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Hoewel we nog midden in de lockdown-
periode zitten en het na 22.00 uur stil is op 

straat, gloort er wat  licht aan het einde van de 
tunnel. De vaccinaties komen gelukkig goed op 

gang. Hopelijk betekent dit voor de komende 
periode een steeds verdere verlichting van 

alle maatregelen.

Laten we met elkaar hopen dat we snel weer met elkaar 
verjaardagen kunnen vieren, bezoek kunnen ont-
vangen, af en toe een terrasje kunnen pikken en 
vooral elkaar weer kunnen ontmoeten. 

Voor iedereen geldt dat het een lange, zware 
periode is. Iedereen gaat daar op zijn eigen 
manier mee om. Toch komen hier en daar ook 
mooie en bijzondere initiatieven tot ontplooiing. 
Denk aan de spontane hulp en bezoekjes die vooral ook 
ouderen en alleenstaanden vanuit de buurt ontvan-
gen en ervaren. Soms zomaar een kaartje of een lekker 
pannetje soep. Ook ontdekken mensen nieuwe hobby’s 
door alle beperkingen die gelden. Een mooi voorbeeld 
is de nieuwe hobby van onze huurder Marco van der 
Heiden. Hij trekt er vaak voor dag en dauw op uit om 
met zijn camera bijzondere vogels vast te leggen in de 
natuur. In deze uitgave een mooi interview met hem 
over zijn hobby en hoe hij deze corona-periode ervaart.

Verder staan we in deze uitgave stil bij het overlijden 
van Kees Kleinjan. Voor velen een bekend Heerjans-
dams gezicht. Jarenlang legde hij niet alleen de verrich-
tingen van het 1e elftal van Heerjansdam vast, maar 
had hij ook oog voor alle lagere- en jeugdelftallen. Kees 
was vanaf de opening van Midden-Inn als initiatiefne-
mer betrokken bij de zondagmiddag-opening van de 
Brasserie. Voor veel bewoners een welkom uitje. Kees 
liet na zijn overlijden een grote en voor Heerjansdam 

bijzondere collectie voetbalfoto’s na. Mede op initia-
tief van ons Huurdersraadslid Kees Hollemans is 

de collectie door de dochters Rosanne en Steffa-
nie en vriendin Gea voor Midden-Inn overhan-
digd aan voorzitter Peter van der Linden van 
de VV Heerjansdam. Mooi te zien dat de collec-

tie zo niet verloren gaat en een mooie bestem-
ming krijgt mede door alle onderlinge contacten in 

het rijke verenigingsleven in ons dorp.

Helaas werden we in het dorp recent opgeschikt door 
een incident waarbij twee oudere inwoners van Heer-
jansdam thuis zijn gevaccineerd. Een laf en naar inci-
dent dat het gevoel van veiligheid zeker voor de oudere 
inwoners sterk aantast. Gelukkig neemt de politie deze 
daad hoog op. Samen met de Huurdersraad kijken wij 
naar mogelijkheden om het gevoel van veiligheid te 
verbeteren door camera’s te installeren bij onze groot-
ste woongebouwen. Helaas is het nodig....

Laten we hopen dat we de komende periode in korte 
tijd veel van onze ingeleverde vrijheden weer terug-
krijgen en elkaar in de buurt, op straat, bij elkaar thuis 
of in de brasserie van Midden - Inn weer kunnen 
ontmoeten! 

Blijf gezond!

Gerben Stolk | Voorzitter

Voorwoord

Huurbevriezing
Voor de jaarlijkse huuraanpassing (die meestal 
per 1 juli plaatsvindt) geldt in 2021 een maximale 
huurverhoging van 0 procent. De huurprijzen 
worden dit jaar dus bevroren. Dit geldt voor alle 
sociale huurwoningen. De huurbevriezing geldt 
voor de periode tot en met 30 juni 2022.



2019 was geen jaar waar hij graag op 
terugkijkt. 2020 evenmin. Toch brachten 
deze gitzwarte jaren hem ook wat moois: 
een nieuwe hobby die hielp de eenzaam-
heid te verdrijven. Huurder Marco van 
der Heijden over het verlies van dierba-
ren, de worsteling die daarop volgde en 
de uitweg uit onverwachte hoek.

‘Het begon in 2019 toen mijn opa – die als een vader voor 
mij was – overleed,’ begint Marco met veel moeite zijn 
verhaal. ‘Een half jaar later blies ook mijn moeder haar 
laatste adem uit, gevolgd door mijn oma in december 
2019. Ik ben enig kind dus binnen acht maanden ging 
ik van alles naar niets.’ Het zette zijn wereld compleet 
op zijn kop. 

