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Voorwoord I Bijzonder
Het jaar is eigenlijk pas begonnen, maar één ding is al zeker: het wordt
een bijzonder jaar voor onze vereniging. Bijzonder, omdat we na een
lange aanloopperiode de komende weken daadwerkelijk zullen starten met de bouw van het WoonZorgCentrum aan de Sportlaan!
De officiële eerste paal is op 25 maart geslagen door onze erevoorzitter Ab Bruggink. Juist Ab was vanaf de eerste gesprekken over het combineren van wonen en
zorg (met het toenmalige gemeentebestuur van Heerjansdam) enthousiast om
dit in ons dorp te realiseren. Dit enthousiasme is bij hem en het huidige bestuur eigenlijk alleen maar groter geworden vanaf
het moment dat de voorliggende plannen
op de huidige locatie steeds meer vorm
kregen. Hopelijk bent u net zo enthousiast
na het bekijken van de brochure die eind
vorig jaar in het hele dorp is verspreid. De
bouw van het WoonZorgCentrum (met
36 appartementen en diverse algemene
ruimten voor ontmoeting en verenigingen) zorgt hopelijk ook voor de nodige
doorstroming binnen ons huurbestand.
Maar met de bouw van het WoonZorgCentrum zijn we er nog niet. In april zal de
eerste paal worden geslagen voor de acht
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appartementen en de winkelruimte in het
centrum. Ook hier was geduld een schone
zaak. Maar ook hier wordt het wachten beloond. Acht ruime appartementen en een
mooie winkelruimte geven de hoek Kromme Nering en Nijverheidsstraat straks een
nieuw en aansprekend gezicht. Daarbij
draagt een nieuwe winkel straks zeker bij
aan de leefbaarheid van het dorp.
Nog dichter bij een nieuwe woning bent
u, als u geïnteresseerd bent in een appartement in het plan Heeren van Heyenland,
dat bijna gereed is. Begin april zullen vier
appartementen in dit project door ons in
de verhuur worden aangeboden. U leest
er alles over in deze uitgave. Bent u geïnteresseerd? Hou dan de appartementen
op de website van Woonkeus goed in de
gaten!
Naast alle aandacht voor de nieuwbouwplannen kijken we in deze uitgave nog
even terug op de goed bezochte Nieuwjaars-snert-receptie. Verder geven we u
met een uitgebreid artikel over de Voedselbank meer inzicht in de werkwijze en
mogelijkheden die deze organisatie kan
bieden.
We kijken terug, maar vooral ook vooruit
naar wat nu al een bijzonder jaar is voor
onze vereniging. Over drie complexen
verdeeld voegen we binnen afzienbare
tijd 48 woningen toe aan ons bestand van
een kleine 500 woningen. Hopelijk concludeert u volgend jaar rond deze tijd met
ons dat het resultaat het wachten waard
was!
Hartelijke groet en veel leesplezier,
Gerben Stolk - voorzitter

We zijn
begonnen!
Het heeft even geduurd, maar de werkzaamheden aan de Sportlaan zijn gestart. Op 25 maart wordt de eerste paal
van het WoonZorgCentrum geslagen.

Voedselbank Barendrecht
ook voor Heerjansdammers
Al ruim tien jaar lang is de Voedselbank
een begrip in Nederland. De stichting
zet zich in voor gezinnen en alleenstaanden die tijdelijk niet in staat zijn om in
hun eerste levensbehoefte te voorzien:
eten. Ook gezinnen uit Heerjansdam,
die in aanmerking komen, kunnen bij de
Voedselbank terecht. En wel bij de Voedselbank Barendrecht.

een deel onwetendheid over hoe het precies werkt en een deel is schaamte en/of
trots. Wij zijn ons ervan bewust dat de stap
naar de Voedselbank groot is. Maar wij willen echt graag dat iedereen weet dat de
schaamte echt niet nodig is. Wij zijn er om
te helpen, niet om te veroordelen. Wij vinden het belangrijk dat de mensen die het
nodig hebben, onze hulp ook krijgen.’

