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                                                       AVH EN IJSCLUB STERK VERBONDEN 
Het is alweer een slordige tien jaar geleden dat de vrijwilligers van de AVH (Activi-
teiten Vereniging Heerjansdam) zelfs landelijke bekendheid kregen met hun acties 
voor het “Rode Kruis en FM Serious Request”. De slogans waren Heel Heerjansdam 
Helpt en H.H.H. – Het Houten Hok. Eensgezind en het gaspedaal volledig ingetrapt 
gingen ze aan de slag voor het goede doel. Reden genoeg om er in deze column nog 
een keer op terug te komen. 

DE ACTIE SERIOUS REQUEST
Zij besloten in 2011 een actie te starten voor het goede doel van het Rode Kruis/Serious 
Request. Met hoge kortingen en talrijke gratis goederen en tegoedbonnen van midden-
standers en particulieren wisten de doordouwers een geweldig bedrag van maar liefst 
€18.710,08 bijeen te schrapen. In 2012 werd zelfs €20.400,-- binnengesleept. Natuurlijk 
leefde bij de bestuurders de stille hoop om dit bedrag in 2013 te overtreffen. De toen minder 
gunstige financiële omstandigheden in den lande zouden hierbij wel eens roet in het eten 
kunnen gooien. Niettemin gingen zij van quitte, zoals we dit in biljarttaal plegen te zeggen. 
Zeker mag niet worden vergeten dat life radio Exact FM 106,4  honderd uur uitzonden en 
de in ons gebied zo bekende radioreporter Jos Vis een belangrijke bijdrage hieraan lever-
den. € 21.467,-- liet het scorebord uiteindelijk zien en dat was opnieuw kicken en een klein 
feestje daarna natuurlijk.

EEN VROEGE GEBOORTE.
In een paar zinnen zal ik proberen te verwoorden 
hoe de samenwerking AVH/ijsclub tot stand kwam. 
Op de site lezen we : AVH is een vereniging die 
door de samenvoeging van de ijsclub (1879) en 
Triplicate (1982) tot stand is gekomen. Hierdoor 
ontstond een vereniging van ruim 800 leden. In 
de Staatscourant van 9 januari 1897, Artikel 1: 
De vereniging zal de naam “ijsclub Heerjansdam 
gaan dragen” en de verdere met de hand ge-
schreven tekst luidt:  “Het doel van de vereniging 
is werkverschaffing tijdens de winter en het geven 

van ijsvermaak”. Artikel 2: “Voor het geven van werkverschaffing komen in de eerste plaats 
in aanmerking behoeftige MANNEN uit Heerjansdam, aan te wijzen door het bestuur.” In 
het toen nog agrarisch/boerendorp hadden veel mannen in de wintermaanden geen werk 
maar kregen óók geen uitkering. Het geld dat de ijspret opleverde moest gegeven worden 
aan mensen van wie bekend was dat zij het financieel  moeilijk hadden. Duidelijk is dat het 
óók voor de politieagent geen vetpot was. Hij kreeg voor een beetje toezichthouden een 
beloning van een rijksdaalder.
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DE SAMENWERKING. 
In de loop van de jaren liet koning winter het steeds vaker afweten en veranderden ook de 
ijsactiviteiten. Er kwam een flink aantal andere vormen van vermaak en ontspanning bij. 
Het met elkaar gebouwde ’t HOK werd een toevluchtsoord voor een groot aantal activitei-
ten en clubs van uiteenlopende aard.
DE IJSCLUB. Hoe spijtig ook, op de site is hierover eigenlijk momenteel geen nieuws. Al-
leen de melding ACTUELE STATUS IJSBAAN: GESLOTEN.
TONEEL. Toneelvereniging ‘de Hazewinden’. Elke woensdagavond wordt er intensief ge-
oefend in het clubhuis aan de Molenweg. Menig Heerjansdammer heeft herinneringen aan 
de voorstellingen die worden gegeven in het dorpshuis. Alle bijkomende activiteiten zoals 
grimeren en decorbouwen worden door de leden uitgevoerd.
KAARTEN. Met het mes op tafel is de kaartafdeling van onze vereniging. Regelmatig 
worden er wedstrijden georganiseerd, waar alle leden aan mee kunnen doen. Zo zijn er 
wedstrijden rond Kerstmis en Pasen. Ook wordt er jaarlijks een 12 uur durende klaverjas 
toernooi gehouden.
MOTORCLUB HEERJANSDAM. De motorclub bestaat uit een club van gevarieerde mo-
torrijders.  Er is interesse voor off-road sport, toeren met zware toermotoren voor de weg-
race sport. Regelmatige deelname aan circuit dagen, waarbij het mogelijk is om op race-
circuits te rijden w.o. Zolder, Zandvoort en TT in Assen. Ook kleinere circuits als Croix en 
Carole in Frankrijk.
OPEN WATER ZWEMMEN.
De ”Triathlon Heerjansdam” zwemwedstrijden worden dit jaar voor de zestiende keer ge-
houden op 6 augustus a.s. Zij bestaan weer uit diverse onderdelen. Intussen zijn deze wed-
strijden landelijke bekend en deze zijn zeker een happening om te koesteren, dunkt me. In 
een eerdere column heb ik hierover mijn zegje al gedaan onder de titel “In Heerjansdam is 
er altijd wat”. Terug te lezen op de site www.Blik-Op-Heerjansdam.nl.
Ongetwijfeld heb ik in mijn enthousiasme verzuimd om nog meer activiteiten te benoemen, 
waarvoor excuus. ’t Hok’ en omgeving : Een domein om trots op te zijn!! 
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