Blik op

Heerjansdam
MILJOEN BOMEN GRATIS EN VOOR NIKS.
DE HEERJANSDAMES

Een column schrijven over “De Heerjansdames” bleek een moeilijker opgave dan
ik mij had voorgesteld. Niet door gebrek aan informatie, maar er zijn zoveel activiteiten, evenementen en positieve zaken te melden dat keuze maken mij wat moeite
kostte. De vier dames Yvette Hanselman, die het initiatief nam, Daphne de Visser,
Angela Sinterklaas en Leontine Gouman en natuurlijk nog een aantal vrijwilligers,
konden niet bevroeden dat ze zoveel jeugdplezier wisten te ontwikkelen en te realiseren, met daarnaast nog een gevarieerd aantal plezierige evenementen. Klasse!
KLAVERTJEVIER.
Naarmate ik me steeds meer ging afvragen vanwaar die drive tot zoveel positiefs en samenwerking, moest ik aan “KLAVERTJEVIER” denken. Hoezo zult u zich afvragen. Vorig
jaar kreeg ik van mijn schoondochter een “Hey Google” cadeau. Een technisch stukje vernuft dat in duidelijke spreektaal antwoord geeft op gestelde vragen, gewenste muziek, en
nog veel meer moois. Eén voorbeeld : Hoeveel inwoners telt Spanje? In gesproken Nederlandse taal volgt het antwoord, 46 miljoen 937.060 inwoners. Ongelofelijk. Dus wilde ik natuurlijk óók weten wat de oorsprong van “klavertjevier” is. Het gaat hier niet om vier personen maar blijkt een symbool te zijn dat stamt uit de middeleeuwen. Een geluksbrenger die
wordt vertaald in vertrouwen, vreugde, geluk en hoop. Mijns inziens een mooie vergelijking.

DE EERSTE STAPPEN.
In de nieuwsbrief van de dorpsraad uit 2009 stond een bericht over het gaan organiseren
van een straatspeeldag (later BUITENSPEELDAG gedoopt). Hiervoor kon een financiële
bijdrage worden aangevraagd. De eerste Buitenspeeldag vond plaats in 2009 in de Appelgaard. Daarna verplaatst naar het Aalbespad. Jaarlijks beleven alle Heerjansdamse kinderen er een onvergetelijke dag. Het meedoen aan de activiteiten is gratis en de kinders worden ook op iets lekkers en drinken getrakteerd. Door dit jaarlijkse kinderfestival wordt ook
de saamhorigheid onder de bewoners versterkt. Kinderen maken vriendjes, ouders/grootouders ontmoeten elkaar en bieden vaak ondersteuning aan bij uiteenlopende zaken. Feest
dus voor jong en oud. Ook al moeten we op dit moment afstand bewaren en wordt er veel
discipline gevraagd, laten we er naar blijven streven dat “samen optrekken” het parool blijft.
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HET VERVOLG.
Omdat rust bij de dames en met name bij Yvette niet past, kwam er weer een idee voorbij, HALLOWEEN. De kinderen gaan in griezelkostuum langs de deuren in de hoop
lekker wat snoep op te halen en te griezelen. In 2013 kwam daar de KERSTSTAL bij,
die veel belangstelling krijgt. Aanvankelijk bij de kerk maar vervolgens aan de Kromme
Nering. Toen de spelotheek bij het KONINGSFEEST in de feesttent stopte, werden de
activiteiten voortgezet door de Heerjansdames. Heel sportief werden de overgebleven
financiën van de speelotheek overgedragen. In 2017 het laatste evenement de OPENLUCHTBIOSCOOP. Deze happening vindt plaats in de avonduren op de ijsbaan. Gezellig een zitje meenemen en in de gezonde buitenlucht heerlijk van een spannende film
genieten. In 2019 is nog geprobeerd voor de oudere jeugd een platvorm te organiseren
in de vorm van een tienerdisco. Ondanks alle inspanningen bleek dit minder succesvol.

PLANNEN VOOR 2021.
Ondanks alle problemen die er momenteel zijn, zitten de dames niet stil. De spelletjes en springkussens zijn alweer in bestelling voor het volgende kinderfeest in de hoop op betere tijden.
Kinderspelen. (Koningsdag)
Buitenspeeldag. Een feest met heel veel kinderkussens, spelletjes en
enthousiaste ouders/grootouders.
* 18 sept. Openluchtbios. Er is voldoende ruimte, dus dit kan zeker doorgaan.
* 30 okt.
Halloween. Verder in de tijd en hopelijk alles weer een beetje
normaal.
* 10 dec. Kerstmarkt en Kerststal. Niet alleen buiten en dus ook voldoende afstand en
ruimte.
* 27april.
* 9 juni.

HEEL HEERJANSDAM BAKT.
Ook al kunnen evenementen niet doorgaan, Yvette is door haar 9 jarige buurmeisje Bo Dijkstra gevraagd haar te helpen bij het opzetten van het in den lande zo bekende “Heel Heerjansdam bakt” op te zetten. Bo heeft geld opgehaald om prijzen en spullen aan te kunnen
schaffen. Duo’s in de leeftijd van 8 tot twaalf jaar kunnen kinderen zich opgeven voor het
bakfestijn en kunnen lekkere baksels op 13 maart inbrengen voor beoordeling. De 5 beste
duo’s krijgen daarna opdracht om iets lekkers te maken van fondant. De bakresultaten worden beoordeeld door twee bekende Heerjansdammers Teuni en Wil van Dijk, onze vroegere
en laatste warme bakker. Je kunt je hiervoor nog opgeven via: heerjansdames@gmail.com
Tot slot. Om het voor alle kinderen toegankelijk te maken, zijn alle evenementen gratis.
Maar er worden wel kosten gemaakt. Een financiele ondersteuning is daarom natuurlijk van
harte welkom. Stichting de Heerjansdames.NL95 ASNB 07083882 en NL49 RABO 0179
1904 74.
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Joop van der Ent

e-mail : joopvanderent@upcmail.nl
www.blik-op-heerjansdam.nl
www.heerjansdames.nl

