
Bijkletsen, nieuwjaarswensen uitwisse-
len en genieten van een heerlijke kom 
erwtensoep met roggebrood en katen-
spek: ook dit jaar staat de traditionele 
snert-receptie weer op het program-
ma! En wel op woensdag 6 januari. 
Vanaf 14.30 uur staan de versnaperin-
gen voor u klaar in Eetcafé Het Dorps-

huis. Wij hopen 
dat u allemaal 
weer aanwezig 
bent om er net 
als voorgaande 
jaren een gezel-
lige middag van 
te maken! 
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Dat geldt zeker voor het jaar 2015. Een bijzonder jaar waarin 
we één paal hebben ‘geslagen’ en één paal hebben ‘geschroefd’ 
voor twee bijzondere projecten. Ook bijzonder is de snelheid 
waarmee de bouw van beide projecten vordert. Midden-Inn 
aan de Sportlaan is zo goed als klaar en zal eind dit jaar wor-
den opgeleverd. Het Centrumplan zal naar verwachting in 
maart worden opgeleverd en plaats bieden aan acht mooie 
appartementen en een winkelruimte. 

Voorwoord I Wat vliegt een jaar voorbij!

nen voor een sociale huurwoning en net 
te weinig om bij de bank een hypotheek te 
krijgen voor een koopwoning. Juist deze 
groep hebben wij als bestuur op het oog 
voor het volgende project dat wij de ko-
mende periode willen oppakken: de oude 
bejaardenwoningen aan de Heerjanstraat. 
De planontwikkeling op deze locatie zul-
len we vanaf het tweede kwartaal volgend 
jaar weer oppakken met deze doelgroep 
in ons achterhoofd. Vaak zijn dit starters/
jonge gezinnen die graag in Heerjansdam 
willen (blijven) wonen. We denken dan 
ook aan betaalbare eengezinswoningen 
in de koop- dan wel huursector. 

Als bestuur zijn wij verder bijzonder blij 
met onze actieve leden van de huurders-
raad. Arie Bras, Kees van der Burg en Kees 
Hollemans hebben met veel energie en 
overtuigingskracht een grote groep vrij-
willigers op de been gebracht, die hebben 
aangegeven te willen helpen bij de acti-
viteiten die straks in Midden-Inn (samen 
met Aafje en SWOZ/SWSH) worden geor-
ganiseerd. Daarbij zijn we trots te kunnen 
melden dat Kees van der Burg de rol van 

Naast deze projecten heeft u ongetwijfeld 
ook meegekregen dat op het gebied van 
de sociale huur Minister Blok duidelijke 
piketpalen heeft geslagen. Kort gezegd 
komt het erop neer dat alle corporaties 
zich moeten beperken tot bouwen en 
verhuren voor de doelgroep. Niets meer 
en niets minder. Feitelijk verandert er op 
dit gebied niet zoveel voor onze vereni-
ging. Wij deden de afgelopen ruim 90 jaar 
eigenlijk niets anders. Toch merkt ook u 
hier als (potentiële) huurder van onze ver-
eniging zeker iets van. Vanaf 1 juli dit jaar 
moeten alle woningen ‘passend’ worden 
toegewezen op basis van strikte inkomen-
snormen. Van alle toewijzingen moet 80% 
worden toegewezen aan huurders met 
een inkomen niet hoger dan EUR 34.911,=, 
mag 10% worden toegewezen aan huur-
ders met een inkomen tussen 34.911,= en 
EUR 38.950,= en mag 10% worden toe-
gewezen aan huurders met een inkomen 
hoger dan dit bedrag. We weten zeker 
dat er met deze strikte inkomensnormen 
mensen zullen zijn die net teveel verdie-
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coördinator voor Midden-Inn oppakt. Hij 
zal de spil zijn tussen de bewoners, de ver-
schillende verenigingen, Aafje en SWOZ/
SWSH om zo optimaal gebruik te kunnen 
maken van de mogelijkheden van het ge-
bouw. Doel is en blijft dat Midden-Inn dé 
plek wordt waar Heerjansdammers elkaar 
ontmoeten. 

In deze uitgave verder aandacht voor Sin-
terklaas, die alle schoentjes weer gevuld 
heeft en voor de leuke middag die kinde-
ren van onze huurders hebben gehad tij-
dens een bezoek aan de Oranjespeeltuin 
in Barendrecht. Een initiatief dat voort-
komt uit de samenwerking met stichting 
Present uit Barendrecht. Daarnaast geeft 
Aafje aanvullende informatie met betrek-
king tot de activiteiten in Midden-Inn en 
stellen zowel de pedicure als de fysiothe-
rapeuten die zich in Midden-Inn vestigen 
zich aan u voor. 

