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Voorwoord
Wat kan de wereld er in een zeer korte periode
totaal anders uitzien. Dachten we in december
vorig jaar nog dat de uitbraak van het Covid-19
virus toch vooral een Chinese aangelegenheid
was, op zondag 8 maart veranderde ons tot
dan vrije leven abrupt. De aangekondigde
intelligente lockdown bleek noodzakelijk om dit
onzichtbare monster te temmen, maar heeft een
grote impact op ieders leven.
Juist op die momenten dat je dicht bij elkaar wilt zijn,
moet je noodgedwongen afstand houden. Een situatie
die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Ook in
ons dorp kwam het virus soms akelig dichtbij. Gelukkig
loopt het aantal slachtoffers en besmettingen nu terug
en krijgen we stapsgewijs steeds meer bewegingsvrijheid. Feit is dat we -tot er een vaccin is- rekening houden
met de nieuwe realiteit van de 1,5 meter-samenleving.
Ook voor onze vereniging waren de afgelopen maanden intensief en bijzonder. Alle maatregelen die wij
hebben genomen, hebben wij steeds afgestemd op
de adviezen van de regering en het RIVM, maar ook
met collega-corporaties binnen de Drechtsteden,
onze aannemers, de gemeente en de Huurdersraad.
Het is hierbij steeds zoeken naar een goede balans en
een draaiboek is er simpelweg niet: alles is nieuw. Mocht
u suggesties hebben om zaken tussentijds te verbeteren: laat het ons weten, dan kijken wij of we dit
kunnen uitvoeren.
Kleine lichtpuntjes waren er wel. Ook in Heerjansdam zagen wij een enorme saamhorigheid: spontaan boodschappen doen voor elkaar
en zanger Lou Prince, die vanaf een truck optrad
voor Midden Inn bijvoorbeeld. In deze uitgave laten

we de kracht van ons mooie dorp zien middels een
mooie fotoreportage over Heerjansdam in tijden van
het corona-virus.
Inmiddels worden steeds meer maatregelen versoepeld.
Hierdoor konden wij -coronaproof- de voorbereidingen
voor de energetische maatregelen van diverse complexen afronden. De gezondheid van u en het personeel
van de aannemer staat hier steeds voorop. Uiteraard
zullen de werkzaamheden alleen doorgang vinden als
dit kan en u zich hier als huurder goed bij voelt. Op deze
wijze proberen we met elkaar op een zo veilig mogelijke
manier uw woningen energiezuiniger en comfortabeler te maken.
Gelukkig is vanaf 2 juni ook de brasserie van Midden-Inn
weer geopend, uiteraard op een corona-proof manier.
Ook zullen de activiteiten in Midden-Inn weer stapsgewijs worden opgestart. Checkt u hiervoor onze site of
het prikbord in de brasserie.
Uitdrukkelijk wil ik u nog wijzen op het volgende: mocht
u door deze crisis onverhoopt problemen ondervinden
met bijvoorbeeld het voldoen van uw huur, schroom
dan niet om ons te benaderen. Wij zullen er alles aan
doen om tot een goede oplossing te komen: bijzondere
omstandigheden vragen om bijzondere en redelijke
oplossingen. Onze inzet is om die te bieden.
Ook de komende periode zal van iedereen veel geduld
en inlevingsvermogen vragen: alleen samen kunnen
we dit onzichtbare monster bedwingen!
Ondanks alles wens ik u namens het bestuur
een goede vakantie en vooral veel gezondheid
toe!
Namens het bestuur
Gerben Stolk | Voorzitter

Kantoor gesloten tot 1 september
Het kantoor van de woningbouwvereniging blijft tot 1 september gesloten. Wel zijn we via e-mail, telefonisch
en via de website zoals altijd goed bereikbaar. De insteek blijft om na 1 september de deur weer te openen op
woensdagochtend. Uiteraard is dit onder voorbehoud van de landelijke richtlijnen van het RIVM.

#blijfthuisinheerjansdam
Een kinderverjaardag kun je niet overslaan. En dus werden ouders creatief om de jarige jobjes en jetjes toch een onvergetelijke dag te
bezorgen, ook al was visite even niet toegestaan.

De intelligente lockdown als gevolg van het corona-virus raakte
iedereen. Zo ook de Heerjansdamse
fotografe Mirjam Stutvoet. Al haar
foto-opdrachten werden geannuleerd. Na vier weken kwam zij op
het idee om het leven in Heerjansdam gedurende de corona-crisis op
de gevoelige plaat vast te leggen.
Het was de start van het project
#blijfthuisinheerjansdam.

Lege klassen, volle tasjes en creatieve meesters en juffen: het
onderwijs stond in corona-tijd volledig op zijn kop.

Op deze pagina vindt u een compilatie van de reportage.
Wilt u meer zien? Kijk dan op www.stutfotografie.nl.

Burgemeester Van der Loo legde in zijn eentje een krans bij de
gedenkplaats aan de Kromme Nering. Stil en zonder publiek, maar
net zo indrukwekkend en respectvol.

Het was stil in en rondom Midden Inn. De brasserie moest de
deuren sluiten, activiteiten werden noodgedwongen gecanceld en
de vrolijke kindjes op weg naar school ontbraken. Gelukkig waren
de bewoners, zoals hier mevrouw Van Noort, veerkrachtig.