Hoewel hij niet geboren is in Heerjansdam – zijn wieg 
stond in Papendrecht – kunnen we Marco wel een echte 
Heerjansdammer noemen. Al ruim twintig jaar woont 
hij in het dorp. Eerst in de Wilhelminastraat en vanaf 
2016 in Midden Inn. ‘Die stap heb ik toen vooral voor 
mijn moeder gezet. Ze was erg ziek en hoewel ons huis 
goed aangepast was, werd het toch steeds lastiger voor 
haar. Midden Inn was een uitkomst. Mijn opa en oma 
gingen er ook wonen, dus dat was ook fijn om allemaal bij 
elkaar te zijn. Na het overlijden van mijn moeder kon ik 
er gelukkig blijven wonen.’

Verkeerde kant 
Na een jaar vol rouw werd het 
2020, waarin het verlies voor 
Marco echt binnenkwam. 
‘Toen kwam de enorme klap. 
Precies in coronatijd, waarin 
afleiding zoeken ook bijna 
niet te doen was. Ik probeerde te werken, maar dat lukte 
niet. Ik ‘vluchtte’ naar een begeleid wonen project in Nes-
selande om daar tot rust te komen. Dat was fijn, maar na 
vijf weken trok ik het niet meer. Ik miste mijn huis en 
had heimwee naar mijn vertrouwde omgeving.’ Eenmaal 
thuis ging het hard achteruit. ‘Ik gleed af en ging echt de 
verkeerde kant op.’
Het tij keren is op zo’n moment allesbehalve makkelijk. 
Toch lukte het Marco. Mede dankzij zijn vriend Jeroen 
van der Giessen vond hij een nieuwe hobby: vogels  
spotten. ‘Ik had dit bij hem al gezien en wilde het ook  
proberen om zo op een andere manier rust te vinden. 
Ik kocht een mooie camera en ging met Jeroen mee op 
pad. Vanaf het eerste moment was ik verkocht: de rust, 
de vrijheid, de kick van een goede foto. Ik wist meteen dat 
dit iets voor mij zou zijn.’

Gaaf gevoel
Zijn nieuwe hobby gaf hem een doel om uit bed te komen en 
trok hem weg uit zijn isolement. ‘Ik kom op plekken waar ik 
nog nooit ben geweest. De Veluwe, Valkenburg, noem het 
maar op: nooit geweten dat Nederland zo mooi is.’ Nu hij  
wat meer ervaren is gaat hij ook graag alleen op pad. 
‘Dan kom ik echt tot rust. Er is ook een hele nieuwe 
wereld voor mij opengegaan, waarin ik veel kan leren. 
Want het is heel moeilijk. Je moet eerst bedenken waar 
je heen gaat, dan de juiste vogel vinden en dan ook nog 
die perfecte foto proberen te maken. Dat is soms echt een 
uitdaging: zit de vogel eindelijk voor je lens, heb je ‘m net 
scherp... vliegt ‘ie weg!’ vertelt hij lachend. ‘Maar als het 
wel lukt dan is dat zo’n gaaf gevoel!’ 
Als hij dan thuiskomt van een vogeltrip, kan hij er weer 
even tegenaan. ‘Ik ben er nog lang niet,’ legt hij uit. ‘Maar 
stapje voor stapje ga ik wel de goede kant op. Dankzij de 
vogels, mijn vrienden en in gedachten mijn opa, oma en 
moeder.’

“De rust, de vrijheid, de kick: ik was verkocht!”
Vogelspotten als middel tegen eenzaamheid

Hulp zoeken i.v.m. corona
Al ruim een jaar zijn we in de ban van het coronavi-
rus. Maatregelen, mondkapjes, lockdowns: het vraagt 
veel van onze flexibiliteit. Dat is niet altijd makkelijk 
en eenzaamheid blijft op de loer liggen. Heeft u hier 
last van of kent u iemand die het moeilijk heeft? Laat 
het weten, zodat we er samen iets aan kunnen doen. 
Zo kan Aafje bijvoorbeeld bemiddelen in het vinden 
van een maatje. Dit kan via Astrid Knops, participatie- 

coördinator van Aafje: 06-46642196. Neemt u liever 
contact op met de woningbouwvereniging, dan kan dat 
natuurlijk ook altijd. Met elkaar zoeken we naar een 
oplossing! Anoniem hulp ontvangen kan ook. 

Belt u gerust de Luisterlijn, bereikbaar voor iedereen 
die behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor:  
0900 – 0767 (24/7 bereikbaar).