Vergeet u daarnaast vooral niet om woens-
dag 6 januari in uw agenda te zetten: net 
als voorgaande jaren staat de deur van het 
gezellig versierde eetcafe het Dorpshuis 
dan weer open voor alle huurders om on-
der het genot van een lekkere kop snert 
en een drankje elkaar het beste te wensen 
voor 2016. 

Ik hoop u daar te zien en wens u alvast al-
lemaal bijzonder fijne Kerstdagen en een 
gezellige en voorspoedige jaarwisseling!

Hartelijke groet,
Gerben Stolk
Voorzitter 

Voor in de agenda: snert-receptie



Vanaf januari 2016 vinden de activiteiten 
plaats in het woonzorgcentrum zelf en 
maken Aafje en SWOZ een nog breder 
palet aan activiteiten mogelijk onder de 
naam ‘Ontmoetingsplein Midden-Inn’. 
Er zijn dan elke dag activiteiten en voor 
ieder wat wils. Komt u ook een kijkje ne-
men? Zorgorganisatie Aafje, SWOZ (Stich-
ting Welzijn Ouderen Zwijndrecht) en de 
woningbouwvereniging maken deze ac-
tiviteiten samen mogelijk. Zowel voor de 
bewoners van Midden-Inn, als voor alle 
(oudere) inwoners van Heerjansdam. Ie-
dereen is van harte welkom!

Mensen samenbrengen 
“Het komt helaas nog vaak voor dat men-
sen eenzaam zijn,’ vertelt Arie Graafland 
van Aafje. ‘Dat is jammer en niet nodig. 
Met onze activiteiten willen we mensen 
samenbrengen. Voor iedereen is er wel 
een activiteit die aanspreekt. We kunnen 
ons best voorstellen dat het spannend 
kan zijn om voor de eerste keer langs te 
komen. Toch willen we alle Heerjansdam-
mers van harte uitnodigen om een kijkje 
te komen nemen. Ik kan iedereen verze-
keren dat er een goede sfeer hangt en dat 
alle mensen open staan voor een gezellig 
praatje. Ik zou zeggen: probeer gewoon 
eens!’  

Activiteiten
‘Op dit moment bieden Aafje en SWOZ al 
verschillende activiteiten voor de inwo-

Ontmoetingsplein Midden-Inn
Bij het nieuwe woonzorgcentrum Midden-Inn kunt u straks deelnemen aan gezellige 
activiteiten. Maar wist u dat dit nu ook al kan? De activiteiten worden nu tijdelijk 
verzorgd vanuit de portocabins naast het gebouw. 

ners van Heerjansdam,’ gaat George Rep-
pel van de SWOZ verder. ‘Elke week is het 
weer gezellig druk bij de biljart, senioren-
gym en bij het kleuren voor volwassenen. 
Doordat we samen met Aafje optrekken, 
kunnen we vanaf de feestelijke opening 
van Midden-Inn in januari 2016 een nog 
breder aanbod aan activiteiten bieden 
zoals dagopvang of gezellig op stap naar 
de Beekse Bergen of de Appeltern.’ Het 
nieuwe activiteitenaanbod zal binnenkort 
bekend worden gemaakt. 

Zorg en welzijn
Naast de activiteiten die Aafje en SWOZ 
bieden, is er ook aandacht voor zorg en 
diensten. Zorgorganisatie Aafje biedt 
thuiszorg voor de bewoners van Midden-
Inn en daarnaast ook personenalarme-
ring. Ook is er een restaurant met lekkere 
gerechten voor een betaalbare prijs en is 
er de mogelijkheid voor het afnemen van 
gemaksdiensten, zoals de maaltijdservice, 
was- en strijkservice of klusjesman. 

Meer informatie
Bent u benieuwd naar het huidige en toe-
komstige activiteitenaanbod? Neemt u 
dan contact op met Kees van der Burg via 
06-38916240.

Dank u Sinterklaasje!
‘O, kom er eens kijken... wat 
ik in mijn schoentje vind...’  
Ook dit jaar mochten alle 
kindjes weer hun schoen 
zetten bij de Woningbouw-
vereniging. En ze bleken 
allemaal erg lief geweest 
te zijn, want alle schoen-
tjes waren gevuld met een 
mooi cadeautje en lekkere 
pepernoten! Wij hopen dat 
alle kinderen blij waren met 
dit presentje van de Woning-
bouw-Sint!

