
Huishoudelijke mededelingen

Nieuw rekeningnummer
Ons ING-rekeningnummer is per direct komen te vervallen. Wij verzoeken u daarom 
vriendelijk om vanaf nu alleen nog gebruik te maken van het volgende rekeningnum-
mer: NL89RABO0305423614.

E-mailadressen
Voor alle correspondentie via e-mail hebben wij sinds kort speciale e-mailadressen, 
zodat uw vraag direct op de juiste afdeling terecht komt. Zo kunnen wij u nog sneller 
en beter van dienst zijn!
• secretariaat@wbvheerjansdam.nl
 Voor al uw algemene vragen aan de woningbouwvereniging. 
• financieleadministratie@wbvheerjansdam.nl
 Voor al uw vragen over de financiën, zoals huurbetalingen en incasso’s.
• huuradministratie@wbvheerjansdam.nl
 Voor al uw vragen over de (ver)huur van woningen.
• onderhoud@wbvheerjansdam.nl
 Voor al uw vragen over onderhoud en over de opvolging van onderhoudsverzoe-

ken. Voor uw eerste onderhoudsverzoek verzoeken wij u vriendelijk de optie op de 
website te blijven gebruiken.
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Voorwoord I Investeren 

van Riet. Hij denkt graag met u mee over de 
mogelijkheden om deze in het programma 
op te nemen. Met elkaar maken we er zo 
een ontmoetingsplek voor iedereen van. 
In dat doel investeren we graag en daarom 
horen we het ook graag als u hier ideeën 
voor heeft.

Investeren kan soms ook nodig zijn in een 
relatie. Die met uw buren bijvoorbeeld. In 
deze uitgave leest u hoe u moet handelen 
als u overlast van uw buren ervaart. Vaak is 
een goed gesprek hierover voldoende om 
de eventuele overlast in goed overleg op te 
lossen maar het komt helaas ook voor dat 
er meer nodig is. In het artikel leest u wat u 
kunt doen als een gesprek niet tot het ge-
wenste resultaat leidt.

Een investering waar het hele dorp alweer 
flink wat jaren profijt van heeft, is die in 
het Dorpsfeest. De foto’s spreken verder 
weer voor zich: goed weer, dansende kin-
deren van de beide scholen, een optreden 
van onze eigen Yoni en een gezellige sfeer 

De (school)vakanties zitten er weer op. Het 
weer in Nederland viel in de zomervakan-
tie een beetje tegen, maar laten we hopen 
op een mooie nazomer. Gedurende de zo-
mervakantie is er volop gewerkt aan het 
afronden van de bestrating rond Midden-
Inn. Het resultaat mag er zijn en met de op-
levering van deze bestrating is het project 
nu afgerond: alle appartementen zijn ver-
huurd, de brasserie is doordeweeks dage-
lijks - en inmiddels dankzij de enthousiaste 
vrijwilligers ook op zondagmiddag - open. 
Per wijk ontvangt u de komende weken/
maanden een uitnodiging om tegen een 
gereduceerd tarief kennis te maken met de 
keuken van de brasserie.

Uiteraard bent u ook van harte uitgeno-
digd deel te nemen aan de diverse activi-
teiten die in Midden-Inn plaatsvinden. U 
leest in deze uitgave alles over nieuwe en 
bestaande activiteiten. Mocht u zelf een 
idee hebben voor een nieuwe activiteit: 
schroom niet om deze te bespreken met 
de coördinator van het Midden-Inn: Sidney 

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

tijdens het spetterende optreden van de 
band Grooveline. Kortom: wederom een 
geslaagd feest vinden wij!

