
Nieuwe 
leden 
gezocht!
Het belang van de huurders ver-
tegenwoordigen: dat is de pri-
maire taak van de Huurdersraad.  
Arie Bras, Kees van der Burg en Kees 
Hollemans zetten zich hiervoor al-
weer een aantal jaar in. Zij kunnen 
hierbij wel wat hulp gebruiken.

Wilt u de uitdaging ook aangaan en 
plaatsnemen in de huurdersraad? 
Neem dan contact op met Arie via 
(078) 677 2073 of loop tijdens kan-
tooruren langs bij het kantoor van de 
Woningbouw vereniging.

Save the 
date!
Op woensdag 4 januari is het 
weer tijd voor de altijd gezel-
lige snertreceptie in Eetcafé 
het Dorpshuis. 

Als u de datum in uw agenda zet, 
zorgen wij dat de erwten soep 
weer klaarstaat! 

Wij hopen u allemaal te mogen 
verwelkomen om zo samen het 
nieuwe jaar in te luiden!
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Voorwoord I Bijzonder jaar 

2016 is namelijk het jaar waarin we in totaal 
42 sociale huurappartementen, 2 vrije sec-
tor appartementen, een winkelruimte, een 
brasserie en verschillende multifunctionele 
ruimten aan ons bestand hebben toege-
voegd. “We hebben er lang op moeten 
wachten maar dan heb je ook wat!” Dit was 
een veel gehoorde uitspraak die wij met de 
nodige trots aanhoorden als we dorpsge-
noten over de twee nieuwe opgeleverde 
projecten hoorden spreken. 

Wat nog veel meer trots en voldoening 
geeft, zijn de ruim 50 vrijwilligers die zich 
inzetten om de brasserie en de activiteiten 
in Midden-Inn te ondersteunen. Zonder 
deze vrijwilligers kan Midden-Inn onmo-

gelijk de functie vervullen die het nu doet: 
zorgen voor ontmoeting en gezelligheid! 

Naast deze belangrijke toevoegingen aan 
het bestand werden wij ook geconfron-
teerd met de invoering van de nieuwe 
woningwet. Dit betekent veel nieuwe 
wet- en regelgeving voor alle corporaties 
en woningbouwverenigingen. Veel werk is 
al verricht, maar ook in 2017 zal de imple-
mentatie van met name de financiële kant 
van de nieuwe woningwet nog veel ener-
gie kosten.

We kijken zoals gezegd met voldoening en 
trots terug op 2016 en met veel vertrouwen 
vooruit naar 2017. Komend jaar zullen we 

concrete plannen maken voor de locatie 
Heerjanstraat. Nu de voormalige bejaar-
denwoningen vanaf januari/februari allen 
leeg gemeld zullen zijn, kunnen wij met 
deze planlocatie verder. Hierover is al con-
tact gelegd met de gemeente Zwijndrecht. 

Uitdagingen genoeg dus voor 2017! Maar 
eerst vieren we Kerst en Oud en Nieuw: ik 
wens u fijne dagen en hoop u allemaal te 
zien tijdens de Snertreceptie op 4 januari 
2017 in eetcafé Het Dorpshuis! 

Hartelijke groet,

Gerben Stolk
Voorzitter

WoningbouwverenigingWoningbouwvereniging
h e e r j a n s d a m

De verlichting rondom de kerk brandt weer en dat betekent 
dat het jaar er alweer bijna opzit. Met 2016 sluiten we een wel 
heel bijzonder jaar voor onze vereniging af. 



VEILIG GROOT 
WORDEN
Een ongeluk zit in een klein 

hoekje. Vorig jaar kwamen vol-

gens VeiligheidNL maar liefst 

17.900 kinderen op de eerste 

hulp terecht. 4.500 van deze kin-

deren was één jaar oud en 5.000 

van hen was twee jaar oud. Hoe 

voorkomt u dat uw kind gewond 

raakt in en om huis? Een aantal 

tips van VeiligheidNL.

