ook gewoon lekkere frisse zomerdagen
om de warmte weer een beetje uit huis te krijgen.
Hopelijk heeft iedereen op zijn of haar manier
genoten van de zomerperiode.
Met de opening van de jeu-de-boulesbaan, direct in
de nabijheid van Midden-Inn, is een langgekoesterde
wens in vervulling gegaan. Bij de planontwikkeling
van Midden-Inn is er al uitgebreid over gesproken
maar werd de invulling ervan niet gerealiseerd. Nu
werd het initiatief nieuw leven ingeblazen door de
leden van de Huurdersraad. U leest hierover meer in
deze uitgave van Wonen in Heerjansdam. Wij nodigen
u van harte uit om ook eens een balletje te gooien. Tijdens de openingstijden van de brasserie is een set ballen beschikbaar.

wij de ontwikkelingen op de voet volgen. Wij zoeken
mee naar de beste oplossingen, maar willen niet in de
kopgroep als het gaat om het uitproberen van nog niet
beproefde technieken.
Inmiddels beschikken wij over 2 nieuwe enthousiaste
leden van de Raad van Commissarissen waarmee wij
na het vertrek van voorzitter Jet Vogel (einde 8 jaartermijn) met 4 commissarissen weer volledig op sterkte zijn en alle disciplines goed zijn vertegenwoordigd.
Een warm welkom aan Christine Smals en Melle van
Dijk. Zij zullen zich in een volgende uitgave nader aan
u voorstellen.
Ik sluit dit voorwoord graag af met een bijzonder
woord van dank aan Jet Vogel. Zij heeft zich gedurende haar volledige zittingstermijn van 8 jaar, waarin wij
veel hebben gebouwd en waarin veel veranderde door
de nieuwe Woningwet, altijd vol ingezet voor onze
vereniging. Jet: veel dank hiervoor!
Ik wens u veel leesplezier met deze uitgave.

Naast de genoemde festiviteiten zijn wij binnen de Drechtsteden in gesprek over de energietransitie. Hier gaat veel onderzoek aan
vooraf, waarbij wij als kleine vereniging binnen de Drechtsteden hebben aangegeven dat

Gerben Stolk | Voorzitter

Jubileumboek uitgereikt
Het prachtige jubileumboek, dat ter ere van ons
honderdjarig bestaan is opgesteld door Kees Brinkman, is op 5 september gepresenteerd in Eetcafé
Het Dorpshuis. Het boek is officieel uitgereikt
aan bewoner Jan van der Burg en wethouder
Jacqueline van Dongen. In het rijk geïllustreerde
naslagwerk komen onder meer het beleid van de
rijksoverheid, de ontwikkeling van Heerjansdam,
de groei van het bestand, de woningcomplexen,
het wel en wee van de vereniging en gerealiseerde
voorzieningen voor heel Heerjansdam langs.

Aafje start dagvoorziening in Heerjansdam
Op 7 oktober start thuiszorginstelling Aafje met een dagvoorziening-faciliteit in MiddenInn. Zij voorziet hiermee in een grote behoefte onder inwoners met geheugenproblemen.
Mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen in hun eigen omgeving. Soms wordt dit bemoeilijkt
door lichamelijke en/of geestelijke klachten. Dit kan voor een partner of verzorger best zwaar zijn. Toch blijft
er behoefte aan sociale contacten en een zinvolle dag. Voor deze groep is de dagvoorziening van Aafje heel
geschikt. Leuk voor deze mensen en prettig voor de mantelzorger, die de zorg even uit handen kan geven en
tot rust kan komen. Momenteel moet men daarvoor reizen naar Zwijndrecht of Barendrecht, maar nu komt
een dergelijke faciliteit ook in Heerjansdam.
De dagvoorziening is bestemd voor inwoners met geheugenproblemen, die in het bezit zijn van een WMOindicatie. Zij worden thuis opgehaald door de Drechthopper van Stroomlijn om een aangename en zinvolle
dag door te brengen in het Midden-Inn. De dagvoorziening van Aafje ondersteunt hen in het behouden van
de zelfstandigheid. Door actief bezig te zijn, blijft men de vaardigheden trainen. Aafje helpt om de dagelijkse
dingen zoveel mogelijk zelf te doen. Daarnaast ontmoet men bij de dagvoorziening lotgenoten en brengt men
de tijd op een aangename manier met elkaar door. Aan het eind van de dag brengt de Drechthopper iedereen
weer thuis.

