
Plons!

Tien keer van de glijbaan, oneindig veel 
baantjes zwemmen of gewoon lek-
ker relaxen op de ligweide: ook dit jaar 
heeft de woningbouwvereniging weer 

25 zwemabonnementen van het Waal 
–en Weidebad verloot onder haar huur-
ders! Wij wensen hen heel veel zwemple-
zier!
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Beste huurder,

Voor u ligt de nieuwe uitgave van Wonen in Heerjansdam. 
Gelukkig is de temperatuur na een wat weifelende start in het 
voorjaar, inmiddels op zomerse waarden aanbeland op het 
moment dat ik dit voorwoord schrijf. 

Voorwoord I Mijlpalen

halfj aar voor onze vereniging. De drukbe-
zochte offi  ciële opening (door erevoorzit-
ter Ab Bruggink) met aansluitend de open 
dagen van wooncomplex Midden-Inn en 
de oplevering van woon- en winkelpand ‘t 
Centrum aan de Kromme Nering zijn met 
recht mijlpalen te noemen. We zijn trots 
op beide gebouwen die allebei bijdragen 
aan de leefbaarheid van het dorp. Met de 
oplevering van beide gebouwen groeit het 
woningbestand van onze vereniging met 
bijna 10 procent!

In deze uitgave besteden we ruimschoots 
aandacht aan de activiteiten rondom de 

Het blijft een bijzondere entree om einde 
van de middag het dorp vanaf de Lange-
weg - Molenweg binnen te rijden en te zien 
dat het zwembad bij mooi weer bomvol is. 
We mogen ons best bewust zijn dat door 
de vele vrijwilligers een van de weinige bui-
tenbaden uit de omgeving zorgt voor veel 
zwemplezier. Reden voor onze vereniging 
om het Waal -en Weidebad te ondersteu-
nen door middel van het jaarlijks verloten 
van 25 abonnementen onder onze huur-
ders. 

Het eerste halfj aar van 2016 zit er alweer 
nagenoeg op en was zeker een bijzonder 
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opening van Midden-Inn en de sleuteluit-
reiking van ‘t Centrum. Verder geven we 
nog wat tips voor als u met vakantie gaat. 
En vergeet vooral zaterdagavond 2 juli niet 
in uw agenda te zetten voor een gezellige 
Dorpsfeestavond op het Dorpsplein bij Eet-
café het Dorpshuis. 

Wij ontmoeten u graag op deze avond! 

Veel leesplezier!

Gerben Stolk,
Voorzitter 

25 zwemabonnementen van het Waal 
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Hoeveel appartementen zijn er in het Midden-
Inn? 
Het is een van de vele vragen die in hun 
mooie Bob de Bouwer speurtochtboekje 
stonden. De kinderen van beide basisscho-
len moeten er hard over nadenken, maar na 
wat overleggen komen ze er steeds weer 
uit. Ze racen het hele gebouw door, op zoek 
naar de juiste antwoorden. En als ze het 
even niet weten, kunnen zij bij de vrijwilli-
gers of aan een van de bewoners om hulp 

Speurneuzen in het Midden-Inn
Het was een drukte van jewelste op 31 maart In het Midden-Inn. Overal liepen 
kinderen die druk bezig waren met het lopen van een speurtocht in het gebouw. 
Het was een bedankje van de woningbouwvereniging en EGM Architecten voor de 
overlast die de scholen de maanden ervoor mogelijk gehad hebben naar aanlei-
ding van de bouw van het complex.

vragen. Samen komen ze er altijd uit. Van de 
appartementen tot het restaurant, langs de 
biljarters en door de tuin: ieder stukje van 
het gebouw wordt uitgepluisd. En nadat 
alle antwoorden gevonden zijn, eindigt het 
avontuur in het restaurant. Daar krijgen de 
kinderen naast limonade en een fruitspies 
ook een mooie knutselplaat, waarmee zij 
het gebouw zelf thuis nog eens in elkaar 
kunnen zetten! Het was een geslaagde mid-
dag, vol drukte en gezelligheid!