Met betrekking tot de energielabels kun-
nen we melden dat de inventarisatie-fase 
nagenoeg is afgerond. De woningen aan de 
Groene Dreef, de Wiekslag, de Bloklandlaan 
en het Oosteinde zijn geïnventariseerd en 
de offertes om iedere afzonderlijke woning 
op het gewenste energetische niveau te 
krijgen, zijn aangevraagd. Voor eind dit jaar 
dienen de werkzaamheden aan de wonin-
gen van deze complexen te zijn afgerond. 
Vervolgens zal de  meerjarenplanning voor 
de andere complexen worden afgerond. 
Dit vergt een forse financiële investering 
in onze complexen. Allemaal ten behoeve 
van een duidelijk doel: meer wooncomfort 
en minder energieverbruik. 

Ik wens u allen veel leesplezier en een 
zonnige en mooie nazomer en herfst toe!

Gerben Stolk , voorzitter



Dorpsfeest weer een groot succes!
Wat was het weer een feest! Op zaterdag 2 juli kon jong en oud weer genieten van het 
altijd gezellige Dorpsfeest. Vanaf 18.00 uur stond het Dorpsplein in het teken van mu-
ziek, dansen, bijpraten en feesten! De kinderen van de KJS en De Rank trapten de avond 
af met een spetterend dansoptreden. Daarna was het de beurt aan het Heerjansdamse 
zangtalent Yoni, die met haar prachtige stem het publiek inpakte. Afsluiter was de be-
kende coverband Grooveline die, net als vorig jaar, het Dorpsplein volledig op zijn kop 
zette. Wederom een zeer geslaagde start van de zomer!

Voor ieder wat wils in het Midden-Inn
Na een aantal maanden draait het Midden-Inn op volle toeren. De bewoners van het 
Midden-Inn zijn helemaal gewend aan hun nieuwe stek en de brasserie wordt goed be-
zocht. Maar er is meer in het Midden-Inn. Er worden namelijk de hele week door allerlei 
activiteiten georganiseerd. Die zijn niet alleen bedoeld voor bewoners van het wooncen-
trum, maar voor alle inwoners van Heerjansdam. Zo is er bijvoorbeeld om de twee weken 
een bingoavond, is er eens per maand een buffet-avond en worden er spelletjes –en 
creaochtenden georganiseerd. Het volledige weekprogramma vindt u hieronder. Ziet u 
iets leuks? Schroom dan niet en kom gezellig langs om een keer mee te doen: u bent van 
harte welkom!

Filmavond
Een van de nieuwe activiteiten is de gezellige filmavond. In de algemene ruimte van 
het Midden-Inn wordt om de twee weken op donderdagavond een leuke, spannende, 
gezellige of mooie film gedraaid op een groot scherm. Onder het genot van een drankje 
en een nootje kan iedereen genieten van deze filmavond. Opgeven is niet nodig en de 
avond is gratis toegankelijk. 

Voetballiefhebbers opgelet!
Ook voetballiefhebbers kunnen sinds kort terecht in het Midden-Inn. Vanaf augustus 
worden er iedere zondag 2 eredivisiewedstrijden live uitgezonden. Iedereen kan aan-
schuiven om gezellig met elkaar voetbal te kijken.

Ideeën?
Heeft u nog een leuk idee voor een nieuwe activiteit in het Midden-Inn? 
Laat het ons dan weten!  U kunt uw idee doorgeven aan de beheerder van het 
Midden-Inn: Sidney van Riet, via sidney.vanriet@wbvheerjansdam.nl of 
06-53729004.

     Activiteiten Midden-Inn
Maandag
12:00 – 17:00 Kaarten
12:00 – 17:00 Biljarten
10:00 – 12:00 Tekenen en schilderen 
En ook: Cultuurmiddag
 Computerles 
 Vivera spreekuur
Dinsdag
10:00 – 12:00  Spelletjesochtend
10:00 – 12:00  Om de week, in de oneven   
 weken, kunt u gezellig aan  
 schuiven bij het bridgen
14:00 – 16:00  Seniorengymnastiek
En ook: Lekkernijen bakken-   
 om de week lekker met   
 elkaar bakken! 
 Leuk uitstapje -
 iedere vierde dinsdag van de   
 week georganiseerd door Aafje. 
 Aanmelden kan via 
 Natasja Lieshout: 088-6481616

Komt u binnnenkort ook gezellig naar de filmavond?