Sinterklaas 
kapoentje.... 
De schoentjes stonden netjes  
op een rij
Vol verwachting zij aan zij

Want de Sint was weer in het land
En meestal brengt hij dan ook wel 
een bezoekje aan ons pand

Toen alle kindjes in bed lagen
Werd ook ons kantoor niet  
overgeslagen

Sint en Pieten slopen midden  
in de nacht naar binnen
En wisten even niet waar  
te beginnen

Al die schoentjes moesten vol
En dat bezorgde de Pieten een 
hoop lol

De volgende dag waren de  
kindjes helemaal blij
Want in ieder schoentje zat een 
mooi kinderboek en een lekkernij

Bedankt lieve Sint en Pieten
Dankzij jullie konden alle  
kindjes genieten!

VAN NUL TOT ZES MAANDEN
• Maak het bedje kort en strak op, zodat de voetjes van uw baby bijna het voeteneinde raken en het bedden-goed tot de schouders komt.

• Laat uw kind de eerste zes maanden bij u op de kamer in een eigen wieg of bedje slapen. Slaap in elk geval de eerste vier maanden niet samen met uw baby bij u in bed.
• Rook niet in het bijzijn van uw kind of in de ruimtes waar uw kind vaak komt. Baby’s zijn extra gevoelig voor tabaksrook en wierook. Als u tijdens de zwanger-schap bent gestopt met roken, probeer dat vol te hou-den. Rookt u toch, doe dit dan buiten.• Gebruik een kruik alleen om het bedje voor te verwar-men. Haal de kruik uit het bedje als u uw kind erin legt.• Drink geen hete thee of koffie met uw kind op schoot.• Kleine kinderen hebben geen spartelreflex. U hoort dus niets als ze onder water glijden. Ga daarom altijd naast uw kindje staan of zitten als het in bad zit. Ook met een heel klein laagje water en ook als u een badzitje gebruikt.

VAN ZES TOT 

TWAALF MAANDEN

• Zet de kinderstoel zo neer, dat uw kind zich 

niet tegen de tafel of muur kan afzetten.

• Draagt u uw kind de trap op? Houd dan altijd 

een hand aan de leuning. En loop niet met 

sokken of gladde schoenen op de trap.

• Leg geen kleedjes op tafels waar soms thee 

of koffie op staat. Uw kind kan zich aan het 

kleedje optrekken en krijgt dan de hete vloei-

stof over zich heen. Gebruik liever placemats.

• Geef jonge kinderen nooit een ballon. In een 

geknapte (of lege) ballon kunnen ze stikken.

EERSTE HULP
• Schaafwond: maak de wond goed schoon met veel wa-

ter en ontsmet met Betadine. Een pleister is niet nodig.
• Kleine snijwond: laat het wondje even doorbloeden, 

zodat het schoonspoelt. Doe er daarna een pleister op.
• Grote wond: dek de wond steriel af met een snelver-

band of gaasje en ga naar de huisarts of naar het zie-
kenhuis.

• Buil: koel de buil met een koude, natte washand (even-
tueel met ijsblokjes).

• Denkt u dat uw kind iets gebroken heeft of ernstig 
hoofdletsel heeft? Kijk dan eerst of hij/zij zelf op kan 
staan. Lukt dat niet? Laat uw kind dan liggen en bel 
onmiddellijk 112.

• Na iedere valpartij geldt: houdt uw kind extra in de ga-
ten. Wordt hij of zij na verloop van tijd suf, duizelig of 
misselijk? Bel dan meteen uw huisarts.

 
 Meer weten? Alle informatie over veilig groot worden 

vindt u op www.veiligheid.nl.

VAN ÉÉN TOT VIER JAAR• Verwijder krukjes, vuilnisbakken en andere 
dingen van het balkon, waar uw kind op kan 

klimmen.
• In het verkeer: geef áltijd zelf het goede voor-

beeld, dus wacht voor het rode stoplicht. Óók 
als u ontzettende haast heeft.• Laat uw kind geen trucs of spelletjes doen op 

de trap. Ook niet vlak bij de trap..