We hebben we het er al vaker over gehad: het bijhouden van de tuin. 
Voor veel mensen geen enkel probleem. Sterker nog: het kan een ple-
zierige en ontspannen hobby zijn, zeker in deze tijd waarin we veel 
thuis zijn. Toch zijn er nog altijd huurders die de tuin niet onderhou-
den. Met als gevolg een ongezellig straatbeeld en in sommige geval-
len zelfs overlast. 
Met het voorjaar in aantocht, willen wij er nog een keer op wijzen 
dat het de taak van de huurder zelf is om zijn of haar eigen tuin bij 
te houden. Als dit na herhaaldelijke verzoeken niet gebeurt, zijn wij 
genoodzaakt actie te ondernemen. Wij hopen natuurlijk dat dit niet 
nodig zal zijn en dat iedereen zelf voor een schone, nette tuin zorgt. 
Want zeg nou zelf: dat staat toch veel gezelliger?

Het kantoor van de woningbouwvereni-
ging is nog steeds gesloten. Wel zijn we 
via e-mail, telefonisch en via de website 
altijd goed bereikbaar. Soms is er echter 
geen gelegenheid de telefoon op te nemen. 
In dat geval kunt u altijd een boodschap 
inspreken of een e-mail sturen. Dit wordt 
dagelijks gecheckt en waar nodig wordt 
direct actie ondernomen. Zo hopen wij u 
toch de best mogelijke dienstverlening te 
bieden in deze uitdagende tijd.

In
Memoriam 

Kees Kleinjan
17 maart 1950

-
29 januari 2021

Als huisfotograaf van vv Heerjansdam 
bouwde Kees Kleinjan een prachtig archief 
op. Om dit niet verloren te laten gaan, 
hebben zijn dochters dit geschonken aan 
de voetbal, waar de foto’s een mooi plekje 
zullen krijgen. 

‘Hij is jarenlang fotograaf geweest, dus je kunt je voorstel-
len dat hij een enorme collectie heeft opgebouwd,’ vertel-
len zijn dochters Rosanne en Steffanie. ‘Duizenden foto’s 
kwamen we tegen! We wilden er iets mee doen maar 
wisten niet wat. Toen Kees Hollemans –die zich uiteindelijk 
ook ingezet heeft om de bemiddeling tot stand te brengen- 
aangaf dat de voetbalvereniging een archief heeft waar ze 
een mooi plekje zouden kunnen krijgen, wisten we meteen: 
dat is het. Dat is wat hij gewild zou hebben. Op deze manier 
krijgen ze een mooie bestemming en kunnen anderen er 
nog lang van genieten. Dat is een fijn idee’

Op 10 maart nam de voorzitter van de voetbalvereni-
ging, Peter van der Linden, de foto’s in ontvangst op een 

symbolische plek, voor Midden-Inn. Peter: ‘Kees was 
een echte clubman. Hij was erg betrokken en altijd van 
de partij als er iets te beleven was. Wij stellen dit gebaar 
van zijn familie als vereniging bijzonder op prijs. Het is 
prachtig fotomateriaal om te vereeuwigen als eerbetoon 
aan Kees. Op deze manier kunnen we nog lang van zijn 
werk genieten.’

Tuintje op ordeBereikbaarheid
kantoor

Eerbetoon in beeld
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Zet uw speurneus op en ga op pad! 
De zon gaat vaker schijnen, de vogeltjes fluiten weer zachtjes hun lied: de lente 
komt eraan! Tijd om naar buiten te gaan. Geniet van het voorjaar in de tuin of op uw 
balkon. Of trek er op uit! Verhoog de weerstand door lekker te bewegen en de frisse 
buitenlucht op te zoeken. Om een handje te helpen maakten wij deze beeldspeurtocht 
door ons mooie dorp: kunt u alles vinden?

Foto 1: 
Hoeveel elfjeshuisjes zijn er te vinden in het 
bos tegenover recreatiepark de Oude Maas?

Foto 2: 
Naar welke nieuwe wijk leidt dit paadje?

Foto 3: 
Waar staat dit bord, waar de fietsers die 
route 92 volgen elkaar treffen?

Foto 4: 
Uitrusten kan hier goed met een mooi 
uitzicht over de Waal. Maar waar langs dit 
mooie stukje water staat dit bankje?

Foto 5: 
Hoeveel gekleurde paaltjes zorgen hier voor 
extra veiligheid?

Foto 6: 
Waar staat deze dame op eenzame hoogte?
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