Wat is buurtbemiddeling?
Bij buurtbemiddeling bemiddelen getrain-
de vrijwilligers tussen buren die een conflict 
met elkaar hebben. 

Bij wat voor conflicten kunnen mensen 
een beroep op doen op buurtbemidde-
ling?
Bij alles waar buren samen niet uitkomen: 
van geluidsoverlast tot rommel in het trap-
penhuis en van dierenoverlast tot pesterij-
en. Buurtbemiddeling is er niet voor familie-

problemen. Daar zijn andere instanties voor. 

Hoe gaat buurtbemiddeling te werk?
Heel in het kort: aan de hand van een tele-
foongesprek met de melder wordt bepaald 
of het conflict geschikt is voor buurtbe-
middeling. Is dat het geval, dan gaan twee 
bemiddelaars op huisbezoek. Eerst bij de 
melder en daarna bij zijn of haar buur. Als 
beiden dat willen, volgt er een bemidde-
lingsgesprek. In dat gesprek moeten de bu-
ren samen tot een oplossing komen.

Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers. Wat 
voor training krijgen zij?
Een bemiddelaar moet veel geduld hebben, 
goed kunnen luisteren en neutraal kunnen 
blijven. Wie geschikt is en bemiddelaar wil 
worden, volgt vaak een training waar vooral 
geoefend wordt met gesprekken en ge-
sprekstechnieken. Ook leren ze hoe ze men-
sen die boos of agressief reageren rustig 
krijgen.

Wat zijn de resultaten van buurbemid-
deling?
Zeventig procent van de conflicten waar-
bij buurtbemiddeling wordt ingeschakeld, 
worden opgelost. Meestal via een bemidde-
lingsgesprek. Maar het gebeurt ook dat de 
melder of de buur na het huisbezoek inziet 
dat het eigen gedrag onredelijk was en zich 
aanpast. Dan is een bemiddelingsgesprek 
niet meer nodig.

Wat is de rol van woningcorporaties bij 
dit alles?
Bij burenconflicten probeer je eerst samen 
tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, 
dan klopte je voorheen bij je woningcor-
poratie aan. Bracht dat geen oplossing, 
dan kwam buurtbemiddeling in beeld. 
Tegenwoordig is dat vaak andersom. Wo-
ningcorporaties adviseren bewoners om 
eerst buurtbemiddeling in te zetten en pas 
als dat niets oplevert zich te melden bij de 
corporatie.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Buurtbemid-
deling? Neem dan contact op met de  
coördinator via 078 750 89 69 of via 
buurtbemiddeling@meedrechtsteden.nl.

Harde muziek, slaan met deuren, blaffende honden, overhangende takken of auto’s 
op de stoep. Veel mensen hebben wel eens last van hun buren. Gelukkig leidt dit niet 
altijd tot langdurige problemen. Leer je buren kennen, is de tip van veel buurtbemid-
delaars. Als je weet dat je buurman in de nachtdienst werkt, ervaar je nachtelijk ge-
stommel op de trap veel minder snel als overlast. Gaat het toch mis? Dan kan buurt-
bemiddeling soms uitkomst bieden. U kunt hiervoor terecht bij MEE Plus.

Samen komen we eruit (met een beetje hulp)

     Activiteiten Midden-Inn
Woensdag
10:00 – 15:30  Dagopvang light
En ook: Film over het oude    
 Heerjansdam- iedere maand   
 op woensdag 
 (tijd en datum worden later   
 bekend gemaakt) 
 High tea - vier keer per jaar   
 wordt er in de brasserie een   
 lekkere en gezellige high-tea   
 georganiseerd

Donderdag
12:00 – 17:00  Biljart 
12:00 – 17:00  kaarten
14:00 – 16:00  Crea groep
19:30 – 22:00  Filmavond - iedere donderdag  
 in de even weken draaien   
 we een speelfilm op het grote   
 scherm.
En ook:    Muziekochtend

Vrijdag Bingo is weer begonnen! 

