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Wonen

Het zal de komende weken in alle jaaroverzichten 
vaak maar over één ding gaan: corona. Nog nooit 

is een jaar zo gedomineerd door een onderwerp 
waardoor ook nog eens iedereen is geraakt. De 

gevolgen waren en zijn nog dagelijks te voelen. Het 
zal nog best even duren voor eventuele succesvolle 
vaccins hun weg hebben gevonden. Pas dan zal de 

angst voor dit virus afnemen en kunnen we weer 
uitzien naar een ‘normaal’ leven zonder corona. Ik 
denk dat als we met onze naaste familie in kleine 

kring Kerst en Oud en Nieuw vieren, we terugkijken 
op een in alle opzichten bijzonder en vooral ook 

angstig jaar.

Ook als we vooruit kijken naar 2021 zal dat met de 
nodige onzekerheid zijn. Toch waren er in 2020 ook 
mooie momenten: denk hierbij aan de saamhorig-
heid die in Heerjansdam ook tot uiting kwam. Buren 
die elkaar spontaan soep, prakkies of zelfgebakken 
lekkernijen brachten. Of in de eerste lockdown toen 
de bewoners van Midden-Inn werden opgevrolijkt met 
muziek op de platte kar van Lou Prince. Kleine acties die 
Heerjansdam maken tot het dorp waar we graag wonen.
Ondanks alle beperkingen was 2020 toch ook een jaar 
waarin we als vereniging weer stappen hebben gezet. 
Zo heeft in het najaar de visitatie van onze vereniging 
plaatsgehad. Dit is een audit die één keer per vier jaar plaats-
vindt door een extern gespecialiseerd bureau dat onderzoekt 

hoe de vereniging functioneert. Hierbij peilen zij de mening 
van huurders, gemeente, (zorg)partners, en collega corpora-
ties en daarnaast kijken zij hoe de vereniging het kapitaal 
inzet. Bij het moment van schrijven is het conceptrapport 
gereed en kunnen we constateren dat we weer goede stap-
pen vooruit hebben gezet met mooie rapportcijfers tot 
gevolg. Een mooi compliment voor het team, maar ook voor 
de betrokkenheid van Raad van Commissarissen en vooral 
ook van de Huurdersraad. Het rapport zal direct op de site 
worden geplaatst, zodra het definitief is. U bent van harte 
uitgenodigd om het te lezen.

De energetische verbeteringen in de complexen Derck-
senstraat, Rozenlaan, Ds de Visserstraat en Heerjanstraat 

zijn hopelijk eind 2020 afgerond. Tijdens de werk-
zaamheden kwamen we erachter dat de isolatie 
niet robuust genoeg was, zodat een extra folie 
moest worden aangebracht. Erg vervelend, maar 
wel een goede leer voor de volgende complexen. 

Hopelijk kunnen ook deze bewoners -na de helaas 
niet te voorkomen overlast tijdens de werkzaamheden- 

al direct genieten en profiteren van meer comfort en een 
lagere energierekening tijdens de komende wintermaanden. 
Net als de familie Twigt, die in deze uitgave meer vertelt 
over de energetische maatregelen en zonnepanelen. 

Normaal sluiten we het jaar af met het vooruitzicht dat we 
velen van u in de eerste week van het nieuwe jaar zien tij-
dens een gezellige snertbijeenkomst in het Dorpshuis waar 
u dan met buren en bekenden kunt proosten op het nieuwe 
jaar. Helaas zit dat er deze keer niet in. Hopelijk zien we 
elkaar in de loop van 2021 op een goed moment toch in een 
vergelijkbare setting. Hierover informeren wij u uiteraard 
nader als het moment daar is. 

Ondanks alles wens ik u en uw dierbaren namens het 
bestuur en de medewerkers fijne Kerstdagen en vooral een 
gezond 2021 toe! 

Gerben Stolk | Voorzitter
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Opfrisbeurt voor 
’t Horspad
Het woongebouw aan ’t Horspad is opgefrist. De 
firma Borremans ging aan de slag en heeft het 
gebouw -waar nodig- voorzien van nieuwe, frisse 
kleuren. “We zijn erg blij met de medewerking van 
de bewoners. Dat was voor ons heel fijn werken!”



“Meer wooncomfort en een lagere 
energierekening: wie wil dat nu 
niet?” De boodschap is helder als we 
op bezoek zijn bij huurders Kees en 
Judith Twigt. Ze zijn erg blij met de 
energetische maatregelen die eind 
2019 zijn uitgevoerd aan hun woning 
in De Hupse.