Veilig omgaan met elektra
De afgelopen jaren is de
gemiddelde bewoner steeds
meer elektrische apparaten gaan
gebruiken. Vaak worden dan
verlengsnoeren gebruikt als er te
weinig stopcontacten zijn en of het
aansluitsnoer te kort is.
Ongeveer de helft van alle binnenbranden heeft een
elektrische oorzaak. Vaak is een verkeerd gebruik
van een verlengsnoer de reden van het ontstaan van
brandschade. Daarom een aantal tips om het ontstaan
van brand in uw woning te voorkomen.

Tip 1: Gebruik kant en klare verlengsnoeren
Gebruik altijd kant en klare verlengsnoeren, omdat deze voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.

Tip 2: Kies een verlengsnoer met dik snoer
Een te dun snoer kan door oververhitting
eenvoudig brand veroorzaken. De dikte van het snoer moet overeenkomen met het totaal aangesloten
vermogen. Kijk daarbij naar
het aantal Watts (W) op het
plaatje van de apparaten
die u aan wilt sluiten
en tel dit bij elkaar op.
Voor een vermogen tot
2300W is een snoerdikte
van 1,5mm² genoeg. Voor
een totaal vermogen van
2300W tot 3500W moet u
een dik snoer van 2,5mm²
gebruiken.

Tip 3: Gebruik nooit een tweelingsnoer
Een tweelingsnoer is de oorzaak van veel branden. Dit
komt doordat deze slechts 0,75mm² dik is. U herkent
een tweelingsnoer aan de twee aders die van elkaar te
scheuren zijn. Het snoer beschadigt eenvoudig en heeft
geen extra isolatielaag als beschermlaag. Het is geschikt
voor het aansluiten van luidsprekerboxen, maar niet
voor een apparaat dat op 230 volt moet worden aangesloten. Als u verlengsnoeren met tweelingsnoeren
in huis heeft, vervang deze dan door verlengsnoeren
met een minimale dikte van 1,5mm². Gebruik nooit een
tweelingsnoer voor uw elektrische apparatuur!

Tip 3: Gebruik standaard een
drie-aderig snoer met randaarde
Kies standaard voor een verlengsnoer met randaarde en sluit deze bij voorkeur aan op een stopcontact
met randaarde. Tegenwoordig worden bij de nieuwbouw alle stopcontacten hier standaard van voorzien.
In veel oudere woningen is dit maar bij een gedeelte
van de stopcontacten het geval. De stelregel is dan om
de apparaten met de hogere aantal Watts waar mogelijk aan te sluiten op een stopcontact met randaarde.

Tip 3: Koppel verlengsnoeren nooit door
Bij het koppelen van verlengsnoeren kan er brand
ontstaan door overbelasting van de dunste kabel. U
kunt dit voorkomen door een grotere stekkerdoos te
gebruiken. Het opgetelde vermogen van de aangesloten apparaten mag maximaal 3500 Watt (W) zijn.

Tip 4: Rol kabelhaspels altijd helemaal af
Opgerolde kabelhaspels kunnen minder goed warmte
afgeven. Hierdoor neemt het maximale vermogen voor
veilig gebruik sterk af. Zorg ervoor dat de kabel bij gebruik altijd helemaal is afgerold, zodat deze voldoende
kan afkoelen.

Jeu de boules baan geopend
Als onderdeel van de viering van
het honderdjarig bestaan heeft de
woningbouwvereniging een jeu-deboules baan aangelegd. Op vrijdag
16 augustus is de baan officieel in
gebruik genomen.
De wens voor een jeu-de-boules-baan leefde al vele jaren in Heerjansdam. Door verschillende omstandigheden kwam het aanleggen ervan echter nooit tot stand.
Tot dit jaar, toen initiatiefnemer Kees van der Burg, namens de Huurdersraad, het idee nieuw leven inblies:
‘De woningbouwvereniging was meteen enthousiast

om dit plan uit te voeren in het kader van het jubileum.’ Om de baan te kunnen realiseren, kreeg de WBV
Heerjansdam steun van de dorpsraad Heerjansdam en
stichting PAK AAN! Zwijndrecht.