Voorzitter van de Voedselbank Barendrecht is Aad de Lange. Hij legt kort en
duidelijk uit waar het om gaat: ‘Wij willen
aan de ene kant mensen die onder een bestaansminimum leven, direct helpen door
middel van het verstrekken van voedselpakketten. Aan de andere kan willen we
de verspilling van voedsel tegengaan.’

Logistiek
Heerjansdam heeft geen eigen Voedselbank, maar ook gezinnen uit ons dorp, die
in aanmerking komen, worden uiteraard
geholpen. In overleg met Voedselbank
Zwijndrecht is besloten om de klanten
uit Heerjansdam onder te brengen in Barendrecht. ‘Dit is vooral omdat dit logistiek
gezien makkelijker is voor de klanten. Even
op en neer naar Barendrecht is voor veel
mensen toch handiger dan naar Zwijndrecht.’ De Voedselbank Barendrecht is
gevestigd aan de Bachlaan en heeft daarnaast een uitdeelpunt in Carnisselande. ‘En
mocht het nodig zijn, kunnen we altijd kijken wat de mogelijkheden zijn om ook in
Heerjansdam een uitdeelpunt te creëren.’

Grote stap
Landelijk worden er wekelijks tienduizenden voedselpakketten verdeeld. In Barendrecht doen momenteel zo’n 70 gezinnen een beroep op de Voedselbank. Aad is
ervan overtuigd dat er nog meer mensen
zijn die de hulp goed zouden kunnen gebruiken, maar deze nu niet krijgen. ‘Dat is

Afgelopen jaar bestond de Voedselbank tien
jaar. Ze organiseerden een grootscheepse inzamelingsacties in alle kerken in Barendrecht
en Heerjansdam.

Wisselwerking
Hoe komt de Voedselbank aan al dat eten?
‘Winkeliers en bedrijven voorzien ons vaak
van producten die zij niet meer kunnen
verkopen, maar die nog prima zijn. Denk
bijvoorbeeld aan supermarkten en groothandels. Verder krijgen we donaties en
houden kerken regelmatig inzamelingsacties om ons te helpen. Groot voordeel
voor ons is de nabijheid van de Greenery.
Daardoor krijgen we zoveel groente en
fruit dat we dit zelfs doorsturen naar voedselbanken in de regio. En andersom ook: in
de Hoeksche Waard krijgen ze meer aardappelen dan nodig. Zo helpen we elkaar.

Meer informatie

Wanneer komt u in aanmerking?

Voor meer informatie kunt u terecht op www.
voedselbankbarendrecht.nl of u kunt bellen
naar 06-42210256. Aanmelden voor hulp van
de Voedselbank kan op verschillende manieren.
Zo kunt u zelf contact opnemen, maar u kunt
ook terecht bij de woningbouwvereniging. Zij
zullen u dan verder helpen in het contact met
de Voedselbank.

Om te kijken of u in aanmerking komt voor hulp, kijkt de Voedselbank naar het
besteedbaar inkomen. Dat wil zeggen: wat men overhoudt na betaling van vaste
lasten zoals huur, gas en licht. Als dat minder is dan de onderstaande bedragen,
komt u in aanmerking voor een voedselpakket.
• Eenpersoons huishouden € 180
• Voor iedere volwassene die ook tot het huishouden behoort, komt daar € 60 bij
• Voor ieder kind tot 18 jaar, dat ook tot het huishouden behoort, komt daar € 50 bij
De genoemde bedragen zijn per maand.

Win een zomer lang zwemmen!
Het zonnetje piept af en toe al heel voorzichtig door de wolken. Echt zwemweer
is het nog niet, maar hopelijk hoeven we
daar niet lang op te wachten. Het Waalen Weidebad is er in ieder
geval klaar voor: op 28
april gaat de deur weer
open! Ook dit seizoen
geeft de woningbouwverenging weer 25 zwemabonnementen weg.

