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Vo o r wo o r d I O v e r w e l d i g e n d
Overweldigend. Dat is het eerste woord dat in mij opkomt als ik terugdenk aan de jubileumnieuwsbrief. Alle lieve woorden in de nieuwsbrief
zelf, maar ook alle reacties die daarop volgden. Het heeft mij erg goed
gedaan, dank daarvoor.
Een fijn gevoel van warmte, dat ons dorp
typeert. Het is belangrijk om hieraan vast
te houden, zeker in deze mindere tijden.
Inmiddels dient een ander memorabel
moment zich alweer aan. De abdicatie van
Hare Majesteit Koningin Beatrix en de kroning van Koning Willem Alexander op 30
april zal zowel nationaal als internationaal
terecht veel aandacht krijgen. Laten we er
in Heerjansdam ook een mooie en feestelijke dag van maken. Het bestuur van onze
actieve Oranjevereniging zal ons zeker een
mooi programma voorschotelen.

en het portret van Koningin Beatrix heeft
een prominente plaats aan de muur van
ons kantoor. De troonswisseling is ook een
generatiewisseling. Hopelijk brengt dit in
deze economisch lastige tijden het nodige
positivisme los. Dat is toch wat we nodig
hebben om dit tij te keren.

Onze vereniging is in 1919 bij Koninklijk
Besluit goedgekeurd. Met trots verwijzen
wij hier nog altijd naar op ons briefpapier

Ook op het gebied van de woningmarkt
gebeurt er van alles. U heeft ongetwijfeld
kennis genomen van het nieuwe Woonakkoord dat het Kabinet heeft gesloten met
diverse partijen uit de oppositie. Voor u als
huurder betekent dit in ieder geval dat de
huurverhoging hoger zal uitvallen dan in
voorgaande jaren. De door het Kabinet opgelegde verhuurdersheffing betekent voor
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In deze nieuwsbrief stellen we de dames
die werken op het kantoor van de Woningbouwvereniging aan u voor. Naast
het vertrouwde gezicht van Laura Wesdorp is het team van de Woningbouwvereniging namelijk versterkt met Betty
Bakker en Marjolein Verspuij.
Betty en Marjolein komen u misschien wel
bekend voor. Zij wonen namelijk beide in
Heerjansdam. Betty is gehuwd en moeder
van 3 kinderen: twee zoons en een dochter.
Ook Marjolein is getrouwd en zij is moeder
van 1 zoon en 1 dochter.
Laura is inmiddels al wat langer werkzaam
achter de balie van ons kantoor. Zij is afkomstig uit Numansdorp, is gehuwd en
heeft 1 zoon.
De nieuwkomers zullen u samen met Laura met veel plezier en enthousiasme van

ons op termijn een afdracht van 1000 euro
per verhuurde woning op jaarbasis. Om de
continuïteit van de vereniging ook voor de
toekomst te waarborgen zullen ook wij de
huren moeten verhogen.
Wij hebben altijd kritisch naar onze kostenstructuur gekeken en dat maakt dat we
ook in deze lastige tijden toch een potje
hebben gevonden om ook dit jaar vlak
voor de zomervakantie het Dorpsfeest te
organiseren. Op zaterdag 13 juli barst het
feest los op het Dorpsplein. Ook dit jaar
staat 100%NL weer op het programma,
met onder andere optredens van Sieneke
en Helemaal Hollands. Houdt u de datum
vast vrij in uw agenda? Dan vergeten we
met elkaar heel even politiek Den Haag en
proosten we op een positieve tweede helft
van 2013!
Ab Bruggink, voorzitter

dienst zijn, zowel telefonisch als aan de balie. U bent altijd van harte welkom!

Vlnr: Marjolein, Betty en Laura

‘Mijn geheim? Iedere dag gymnastieken!’
Regelmaat, goed eten en ieder dag
gymnastieken: het is het grote geheim
achter de 100-jarige verjaardag van
mevrouw van der Ree. Op 20 december
2012 bereikte zij deze respectabele leeftijd en daarmee is ze de oudste inwoner
van Heerjansdam. Hoog tijd om kennis
te maken met deze bijzondere vrouw.
Veel mensen die de leeftijd van honderd
jaar bereiken, doen dit in een verpleeghuis,
verzorgingshuis of aanleunwoning. Mevrouw van de Ree woont echter nog steeds
in haar vertrouwde huis in de Perenhof.
‘Met dank aan mijn kinderen gaat dit prima,’
legt ze uit. Haar drie kinderen, zes kleinkinderen en tien achterkleinkinderen zorgen
voor zaken als het huishouden en de administratie. Voor de rest doet ze alles zelf. Een
gezonde maaltijd koken bijvoorbeeld. ‘Het
eten smaakt me nog prima!’ vertelt ze met
een glimlach. ‘Dat is dan ook erg belangrijk
om gezond oud te worden. Regelmaat is de
basis. Gewoon drie keer per dag goed eten!’
Toch is regelmaat niet het grootste geheim
achter de fitheid van mevrouw van der Ree.
Haar vitaliteit heeft ze vooral te danken aan
haar gymnastiekoefeningen, die ze gedisciplineerd iedere dag doet. ‘Daar blijf je fit
en lenig van.’ Haar dochter Jannie, die ook
bij het gesprek aanwezig is, verklapt dat ze
zelfs zó lenig is, dat ze met haar vingers de
grond aan kan raken: ‘Zonder haar benen te
buigen!’
Luxe-crisis
Mevrouw van der Ree is geboren in Vlaardingen, maar groeide op in Rotterdam. In