Als we Joop vragen terug te blikken op het 
proces, moet hij even nadenken. Niet om-
dat hij niet meer weet hoe het gelopen is, 
maar omdat hij niet weet waar te beginnen. 
De zaak begon voor de dorpsraad namelijk 
al te spelen toen Heerjansdam en Zwijn-
drecht in 2003 samengevoegd werden. Na 
een tip van Ab Bruggink werd de zaak aan-
hangig gemaakt. ‘In een notendop bleek na 
veel discussies en onderzoek dat het dossier 
niet compleet was. Het kwam er uiteinde-
lijk op neer dat één document, door beide 
partijen ondertekend en waaraan rechts-
kracht konden worden ontleend, nergens 
te vinden was.’ Daarin stond namelijk dat  
de opbrengst van de verkoop van het Groe-
ne Kruisgebouw, terug zou worden geïn-
vesteerd in Heerjansdam. 

Vastberaden
Om er goed in te kunnen duiken, richtte 
Joop samen met Aly en Sascha (en aanvan-
kelijk ook Eelco Groenenveld) de Commissie 
Het Groene Kruisgebouw op. ‘Toen is het 
balletje echt gaan rollen. We hebben enorm 
veel uren gemaakt en hebben alles tot op de 
bodem uitgezocht. We hadden er plezier in 
en waren vastberaden ons er niet bij neer te 
leggen. Om een lang verhaal kort te maken, 
is het uiteindelijk, met hulp van wethouder 
Kamsteeg (die op diplomatieke wijze de 
partijen op één lijn wist te brengen) gelukt 
om tot afspraken met Aafje te komen.’

Positief
De afspraak hield kortgezegd in dat de op-
brengst van het pand, 230.000 euro, voor 
het grootste deel zou worden geïnvesteerd 
in het Midden-Inn. Dit is gebeurd en heeft 

het Midden-Inn een fijne impuls gegeven. 
Wat vindt de 82-jarige Heerjansdammer ei-
genlijk van het wooncentrum? ‘Ik ben heel 
positief. Natuurlijk bleken er in het begin 
wat mankementen, maar die zijn, zover mij 
bekend, merendeels opgelost. Er komen 
ook steeds meer activiteiten bij. Dat was 
ook een wens van de commissie, dus dat 
doet mij goed. Je ziet stap voor stap ook 
steeds meer senioren, die nog zelfstandig 
in Heerjansdam wonen, het gebouw bezoe-
ken en aan de activiteiten deelnemen. Dat is 
erg leuk en goed voor het dorp.’

100% inzet
Zelf is Joop ook zeker wekelijks in het Mid-
den-Inn te vinden voor een hapje en een 
gezellig gesprek, net zoals hij regelmatig an-
dere plekken en evenementen in het dorp 
bezoekt. Hij weet daardoor heel goed wat 
er speelt in het dorp en wat er leeft onder 
de inwoners. Dat kwam zeker goed van pas 
toen hij nog in de Dorpsraad zat. Dat deed 

Hij beet zich vast in de perikelen rond het Groene Kruis Gebouw en liet niet meer 
los. Samen met ‘partners in crime’ Aly Dassen en Sacha Eikenboom maakte ras-Heer-
jansdammer Joop van der Ent zich jarenlang hard voor een ingewikkelde zaak: de 
opbrengsten van het Groene Kruisgebouw (door veel vrijwilligers bijeengebracht) 
behouden voor het dorp. En niet zonder resultaat. Alle moeite, uren en energie die zij 
erin staken zorgde ervoor dat de opbrengst van het gebouw uiteindelijk merendeels 
zal worden geïnvesteerd in Heerjansdam. Hoe kijkt Joop terug op deze tijd? En wat 
vindt hij van het Midden-Inn, waar het geld uiteindelijk voor gebruikt wordt?