Wilt u kans maken op deze mooie prijs? Geef dan antwoord op de volgende vraag:

Hoe lang is het wedstrijdbad van het Waal- en Weidebad?
Stuur het goede antwoord vóór 17 april op naar info@wbvheerjansdam.nl of geef het af op het kantoor van de Woningbouwvereniging.
De gelukkige winnaars worden gebeld.
Ps. Komt u zelf nooit in het zwembad? U kunt het gewonnen abonnement ook cadeau geven aan uw (klein)kind!
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Heeren van Heyenland
Ze zijn er hard aan het werk en begin april moet het hele project opgeleverd worden:
de Heeren van Heyenland. Oftewel: het kleinschalige appartementencomplex aan de
Dorpsstraat. De woningbouwvereniging heeft vier van de twintig appartementen
gekocht.
De twee gebouwen bestaan uit drie
woonlagen met daarin verschillende woningtypes. De woningbouwvereniging
heeft straks de beschikking over twee
appartementen op dijkniveau en twee
daarboven. Deze tweekamerwoningen
zijn gelijkvloers en hebben een en-suite
badkamer. Per vier appartementen is er
een gemeenschappelijke entree aan de
Dorpsstraat. Iedere woning beschikt over
een eigen balkon.
Wilt u meer informatie over het project?
Neem dan contact op met de woningbouwvereniging.

Nieuwbouw Kromme Nering

en een Readshop voor onder meer tijdschriften, boeken, lotto en Staatsloterij-loten.
De verwachting is dat er in april/mei gestart wordt met de bouwwerkzaamheden.
De oplevering is gepland in januari 2016.

Het WoonZorgCentrum is niet het enige
nieuwbouwproject dat dit jaar op de
planning staat. Nog een paar maandjes en dan gaan we ook starten met de
bouwwerkzaamheden aan de Kromme
Nering.
Op de locatie van de voormalige Rabobank en de woning van de familie Van
Driel komt een nieuw, beeldbepalend
complex. De woningbouwvereniging
wil met het project niet alleen woon- en
winkelruimte creëren, maar tegelijkertijd ook de bebouwde kom rondom de
kerk verbeteren.

Woon– en winkelruimte
Het complex bestaat straks uit acht huurappartementen, een winkelruimte en
een ruimte met een geldautomaat. De
driekamerappartementen komen op de
eerste en tweede verdieping. De hoofdingang komt aan de Nijverheidsstraat.
De winkel krijgt een ingang aan de Kromme
Nering en zal geëxploiteerd gaan worden
door de familie Klootwijk, bekend van de
Spar. U kunt er straks voor verschillende producten terecht. Zo zal er een Dio drogisterij
zijn voor drogisterij-artikelen en medicijnen,
Novy nonfood voor huishoudelijke spullen

Verfraaien voordeur
Een gezellig bordje of een mooi naamplaatje: veel huurders vinden het leuk
om hun voordeur te verfraaien. Meestal
doen zij dit met attributen die makkelijk
weer te verwijderen zijn. Dan is het ook
geen probleem. Het wordt alleen lastig
als er een huurder gaat verhuizen, die
de voordeur heeft beschadigd door het
vastschroeven van bijvoorbeeld een
naambordje. De kosten voor het herstellen naar de originele staat zijn voor de
huurder. Houd hier dus rekening mee als
u besluit uw entree te verfraaien!

Gezellige snertmiddag
Wat was het weer gezellig! De jaarlijkse snert-bijeenkomst in
Eetcafé Het Dorpshuis op vrijdag 2 januari. Het was mooi om te
zien dat u ook dit jaar weer met zijn allen de kou trotseerde om
zo met elkaar het nieuwe jaar in te luiden.

Wie o wie vult deze puzzel in en maakt hiermee
kans op mooie prijzen? De oplossing kunt u
ons doorgeven via e-mail, telefonisch of op
kantoor. Onder de juiste inzenders verloten wij
weer een aantal cadeaubonnen van onze lokale
ondernemers.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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