Midden-Inn officieel open
Na er jaren naar uitgekeken te hebben, was het op vrijdag 1 april echt zover: het woon-
centrum Midden-Inn is officieel geopend. Onder grote belangstelling werd het kunst-
werk voor het gebouw onthuld door erevoorzitter Ab Bruggink en de bedenkster van 
de naam, Marianne van der Burgh-Baardse. 

Na de officiële opening konden alle belang-
stellenden met een drankje proosten op 
het nieuwe gebouw en meteen een kijkje 
nemen. Zo genoten zij van het optreden 
van een koor en een pianiste en konden zij 

workshops volgen van alle activiteiten die in 
het Midden-Inn georganiseerd worden, zoals 
biljarten, koersbal, tekenen, schilderen, com-
puterles, kaarten maken en nog veel meer.



’t Centrum in gebruik
Het zal niemand ontgaan zijn, zo mid-
den in ons dorp: Woongebouw ‘t Cen-
trum aan de Kromme Nering/Nijver-
heidsstraat is opgeleverd. Op 1 juli zijn 
de sleutels overhandigd aan de huur-
ders van de acht appartementen. Naast 
de appartementen bestaat het gebouw 
uit een geldautomaat van de Rabobank, 
die al enige maanden in gebruik is, en 
een winkel. 

In de hal van het Woongebouw wordt een 
fotowand gemonteerd, met een afbeelding 
van de situatie zoals die was omstreeks 1964.

Over het algemeen gaan inbrekers op zoek 
naar een woning waar niemand thuis lijkt te 
zijn en waar ze vrij eenvoudig binnen kun-
nen komen. Ze bellen eerst aan. Wordt er niet 
open gedaan, dan gaan ze achterom. Veel 
mensen beveiligen wel hun voordeur, maar 
vergeten de achterkant. Inbrekers zoeken 
trouwens niet naar dure huizen, omdat daar 
meer te halen zou zijn. Bijna iedereen heeft 
een fl atscreen-tv en wat geld in huis.

Tips om inbraak te voorkomen
 Geeft u uw sleutels in bewaring bij bu-

ren, familie of vrienden? Doe daar dan geen 

label aan met uw naam en/of adres. Als er 
daar wordt ingebroken, neemt de inbreker 
misschien ook uw sleutels mee. Hang ook 
geen label aan de sleutelbos die u zelf ge-
bruikt. Als u uw sleutels kwijtraakt en iemand 
met slechte bedoelingen vindt ze, dan is in-
breken slechts een kwestie van de sleutel in 
het slot steken.

 Inbrekers maken vaak gebruik van een 
pergola, een vuilcontainer of tuinstoelen om 
bij een raam of balkon te komen. Houd daar 
rekening mee. Plaats uw vuilcontainer niet in 
de buurt van een raam.

 Zorg dat uw ramen en deur zichtbaar 

Als u op vakantie gaat of een dagje uit, wilt u zich natuurlijk geen zorgen maken over 
uw huis. Met deze tips laat u uw woning veilig achter. Een prettige gedachte, toch?

Met een gerust gevoel op vakantie
zijn vanaf de straat. Als een inbreker zich kan 
verschuilen achter dichte begroeiing, kan hij 
ongestoord zijn gang gaan.

 Gaat u op vakantie? Laat dan niet via uw 
antwoordapparaat of voicemail weten wan-
neer u weer terug bent. Inbrekers hebben 
wellicht uw telefoonnummer achterhaald 
om te checken of u thuis bent.

 Inbrekers zijn ook actief op sociale media 
zoals Facebook, Instagram en Twitter. Meld 
daar dus niet dat u met vakantie gaat en post 
foto’s pas als u weer terug bent.

 Zorg dat iemand de post uit het zicht 
legt. Aan een grote stapel post achter de 
voordeur of op tafel zien inbrekers dat u niet 
thuis bent.

De bouw van het woongebouw is volgens 
planning verlopen. Vorig jaar werd gestart 
met de werkzaamheden, op 13 mei 2015 
is de eerste paal geschroefd door penning-
meester André Stierman en op 1 juli werden 
de appartementen opgeleverd. De geldau-
tomaat is al langer in gebruik en als ook de 
winkel haar deuren opent, is het gebouw vol-
ledig in gebruik. 