‘We beten ons er met plezier in vast’
Heerjansdammer Joop van der Ent over het Groene Kruisgebouw, 
het Midden-Inn en een wereld die steeds kleiner wordt.

hij jarenlang met veel inzet en toewijding. 
Een grote waarde voor de bescherming van 
Heerjansdam in het Zwijndrechtse geweld. 
Al vindt hij het zelf niet meer dan logisch 
dat hij hier 100% voor ging. ‘Als je zoiets 
doet, moet je het goed doen. Het is te be-
langrijk om het half te doen.’ 

Kleine wereld
De laatste tijd is Joop, die als zoon van een 
kapper opgroeide aan de Dorpsstraat, wat 
minder in het dorp te vinden. Niet dat zijn 
interesse is verminderd, maar ouder wor-
den betekent ook loslaten en de volgende 
generaties ruim baan geven. Dit is vaak 
best moeilijk omdat je wereld daardoor 
ook steeds kleiner wordt, vertrouwt hij ons 
toe. Hij kijkt naar buiten, waar hij vanuit 
zijn gezellige woonkamer prachtig uitzicht 
heeft over de Oude Maas en polder “het 
Buitenland”, waar in de beginjaren door de 
dorpsraad veel energie is gestoken over de 
inrichting. ‘Ik zit hier heerlijk hoor en mijn 
kinderen en kleinkinderen komen regelma-
tig gezellig langs. Actie is nog steeds mijn 
parool, maar als je binnen moet gaan zitten 
omdat het niet meer gaat, word je wereld 
toch wel een stuk kleiner. Het bewijst ook 
maar weer eens hoe belangrijk een soci-
ale ontmoetingsplek zoals het Midden-Inn 
voor ons dorp is. Ik kan het alle ‘oudjes’ van 
het dorp aanbevelen,’  besluit hij. 
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Volop gezelligheid 
in het Midden-Inn
Er was de afgelopen tijd weer van 
alles te beleven in het Midden-Inn. 
Van een gezellige bingo tot een 
goed bezochte vrijwilligersavond 
en van fanatieke voetbalmiddagen 
tot spannende filmavonden.

De Marathon, Intouchables en Goodbye Lenin: het zijn slechts 
enkele van de filmtitels die al langs gekomen zijn op de spe-
ciale filmavond die iedere twee weken op donderdagavond 
wordt georganiseerd. De avond is bedoeld voor zowel bewo-
ners van het wooncentrum als voor andere senioren die zin 
hebben in een gezellig, kosteloos avondje uit.

Wie gaat er deze zondag winnen? Voetballiefhebbers 
kunnen sinds kort ook terecht in het Midden-Inn.  
Iedere zondagmiddag worden namelijk verschillen-
de Eredivisiewedstrijden uitgezonden in de brasserie. 
Iedereen is welkom om mee te kijken!

Al deze activiteiten worden mede 
mogelijk gemaakt door de vele vrijwil-
ligers die zich iedere week inzetten. 
Om hen te bedanken organiseerde de 
Woningbouwvereniging op 8 okot-
ber een vrijwilligersbuffet voor alle 
vrijwilligers die betrokken zijn bij het 
Midden-Inn. Het werd een gezellige 
en smakelijke middag! 

15.... 2.... 24.... Het is goed opletten tijdens 
de bingo-middag op vrijdag (even weken). 
Maar naast de inspan ning is er ook volop 
tijd voor gezelligheid en ontspanning. 

Net als in iedere nieuwsbrief, kunt u ook dit keer weer mooie prijzen winnen! Enige wat u daar-
voor hoeft te doen, is onderstaande rebus op te lossen! Rebus gekraakt? Geef het juiste ant-
woord aan ons door via info@wbvheerjansdam.nl of loop even langs bij ons kantoor. Voor de 
winnaars liggen weer mooie prijzen klaar! Veel puzzelplezier gewenst! 

* Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Rebus