Stichting Present
Een aantal Heerjansdamse kindjes 
zijn in het voorjaar in het zonnetje 
gezet door de Stichting Present.  Ze 
brachten een bezoek aan de Oran-
jespeeltuin in Barendrecht. Daar 
konden zij de hele dag onbezorgd 
spelen! Wat een gezellige middag 
was het!

Ook dit jaar heeft de Sint weer mooie cadeautjes achter-
gelaten op het kantoor van de woningbouwvereniging. 



Patricia Termorshuizen is de pedicure die 
straks haar diensten aanbiedt in Midden-
Inn. De Heerjansdamse heeft al een pedicu-
resalon aan huis: Pedicuresalon Heerjans-
dam. ‘Ik ontvang mensen in mijn praktijk, 
maar ga ook nu al naar veel mensen thuis. 
Zowel in Heerjansdam, Zwijndrecht, Ba-
rendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Ook 
mensen met reuma en diabetes kunnen bij 
mij terecht.’ Door haar samenwerkingscon-
tracten met meerdere podotherapeuten is 

eventuele declaratie gemakkelijk 
geregeld. ‘Ik vind het fijn om mijn 
diensten ook te kunnen aanbie-
den in Midden-Inn zodat er een 
gevarieerd aanbod komt.’ Wilt u 
meer weten over Pedicuresalon 
Heerjansdam en de diensten 
aan huis die zij straks aanbiedt, 
bel dan naar 078-6772577/06-
23478934 of stuur een e-mail 
naar rtermorshuizen@live.nl.

‘We benaderen problemen actief,’ vertelt 
René Berger. ‘Maatwerk is wat we leveren. 
Er is veel aandacht voor een persoonlijke 
benadering. We willen klantvriendelijk zijn 
en bieden daarom de mogelijkheid dat 
mensen ’s avonds (en straks ook op zater-
dag) in groepjes in onze fitnessruimte in 
Zwijndrecht individueel kunnen oefenen.’ 
Dit groepsgewijs trainen is erg belangrijk, 
vertelt Tijmen Tielman: ‘We zien dat het 
sociale contact mensen gemotiveerder 
maakt. De meerwaarde is onze informele, 
medische begeleiding en de open setting. 
We kunnen observeren hoe mensen bewe-
gen en corrigeren waar nodig.’ 

Specialisaties 
De praktijk biedt alle gangbare en minder 

gangbare behandelmethoden. René: ‘Ik 
ben samen met Christiaan Bax een van de 
weinigen in de regio die gecertificeerd is 
om looptraining bij claudicatioklachten 
(etalagebenen) te geven.’ René, Jeroen en 
Tijmen behandelen patiënten waar nodig 
met ‘dry needling’. Tielman: ‘Je moet the-
rapieën nooit los van elkaar zien. Manuele 
therapie werkt goed om acute functiepro-
blemen in de wervelkolom op te lossen. 
Daarnaast moet je andere behandelvor-
men toepassen om de restklachten weg 
te nemen.’ Jeroen vult aan: ‘Daarbij moet 
daarna de belasting weer opgebouwd 
worden. Dry needling vormt een aanvul-
ling op een fysiotherapeutische behande-
ling en is geen doel op zich.’ Verder is de 
praktijk lid van het schoudernetwerk Rot-

terdam/Drechtsteden, een groep fysio-
therapeuten met meer dan gemiddelde 
belangstelling en kennis over het schou-
dergewricht.

Kinderfysiotherapie 
De praktijk biedt ook kinderfysiotherapie 
aan. ‘Een vier jaar durende specialisatie na 
de opleiding tot fysiotherapeut,’ zegt René. 
Joyce Bellaart behandelt problemen bij 
kinderen van 0 tot 18 jaar. Tijmen: ‘Vooral 
bij zuigelingen zien we heel specifieke pro-
blemen als voorkeurshouding, het hoofdje 
ligt één kant op. Dit kan afplattingen van 
de schedel veroorzaken.’ 

Informeel 
Tijd voor en interesse in de patiënten vin-
den de fysiotherapeuten erg belangrijk: 
‘We maken vaak nog een praatje bij de 
balie. Het is bij ons niet: even behandelen 
en hup, de deur weer uit,’ vertelt Jeroen 
Twilt. ‘En iedereen is trainbaar,’ weet René, 
‘zelfs als ze 90+ zijn! Bewegen is gewoon 
een must. Het is essentieel om vitaal te blij-
ven. In onze dependance in Heerjansdam 
is geen fitnessruimte aanwezig, maar we 
gaan beweging bij ouderen zeker stimu-
leren.’ 

Meer informatie over Fysiotherapie 
Berger, Twilt en Tielman is te vinden 
op www.fysiobergertwiltentielman.nl.  
Bellen kan natuurlijk ook: 078-6127099.