Een tekort aan mondkapjes en beschermingspakken zorgde voor
veel creativiteit. Ook in Heerjansdam werden de mouwen opgestroopt en werden eigenhandig Tyvek-pakken gemaakt.

Bijen-alert

De natuur lijkt in deze coronatijd te floreren. Dat bleek maar weer uit
de enorme bijenkolonie die zich nestelde in een boom op de Groene
Zoom. Mooi om te zien, maar niet handig op een plek waar veel
mensen en kinderen komen. Gelukkig wist huurder (en imker) Kees
van den Burg wat te doen. Hij bracht de bijen in veiligheid en gaf ze
een mooie kast om in te wonen.

Live-muziek

Zanger Lou Prince (bekend
van oa The Voice Senior)
en DJ Karim de Kool zorgden eind maart met een
rijdende drive-inn show voor
vermaak bij o.a. Midden-Inn.

Besparen in
tijden van crisis
Door alle maatregelen rondom het
corona-virus zien veel mensen hun
inkomen dalen. Is uw financiële situatie veranderd? Dan is het belangrijk dat u overzicht houdt. Dat geeft
rust en inzicht. Het Nibud helpt u
hierbij. Met een speciale krant: de
Geldkrant-special Minder inkomen.
Is als gevolg van de corona-uitbraak uw inkomen
(sterk) gedaald? De krant biedt handvatten om hiermee
om te gaan. U kunt de krant lezen op www.nibud.nl.
“Sommige veranderingen in je leven zie je aankomen, sommige komen zeer onverwacht op je pad,’
zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. ‘De huidige crisis is tamelijk abrupt ontstaan en daardoor
zitten veel mensen met de handen in het haar.
Met deze Geldkrant-special Minder inkomen helpen
we mensen op weg om financieel overeind te blijven.”
Blijf kritisch
In de speciale krant vindt u praktische tips en adviezen. Zo loopt uw mailbox misschien wel vol met leuke
aanbiedingen van winkels die het hoofd boven water
proberen te houden. Maar blijf kritisch. Wilt u online
bijvoorbeeld iets kopen dat normaal 20 euro kost en
nu 15? Vraag u dan af of u 5 euro bespaart, óf dat u
15 euro te veel uitgeeft. Een tip om de verleiding te
weerstaan: sluit de website vóórdat u op de betaalknop wilt klikken. Na een uurtje wachten kunt u beter
besluiten of die aankoop echt nodig is.

Omgaan met financiële stress
Ook leest u in de Geldkrant-special een artikel over
geldstress. Een gedragsdeskundige legt uit hoe u daarmee om kunt gaan. Dat is belangrijk. Want stress zorgt
ervoor dat we niet altijd helder denken. En dus soms
ons geld uitgeven aan dingen die we helemaal niet
nodig hebben. Een belangrijke manier om geldstress
te verminderen, is erover praten. Deel uw zorgen.
Met iemand die u dierbaar is. Of met vrijwilligers of
professionals van een hulporganisatie. Op www.lsta.nl
vindt u waar u hiervoor in de buurt terecht kunt.

“Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel.
IN HEERJANSDAM

Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt.”
– Koning Willem Alexander

Bescherm de mentale gezondheid
We weten inmiddels wat we moeten doen om onszelf en elkaar te
beschermen tegen het virus. De
ingevoerde maatregelen werpen
zijn vruchten af. Dat is goed nieuws,
omdat het helpt de verspreiding van
het virus te vertragen. Maar wat
kunnen we doen om onze mentale
gezondheid te beschermen? Vijf tips
die kunnen helpen het hoofd koel te
houden in deze bijzondere tijd.

1. Zoek contact met uw omgeving
Als fysiek contact beperkt is, kunt u altijd de telefoon
pakken. Maak gebruik van beeldbellen via What’s App
en Facetime of zet een belcirkel op met bekenden, om
dagelijks even te informeren hoe het met elkaar gaat.
2. Blijf bewegen
Bewegen stimuleert de hersenactiviteit en voorkomt
een neerslachtig gevoel. Naar buiten gaan en een wandeling maken op tijdstippen dat het rustig is kan al
helpen. Merkt u dat u gaat piekeren? Ga dan wat doen
om de zinnen te verzetten.
3. Beperk het checken van nieuwsbronnen
Aan het begin van de coronacrisis leek de situatie per
uur te veranderen. Nu de maatregelen zijn ingevoerd is
het voor de meesten van ons niet langer nodig om het
nieuws zo vaak te blijven checken. Maak uw wereld
bewust weer wat kleiner. Laat het nieuws even rusten.
4. Bestrijd eenzaamheid
Het is niet voor niets dat de koning eenzaamheid heel
specifiek noemde. Eenzaamheid is een zware last. Als u
merkt dat u zich in deze periode juist eenzaam voelt,
erken dit gevoel en probeer er iets aan te doen.
5. Zorg voor regelmaat
Probeer regelmaat in uw nieuwe leven te krijgen. Blijf
niet te lang op bed liggen en/of ga er niet te laat in. Start
de dag met dagelijkse dingen die u voor de corona-crisis
ook deed, zoals een mooie make-up opdoen, lekker douchen of de krant lezen met een kopje koffie.
Komt u er zelf niet uit? Laat Aafje dan bemiddelen in het vinden van een maatje. Dit kan via
Astrid Knops, participatie-coördinator van Aafje
via 06-46642196.
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