1941 kwam ze in Heerjansdam wonen.
Als ze terugkijkt in de tijd, zijn er toch wel
een hoop dingen verandert. ‘De mensen
zijn afstandelijker geworden, iedereen
is meer op zichzelf. De sociale controle
is een stuk minder, zelfs in een dorp als
Heerjansdam. Dat was vroeger toch wel
anders.’ Ook in rest van de wereld is er
de afgelopen 100 jaar veel gebeurd. De
eerste man op de maan, reizen per vliegtuig, mobiele telefoons: mevrouw van
der Ree heeft het allemaal meegemaakt.
Leuke, vernieuwende dingen, maar ook
minder leuke dingen. Zoals bijvoorbeeld
het bombardement op Rotterdam. ‘Wij
woonden toen in de stad en zagen zo de
vliegtuigen overvliegen voordat ze hun
bommen lieten vallen.’ Ook kan mevrouw
van der Ree alles vertellen over de verschillende tijden van crisis die Nederland
gekend heeft. ‘Eigenlijk is dit helemaal
geen crisis. Ik zou het hoogstens een
luxe-crisis noemen. Maar vergeleken met
tachtig jaar geleden is dit niets.’

voor de manier waarop zij haar oude dag
slijt. ‘Ik schaam me soms zelfs dat ik het zo
goed heb. Dan zie ik op televisie van die
arme kinderen met tranen in de ogen, daar
heb ik moeite mee. Vandaar dat ik ook regelmatig doneer aan goede doelen, aan
mensen die het minder goed hebben.’
Trots
Op de vraag waar ze trots op is, kan mevrouw van der Ree kort zijn: ‘Dat ik nog
steeds zelfstandig kan wonen. Maar het
meest trots ben ik op mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dankzij
hen kan ik het rustig aan doen en kan ik
onbezorgd genieten van mijn oude dag.
Ze zorgen goed voor me en er gaat eigenlijk geen dag voorbij dat er niemand op
bezoek komt. Dan klinkt er weer door de
kamer “oma, heeft u nog zo’n lekker zelfgebakken koekje?” Dat is toch heerlijk?’

Dankbaar
Mevrouw van der Ree herinnert zich
nog tijden waarin ze zich verstopte voor
de man bij wie je muntjes voor het gas
moest kopen. ‘Dat was een muntje met
een hoekje eruit en die kocht je voor een
paar cent zodat je weer gas had. Maar
in crisistijd was er simpelweg geen geld
voor. Zelfs de huur betalen was moeilijk.
Terwijl dat slechts 1,25 gulden was. Dat
is nu toch niet meer voor te stellen?’ Het
meemaken van deze crisistijden heeft
mevrouw van der Ree dankbaar gemaakt

pAberazzi
In de speciale jubileumnieuwsbrief, die
eind vorig jaar verscheen ter ere van het
40-jarig jubileum van onze voorzitter Ab
Bruggink, vroegen wij u om uw mooiste
foto van Ab naar ons op te sturen. Er kwamen heel wat mooie, bijzondere en grappige foto’s binnen. Een deskundige jury heeft
hieruit uiteindelijk een keuze gemaakt.
Hiernaast ziet u de drie winnende exemplaren en de prijswinnaars.

Prijwinnaar Dhr. Andriese

Geslaagde snert- Van Velicom naar VHB
Jarenlang verzorgde het Heerjansdamse van kracht-installaties, woning-installaties,
bijeenkomst
bedrijf Velicom voor ons de 24-uurs ser- noodverlichting, vluchtwegmarkering, dataOp donderdag 3 januari was het weer
zover: u trotseerde net als vorig jaar
massaal de kou om elkaar een gelukkig
nieuwjaar te wensen!

vice wat betreft elektra. Helaas is dit bedrijf recentelijk failliet gegaan. Hierdoor
moesten wij op zoek naar een bedrijf dat
de plek van Velicom in kon nemen. Wij
zijn hierbij uitgekomen bij VHB Elektro
Services uit Barendrecht.