Sportieve ontmoetingsplek
De baan is aangelegd in het grasveld bij de vijver aan de
Groene Zoom. Voorzitter Gerben Stolk: ‘Het is vooral
bedoeld om ontmoetingen te bevorderen tussen onze
huurders. Daarom ligt de baan vlakbij het Midden-Inn,
zodat ook de senioren die hier wonen de baan goed
kunnen bereiken. Het leuke aan jeu-de-boules is onder
meer dat het een spel is voor jong en oud. Uiteraard zijn
ook andere Heerjansdammers welkom om een balletje
te gooien. Het is een gezellige nieuwe gelegenheid voor
onze huurders en andere dorpsbewoners om elkaar te
ontmoeten en met elkaar dit sportieve spel te spelen.”

Let op ongewenst bezoek
thuiszorgmedewerkers
In de regio zijn de afgelopen tijd meldingen binnen gekomen van thuiszorgmedewerkers in
grijze hesjes met Aafje-logo die bij mensen aanbellen en flesjes water aanbieden i.v.m. de hoge
temperaturen. Op deze manier proberen zij ongewenst binnen te komen. Mocht u van Aafje
bepaalde hulp ontvangen, laat dan goed tot
u doordringen dat de thuiszorgmedewerker nooit aanbelt en u water aanbiedt.
Voor de goede orde, dit voorval is
(nog) niet bekend in Heerjansdam,
maar wij willen u toch graag
waarschuwen, zodat u alert kunt
zijn op deze indringers. Laat dus
geen ongewenste personen binnen!

Laat u als nabestaande geld liggen?
Nabestaanden laten soms duizenden euro’s
liggen. Dat komt omdat ze niet weten dat de
overledene een uitvaartverzekering had. Het
terugvinden van polissen blijkt soms erg lastig.
En als iemand de premie voor de uitvaart
bijvoorbeeld al jaren geleden heeft afbetaald,
kunnen nabestaanden er geen afschriften van
vinden.
Betalen nabestaanden de uitvaart zelf, terwijl de
overledene verzekerd was? Dan houden zij recht
op de vergoeding. Ook als de polis pas jaren na
het overlijden wordt gevonden. Heeft u zelf een
uitvaartverzekering? Laat uw dierbaren dit dan
weten en zorg dat ze de polis makkelijk kunnen
vinden. In een speciale map bijvoorbeeld,
waarin u al uw belangrijke papieren bewaart.
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Een scheefliggende tegel, een
randje van de
vloerbedekking of
een onverwachte
beweging in het
verkeer: een vervelende val is zo
gemaakt.

Kom langs en voorkom valongelukken
Bijna de helft van het aantal valongelukken gaat met
letsel gepaard en heeft grote gevolgen. U kunt hierdoor
bijvoorbeeld uw zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed
verliezen. Goede voorlichting over valpreventie is erg
belangrijk. Daarom wordt op 7 oktober van 15.00 tot
17.00 uur een voorlichtingsmiddag Valpreventie georganiseerd.

nen aanwezig zijn die u informatie en handige tips en
trucs kunnen geven. Denk bijvoorbeeld aan de fysiotherapeut, Aafje, de diëtist en de podoloog. Maar ook de Spar,
Beter Horen, Veilig Verkeer Nederland en Vivera vertellen u graag wat zij voor u kunnen betekenen. Daarnaast
is ook de fietsenmaker aanwezig voor een rollatorcheck.
Vergeet deze dus vooral niet mee te nemen!

De voorlichtingsmiddag vindt plaats in de centrale hal
van Midden-Inn. Er zullen allerlei verschillende perso-

De toegang is gratis en de kopjes koffie staan klaar!

Avondje gezelligheid met de
Troubadours en Jaap van Oostrum

SUDOKU

Het was een gezellige boel op donderdagavond 25 juli in
Midden-Inn. De bewoners en andere bezoekers konden
genieten van een leuk optreden van het muzikale duo
“De Troubadours”, afgewisseld met mooie gedichten van
Jaap van Oostrum. Een van de aanwezige bewoners
blikt terug: “Wat een heerlijke muziek, met mooie
teksten en wat een prachtige, indrukwekkende
gedichten. Alle bezoekers waren er stil van. Wat mij
betreft is de avond zeker voor herhaling vatbaar!”
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