Fysiotherapie in Midden-Inn
Een klantgerichte, laagdrempelige praktijk, waar mensen zich veilig voelen en die ze 
uitnodigt om aan hun vitaliteit te werken. Dat is wat de fysiotherapeuten van Berger, 
Twilt en Tielman voor ogen hebben. Vanaf januari 2016 starten zij een dependance 
van hun Zwijndrechtse praktijk in woonzorgcentrum Midden-Inn.
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ADVERTORIAL

 training 
van 0 tot 90+ jaar

Een klantgerichte, laagdrempelige praktijk, waar mensen zich veilig voelen en die ze uit-
nodigt om aan hun vitaliteit te werken. Dat is wat de fysiotherapeuten van Berger, Twilt en 
Tielman in het Gezondheidscentrum Nederhoven voor ogen hebben. Een aanpak die werkt!

Maandag 08:00 uur - 20:00 uur
Dinsdag 08:00 uur - 21:30 uur

Woensdag 08:00 uur - 18:00 uur
Donderdag 08:00 uur - 21:30 uur

Vrijdag 08:00 uur - 18:00 uur
Zaterdag op afspraak

Buizerdstraat 2a
3334 SB Zwijndrecht
Tel: 078-6127099
Fax: 078-6122599
fysio@ghcnederhoven.nl
www.fysiobergertwiltentielman.nl

FYSIOTHERAPIE EN MANUELE THERAPIE
BERGER, TWILT EN TIELMAN

Pedicure aan huis
Bewoners van Midden-Inn kunnen straks ook gebruik maken van een pedi-
cure aan huis. Lekker makkelijk: u hoeft de deur niet meer uit, uw voeten 
worden gewoon in eigen huis behandeld!
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Kunt u zich de laatste prijsvraag nog 
herinneren? Het was een raadplaatje 
van een hek met een geïmproviseerd 
slot eraan. De grote vraag was: waar 
staat dat hek? Veel Heerjansdammers 
wisten het plekje te vinden. Het was 
namelijk het hek aan de Randweg 
waarachter de paarden en koeien 

staan. Uit de juiste inzendingen heb-
ben wij drie prijswinnaars geloot. De 
gelukkigen waren mevrouw Schop, 
mevrouw Barendregt en meneer Boer-
tjes. Zij hebben inmiddels allemaal hun 
cadeaubon van de Spar ontvangen. 
Nogmaals gefeliciteerd en veel plezier 
met de prijs!

Gelukkige winnaars

De foto uit de vorige nieuwsbrief (inzet) 
werd gemaakt in de berm aan de Randweg.

HORIZONTAAL
1 ratelpopulier 4 drietal 8 breek-
baar 11 lor 14 deel v.d. voet 16 
onbeschoft 17 lidwoord 18 to-
neelachtergrond 20 ruimtelijke 
weergave 22 hemelsblauw 23 
gletsjerpuin 24 grassteppe 26 
sportman 28 kluizenaar 30 re-
bellie 32 afslagplaats bij golf 33 
metaal 35 atmosfeer 39 zeep-
water 42 stralenkrans 44 deel 
v.e. auto 46 ten dele 49 planeet 
51 ouderling 54 kleine baai 55 
redenaar 58 mondeling 59 een 
zekere 60 zeehond 62 gering 63 
zangstem 64 pl. in Frankrijk 65 
galop 66 Engelse titel

VERTICAAL
1 takje 2 geraamte 3 via 5 re-
kening-courant 6 land in Azië 
7 Griekse drank 8 oppergod 

9 arbeid 10 annexus 11 op 
grote afstand 12 grote zee 13 
Spaanse titel 14 pl. in Duitsland 
15 plant 18 vochtbehoefte 19 
al 21 Spaanse uitroep 23 klap 
25 onheilsgodin 27 elektrisch 
geladen deeltje 29 troep jacht-
honden 31 deel van Oostenrijk 
34 tegoed 35 bebouwde op-
pervlakte 36 vorm 37 Engels 
bier 38 tijdstip 39 krachtig 40 
vleesgerecht 41 vogel 43 dom-
oor 45 kunsttaal 47 band 48 
verwonding 49 karakter 50 lief-
desgod 52 Ierse verzetsgroep 
53 huisdier 56 indien 57 nage-
slacht 59 water in Friesland 61 
uitroep van afkeer.

Breng letters uit de puzzel over 
naar de hokjes met het corres-
ponderende nummer.

62 14 19 64 4 34 31 49 24

KRUISWOORDPUZZEL