Komt u binnnenkort ook gezellig naar de filmavond?

Kijk op:

www.problemenmetjeburen.nl 

over mogelijke burenproblemen 

en hoe die zijn op te lossen.

Drie tips van een buurtbemiddelaar

1. Door de strakke interieurs van te-
genwoordig komen geluiden snel 
bij buren terecht. Tapijt op de grond 
en gordijnen aan de muur zijn goe-
de geluidsdempers.

2. Spreek elkaar bij irritaties of ruzie op 
tijd aan. Hoe langer u wacht, hoe bo-
zer u wordt. 

3. Klopt u bij de ander aan omdat u 
overlast ervaart? Zeg dan vooral niet 
wat diegene moet doen. Daar zijn 
de meeste Nederlanders allergisch 
voor. Dus niet: “Je moet je tv zachter 
zetten.” Maar wel: “Weet je dat het 
geluid van je tv vrij luid bij ons te 
horen is?” Dat biedt ruimte om een 
open gesprek aan te gaan.
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Als VIP naar vv Heerjansdam

Het voetbalseizoen is weer begonnen. 
Dat betekent dat er op zaterdagen weer 
van alles te beleven is op Sportpark de 
Molenwei. Het eerste elftal komt dit sei-
zoen uit in de tweede klasse en hoopt 
daar zo snel mogelijk weer uit te komen. 
De Woningbouwvereniging draagt de 
voetbalvereniging een warm hart toe 
en is daarom lid van de Businessclub 
de Molenwei. Zij wil haar huurders hier 
graag van mee laten genieten.   

Daarom stelt de Woningbouwvereni-
ging iedere thuiswedstrijd van het 
eerste elftal twee toegangskaarten be-
schikbaar voor haar leden. Deze kaarten 
geven niet alleen toegang tot de wed-
strijd, maar ook tot de bestuurskamer, 
waar u als echte VIP vooraf en na afloop 
van de wedstrijd gezellig een drankje 
kunt drinken. 

Peter van der Linden, voorzitter van de 
vv Heerjansdam, is erg enthousiast over 
het initiatief: ‘Wij zullen de bewoners 
met open armen ontvangen en in de 
bestuurskamer in het zonnetje zetten. 
Dit mooie initiatief onderstreept de be-
langrijke sociale functie die onze ver-
eniging in de Heerjansdamse gemeen-
schap vervult.’

Wilt u van de actie gebruikmaken? Laat 
het ons dan weten! Dat kan telefonisch 
via 078-6772118, via e-mailadres 
info@wbvheerjansdam.nl of u kunt tij-
dens openingstijden langslopen bij ons 
kantoor aan de Kromme Nering. U wordt 
dan op een lijst geplaatst en hoort het 
van ons als u aan de beurt bent om een 
wedstrijd te bezoeken!

 

And the winners are...

Het was een moeilijke opgave in de 
vorige nieuwsbrief, maar velen van 
u wisten toch te raden waar in Heer-
jansdam de foto genomen was: aan de 
Molenwei, tegenover de ingang van de 
Develruiters.

Saskia van Beek, Angeline van Emmer-
loot en meneer Boertjes vielen in de 
prijzen en ontvingen een cadeaubon 
van de gloednieuwe Dio-drogist.
Wij wensen hen hier veel plezier mee!

Niet in de prijzen gevallen? 
Geen paniek: in deze nieuwsbrief krijgt 
u weer een nieuwe puzzelkans! 

 
Wie vindt het juiste antwoord en maakt kans op een leuke cadeaubon? 
Lever het juiste antwoord tijdens kantooruren in bij het kantoor van de Woningbouw-
vereniging. Inzenden per e-mail kan natuurlijk ook! 
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

PUZZEL