Het positief ingestelde echtpaar huist al bijna 50 jaar in de 
gezellige eengezinswoning. “We wonen hier erg plezierig, 
dus hebben nooit de wens gehad om weg te gaan. Fijn huis, 
mooie tuin en Heerjansdam ligt lekker centraal tussen 
Barendrecht en Zwijndrecht, waar onze dochters wonen. 
We hebben het hier na al die tijd nog steeds heerlijk naar 
ons zin.”

Dubbele winst
Eind vorig jaar was de woning -samen met de andere 
woningen in de wijk- aan de beurt voor een ‘energetische 
opknapbeurt’. Het dak, de vloer en de muren werden geïso-
leerd en er werden zonnepanelen geplaatst. Dit laatste was 
optioneel, maar voor Kees en Judith geen moeilijke keuze: 
“We hebben het door laten rekenen en al snel bleek dat het 
erg voordelig uit zou kunnen pakken. En dat klopt ook,” legt 
Kees uit. “We hebben er veel winst van. We betalen een 
vergoeding van € 28 (€ 4 per zonnepaneel), maar dat zien 
we dubbel terug: onze maandrekening van 

BudgetEnergie is € 50 lager. Bovendien kregen we van hen 
eenmalig € 600 terug. En natuurlijk hoefden we dankzij de 
Woningbouwvereniging de kosten voor het plaatsen niet 
te betalen.”

Helemaal af
De angst dat het huis hele-
maal op zijn kop zou staan 
tijdens het uitvoeren van 
de maatregelen, bleek niet 
terecht. Judith: “Er is echt 
keurig gewerkt. Het hele 
proces is fantastisch verlo-
pen. We zien nu al uit naar 
volgend jaar als we nieuwe kozijnen, glas en deuren krij-
gen. Dan is het helemaal af en kunnen de huizen er weer 
lange tijd tegenaan.” 

Heerlijk warm
Terwijl de vogels in de tuin genieten van de heerlijk-
heden die Kees heeft opgehangen, vult Judith haar 
man aan: “Voorheen waste ik altijd op tijden dat we 
laagstroom gebruikten, maar dat hoeft nu dankzij de 
zonnepanelen niet meer. En als koukleum had ik het 
altijd koud, maar de isolatie zorgt ervoor dat het nu 
altijd lekker warm is. Soms moeten we echt even voelen 
of de kachel echt wel uit staat. Gewoon zo lekker warm.” 
Voor huurders die nog twijfelen over zonnepanelen, 
hebben ze een duidelijk advies: “DOEN! Je hebt er alleen 
maar plezier van!”

“We hebben er aan alle kanten winst van”

Coronaregelingen
Door de coronamaatregelen zijn veel 
mensen financieel in de problemen 
gekomen. De overheid heeft daarom 
een aantal regelingen in het leven 
geroepen. Voor ondernemers, zzp’ers én 
werknemers.

Wie zijn of haar werk kwijtraakt, moet op zoek naar 
een andere baan. Ook zijn er mensen die ergens anders 
willen gaan werken, waar zij meer zekerheid hebben. 
Het kabinet wil deze werkzoekenden helpen. Door 
geld uit te trekken voor begeleiding bij het vinden van 
nieuw werk door UWV en gemeenten. 
 
Ruim 1 miljard euro
Ook investeert het kabinet in om- en bijscholing. Daar-
naast is er extra ondersteuning voor mensen die kwets-
baar zijn in een economische crisis. Ook helpt het kabinet 
mensen met een hoog risico op armoede en problemati-
sche schulden. In totaal heeft het kabinet voor dit aan-
vullend sociaal pakket ruim 1 miljard euro uitgetrokken.

Meer informatie over deze en andere steunmaatregelen 
van de overheid vindt u op 
www.rijksoverheid.nl/steunpakket.

Enno Thedinga 
Vrijwilliger Enno Thedinga 
is op 26 september begra-
ven. Het coronavirus zorgt 
bij veel mensen voor angst. 
Eenzaamheid ligt dan op de 
loer. Enno deed juist altijd zo 
zijn best om ervoor te zorgen 
dat niemand zich eenzaam hoefde 
te voelen. Hij was een vrijwilliger met 
zijn hart op de juiste plek. Wij willen Enno nogmaals 
heel erg bedanken voor al zijn inzet voor de gemeen-
schap en het signaleren van eenzame ouderen. Enno 
zou ook de Duo-fiets gaan beheren. Hij wilde dat 
graag realiseren voor de mensen, die anders nooit 
meer op een fiets zouden kunnen zitten. Dit stokje 
wordt nu doorgegeven.  Nooit zullen we Enno verge-
ten. We blijven hem herinneren als het gezicht van 
een vrijwilliger waar nooit iets teveel voor was. 

Dankjewel lieve Enno, namens iedereen waar jij altijd 
voor klaar stond.