Onder het genot van een heerlijke kop erwtensoep kon iedereen in Eetcafé het Dorpshuis even lekker opwarmen en bijkletsen
over de afgelopen feestdagen. Het was
weer erg gezellig!

VHB Elektro Services is een erkend elektrotechnisch installatie bedrijf en is sinds 1988
gevestigd in Barendrecht.
Zij zijn gespecialiseerd in onder andere het
aanleggen, onderhouden en inspecteren

installaties en huisautomatiseringssystemen.
Op een later tijdstip
ontvangt u allemaal
een nieuw kaartje in
de bus met belangrijke
telefoonnummers, waar ook het
telefoonnummer van
VHB Elektro Services
op zal staan.

CV leeg? Zo gepiept!
Een telefoontje naar de CV installateur
of loodgieter: het is heel verleidelijk
als de CV ketel bijgevuld moet worden.
Toch is het niet helemaal de bedoeling.
Het bijvullen van de CV kunt u namelijk
prima zelf! Wij leggen in acht stappen uit
hoe dit in zijn werk gaat.
1. U zet de pomp uit (stekker uit het stopcontact) en wacht tot het water niet heter is dan 40 graden (i.v.m. gevaar door
ontsnappend heet water).
2. In de buurt van de vulopening vindt u
een waterkraan. Hier sluit u de vulslang
op aan.
3. U laat voorzichtig de slang volstromen
met water voordat u deze aansluit op de
installatie (zo vermijdt u dat er lucht bij
komt). Daarna sluit u de kraan weer.
4. U opent de vulkraan van de installatie
(de vulkraan kan zich op de ketel of op
de radiator in de keuken of in de doucheruimte bevinden), door deze 1/4 slag
te draaien.

Prijwinnaar Sjoerd Troost

5. U laat de waterkraan stromen tot de
druk voldoende is verhoogd in de CV
installatie.
6. U sluit de waterkraan en de vulkraan.
Nu kunt u de slang weer losmaken (een
klein beetje water op druk zal ontsnappen).
7. U kunt nu de installatie ontluchten. U
draait alle radiatoren open en draait het
ontluchtingsventieltje, dat zich op de
radiator bevindt, open. Zodra er water
uitkomt, is alle lucht eruit en kan het
ventieltje gesloten worden.
8. U zet de pomp aan (stekker weer in het
stopcontact) en laat de CV weer opstarten.
(Bron: Essent)
Mocht u na het verschijnen van deze
nieuwsbrief toch de CV installateur of loodgieter inschakelen voor het bijvullen van
uw CV, dan zijn wij genoodzaakt de kosten
bij u in rekening te brengen.

Prijwinnaar Dhr. Kleinjan

Veiligheid voorop

Win een zwemabonnement

Een onverlicht pad, een onduidelijke
verkeerssituatie of een andere onveilige
situatie gezien? Meld het bij het bestuur
van de Woningbouwvereniging!

De schaatsen staan weer op zolder en
de bomen worden langzaam groen: de
zomer staat weer voor de deur. En wie
denkt aan de zomer, denkt natuurlijk
aan zonnebaden en een frisse duik in het
zwembad.

In nieuwsbrief nummer 3 van vorig jaar vroegen wij u om tips door te geven om de veiligheid in ons dorp te vergroten. Wij willen
u nogmaals vragen hierover na te denken.
Het is voor ons bestuur van belang te weten

Raad de foto
Afgelopen winter lag
ons dorp er weer mooi
bij. Vaak bedekt onder
een dikke pak sneeuw,
met hier en daar een
vrolijk zonnetje dat
door de wolken piepte.
Voor de prijsvraag hebben
we dit keer een mooi winters stilleven vastgelegd.
De vraag aan u is: Waar
in Heerjansdam hebben
wij deze foto gemaakt?
Voor de winnaars liggen
er weer mooie cadeaubonnen van onze plaatselijke ondernemers klaar.
Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.

of huurders zich veilig voelen. Heeft u tips of
suggesties? Laat het ons weten. Dan kunnen
wij kijken of we er iets aan kunnen doen!

In ons eigen Waal- en Weidebad kunt u
vanaf mei terecht voor de nodige verfrissing
op warme dagen. Ook dit jaar verloten wij
weer 25 abonnementen. Wilt u kans maken
op deze mooie prijs? Geef dan antwoord op
de volgende vraag:
> Hoe lang bestaat het Waal- en
Weidebad al?
Stuur het goede antwoord vóór 12 april op
naar info@wbvheerjansdam.nl of geef het
af op het kantoor van de Woningbouwvereniging. De gelukkige winnaars worden
gebeld.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Ps. Komt u zelf nooit in het zwembad? U
kunt het gewonnen abonnement ook cadeau geven aan uw (klein)kind!
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