Winkel
De opening van de nieuwe winkel staat ge-
pland voor medio juli en zal een welkome 
aanvulling zijn op het winkelaanbod van 
Heerjansdam. Naast de 3-in-1-formule van 
een Dio drogist, een Readshop en een Prima 
is er ook nog een aanvraag gedaan voor een 
DHL/Kiala servicepunt. Van zelfzorggenees-
middelen tot make-up, van staatsloten tot 
een goed boek en van opbergbakjes tot een 
stofzuiger: het is er straks allemaal te vinden! 
Dankzij het uitgebreide assortiment hoeft u 

het dorp voor uw boodschappen niet meer 
uit. 

Het gebouw
Net als het eerder opgeleverde Midden-
Inn is ook in dit woongebouw gekozen 
voor duurzaam bouwen. Op het dak van 
het gebouw zijn zonnepanelen gesitu-
eerd. Per appartement zijn er drie panelen 
aangesloten om op het verbruik van elek-
triciteit te besparen. Daarnaast heeft het 
gebouw  ook een hoge isolatiewaarde wat 
betreft de vloeren,  de wanden, de daken 
en de  beglazingen. Ook dat zal de totale 
kosten voor het energieverbruik 
verlagen.
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Feestje!
Het is binnenkort weer tijd om traditiegetrouw de zomer in te luiden met 
het altijd gezellige Dorpsfeest! Op zaterdag 2 juli gaat het spreekwoordelijke 
dak er weer af op het Dorpsplein. Een feestelijke middag/avond voor het hele 
dorp, georganiseerd door de Woningbouwvereniging. U komt toch ook?

17.30 uur: Groot springkussen
19.00 uur: Spectaculair dansoptreden, 
verzorgd door de leerlingen van de KJS 
en De Rank.
20.00 uur: Optreden van Heerjansdams 
zangtalent Yoni Bouma. 

21.00 uur: Tijd voor Grooveline: een 
van de meest succesvolle coverbands 
van dit moment. Vorig jaar wisten zij er 
één groot feest van te maken en ook dit 
jaar zullen zij het Dorpsplein weer op 
zijn kop zetten!

Beheercommissie Midden-Inn
Wie vragen of opmerkingen heeft over 
het Midden-Inn, kan sinds kort terecht 
bij de beheercommissie. Deze commissie 
wordt naast Sidney van Riet, namens de 
samenwerkende organisaties, gevormd 
door diverse vrijwilligers. 

Heeft u vragen over het gebruik/de ver-
huur van ruimten, activiteiten, repara-
ties, het gebruik van het restaurant, etc.? 
Neem dan contact op met de commissie. 
Zij zorgen er voor dat de vraag bij de juis-
te persoon terecht komt. 

De beheercommissie houdt wekelijks 
spreekuur in het Midden-Inn op woens-
dagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur in het 
kantoor van Aafj e, naast het restaurant. 

Daarnaast kunt u op maandag, woens-
dag en vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur 
met uw vragen terecht op het kantoor 
van de Woningbouwvereniging aan 
de Kromme Nering 12 in Heerjansdam. 
De beheercommissie is daarnaast be-
reikbaar via: 06-53729004 of per mail: 
sidney.vanriet@wbvheerjansdam.nl.

Waar o waar?
Hoe goed kent u Heerjansdam? De foto-
graaf trok er weer op uit om op zoek te 
gaan naar een fotogeniek plekje. Waar in 
het dorp heeft hij deze foto genomen? Er 
zijn weer mooie prijzen te winnen. Onder 
de goede inzendingen verloten wij drie 
waardebonnen van Heerjansdamse on-
dernemers.

Lever uw antwoord in tijdens kantooruren 
of stop het buiten kantooruren in de brie-
venbus. Inzenden per e-mail kan natuur-
lijk ook. Succes! 

Over de uitslag kan niet worden gecorres-
pondeerd.
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Net als vorig jaar zal coverband Grooveline 
zorgen voor een spetterend optreden.