Astrid Knops 
Participatiecoördinator vrijwilligers Aafje



Tips voor de donkere dagen
Psycholoog Thijs Launspach is stress-
expert en auteur van het boek Fok-
king druk. Hij verwondert zich over 
het moderne werken en geeft elke 
week in het Algemeen Dagblad tips 
voor meer geluk en minder stress op 
je werk. Wij pikten er een interessant 
artikel uit: een gezonder hoofd.

We gaan de koude, donkere winterdagen in, waardoor 
veel mensen sowieso al wat somberder worden. Daarbij 
zijn ook al de coronamaatregelen niet al te best geweest 
voor onze gezondheid, zo blijkt uit recent onderzoek. 
We zijn over het algemeen meer gaan snacken, minder 
gaan sporten en slechter gaan slapen. We zijn gemid-
deld twee keer zo angstig geworden. We voelen ons 
meer gestresst en gedeprimeerd. En we gaan dus nu een 
zware winter tegemoet.

Het goede nieuws is dat er wel degelijk dingen zijn die u 
kunt doen om uw mentale gezondheid te verbeteren, en 
u te wapenen tegen deze uitdagende tijd. We moeten ons 
aanpassen, maar zijn niet machteloos. Een aantal basics: 
stel je verwachtingen bij, zet jezelf op een nieuwsdieet, 
zorg voor voldoende beweging en kies een project om de 
tanden in te zetten. Daarnaast de volgende tips:

1. Ruim op 
Uit onderzoek blijkt dat mensen somber en gestrest 
worden van leven in een rommelig huis. Opruimen is 
ook een goede manier van controle uitoefenen op uw 
omgeving. Dubbel winst voor uw mentale gezondheid.

2. Bel vaker 
Telefoneer tijdens de gewone dingen in en rond het 
huis. Koken, eten, wandelen, de was opvouwen: prima 
gelegenheden om te kletsen met familie of vrienden. 
U heeft vaak een natuurlijker gesprek, en voelt zich 
minder alleen.

3. Beleef avonturen  
Verdwijn in een mooi boek, spannende film of versla-
vende serie. Uw bewegingsruimte is misschien beperkt, 
maar in uw hoofd kunt u nog steeds grote avontu-
ren beleven.

4. Help anderen 
Draag bij waar dat kan. Bel mensen op die het zwaar 
hebben. Word vrijwilliger voor het Rode Kruis. Kijk in 
de buurt of u voor iemand boodschappen kunt doen. 
Een waardevolle tijdsbesteding en u voelt zich minder 
machteloos. 

5. Vraag op tijd hulp 
Vraag hulp wanneer dat nodig is. Misschien wel het 
belangrijkste voor uw mentale gezondheid. Zit u erdoor-
heen of loopt u tegen iets groots aan? Houd het niet voor 
u en vraag op tijd hulp. Uw baas, collega’s, buren, familie, 
vrienden of de Woningbouwvereniging staan u graag 
bij: u hoeft het niet alleen te doen.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. 
Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), 

Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020). 

Bron: Algemeen Dagblad 9 november 2020

Activiteiten Midden-Inn

Het coronavirus blijft voor een hoop onzekerheid 
zorgen. Zo ook in Midden Inn. De activiteiten die hier 
georganiseerd werden voordat het virus uitbrak, zijn 
voor het grootste gedeelte stilgelegd. Toch proberen we 
continu te kijken naar wat er nog wél kan. Uiteraard 
altijd met inachtneming van de regels die het kabinet 
stelt en de richtlijnen vanuit het RIVM.

Geheugentraining
De dagvoorziening voor mensen met geheugenproble-
men, waar wij in de vorige nieuwsbrief over schreven, 
mag vooralsnog open blijven. De dagvoorziening is 
bedoeld om structuur te geven en mantelzorgers een 
dag te ontzien. Voor deze activiteit is door het kabi-
net een uitzondering gemaakt. Recent is een enquête 
afgenomen binnen de deelnemers aan de dagvoorzie-
ning. De bezoekers zijn uitermate tevreden en belo-
nen Aafje hiervoor met het cijfer 8. Wilt u meer weten 

over de dagvoorziening? Neem 
dan contact op met Astrid Knops 
via 06-46642196. 

Brasserie
De brasserie is op moment van 
schrijven* nog gesloten, net zoals 
de rest van de horeca in Nederland. Wel wordt er voor 
ongeveer 14 bezoekers gekookt. Wij onderzoeken de 
mogelijkheden voor deze bewoners om de maaltijd 
-coronaproof- in de brasserie te kunnen nuttigen.

Informatie
Bekijk voor de meest actuele stand van zaken de 
website van de WBV Heerjansdam. De bewoners 
van Midden-Inn ontvangen regelmatig een brief en 
kunnen de laatste ontwikkelingen volgen middels de 
lichtkrant in het gebouw. 

* Richtlijnen per schrijven begin december 2020
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