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Vakantie Astrid. 
Astrid Knöps is met vakantie van maandag 8 juni t/m zondag 28 juni.    
 

Van Lia.                                                                             
Voor u ligt de nieuwsbrief voor de maand juni. Ik vind het fijn, dat ik weer in de pen mag 

klimmen (tegenwoordig noemen we dat “achter de computer kruipen”), om u op de 

hoogte te brengen van de ontwikkelingen, nieuwtjes en wetenswaardigheden van het 

Midden-Inn en uit Heerjansdam. De afgelopen maanden, was voor velen van u een erg 

stille, vervelende periode. Geen activiteiten, weinig visite of ander vertier. Allerlei 

regeltjes kwamen via het RIVM op ons af.  

Aanpassingen zijn nog steeds hard nodig om het virus te bestrijden en in ieders belang 

om erger te voorkomen. Men wordt nog dagelijks aangeraden om zoveel mogelijk 

contacten te beperken en zich zo min mogelijk op straat te begeven.  
 

We gaan er voorlopig van uit, dat veel maatregelen nog lange tijd aanhouden en waar 

mogelijk met hele kleine stapjes worden herzien. 
 

Hieronder kunt u lezen, wat er vanaf 2 juni in het Midden-Inn weer mag en kan. 
 

Ik wens u veel leesplezier, laten wij met elkaar de moed erin houden. Als een ieder zich 
aan de afspraken houdt, wordt het vast weer heel gezellig in het Midden-Inn.  
 

Opening Brasserie. 
Als alles volgens plan verloopt zal de Brasserie op dinsdag 2 juni weer de deuren 
openen. Wel zijn wij verplicht om de regels van het RIVM na te komen. 
 

Dit betekent:  
- men houdt minimaal 1.5 meter afstand van elkaar, 
- maximaal 2 personen kunnen plaatsnemen aan een tafel, 
- men schudt geen handen, 
- men hoest of niest in een elleboog, 
- men wast met regelmaat de handen, 
- bij lichte klachten van verkoudheid of koorts blijft men thuis, 
- grotere groepen worden niet toegelaten.  
- mensen van buitenaf zijn in beperkte mate welkom,  
- vooraf reserveren is voor een ieder gewenst. 
 

Voor de Brasserie is er een aparte in- en uitgang. Met pijlen en informatie op de deur 
wordt de looprichting aangegeven. 
U wordt verzocht om zoveel mogelijk met pin te betalen. 
 

De vrijdagavond zal de Brasserie tot nader order gesloten blijven. 
 

Het is in uw eigen belang en die van uw medemens, dat wij deze regels opvolgen. 
Wordt er geconstateerd, dat men zich niet aan de regels houd, dan zal de Brasserie niet 
open blijven. De regels gelden ook voor de algemene ruimten. 
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De vrijwilligers zijn allen gevraagd of zij bereid zijn het werk weer op te pakken. Tevens 
zijn zij op de hoogte gesteld van bovengenoemde maatregelen. De keuken in de 
Brasserie is klein, dus vrijwilligers wordt gevraagd afspraken met elkaar te maken, hoe 
men het werk op een prettige manier kan indelen.  
 

Wij hopen, dat bezoekers er begrip voor op kunnen brengen, als iets een klein beetje 
anders loopt dan in de normale situatie. Dat gaat vast lukken. 
 

Het zal passen en meten worden om alles in goede banen te leiden. Mocht blijken, dat 
het maximaal aantal mensen in de Brasserie is bereikt, dan bestaat de mogelijkheid, dat 
u niet wordt toegelaten. Wij hopen dan op uw begrip. 
 

Activiteiten Midden-Inn. 
Vanaf 2 juni mogen een paar activiteiten weer gezellig gaan starten, met dien 
verstande, dat alle hierboven genoemde maatregelen eveneens in acht worden 
genomen.  
Een behoorlijk aantal activiteiten kunnen helaas nog niet starten. Als blijkt, dat het 
Corona virus onder controle blijft, kunnen meerdere activiteiten eveneens de draad 
weer op gaan pakken. Houdt u de publicatieborden in de gaten, daar worden 
wijzigingen op gemeld. In de activiteitenkalender onder aan deze nieuwsbrief kunt u 
zien, welke activiteiten op het programma staan. 
 

Nieuwe Facebookpagina. 
Velen van u zijn bekend met de Facebookpagina “Ontmoetingsplein Midden-Inn”.  
Hier vindt u informatie over o.a. de Brasserie en de heerlijke maaltijden, die men voor u 
bereid.  
 

Sinds kort is er nu ook een Facebookpagina met de naam “activiteiten Midden-Inn 
Heerjansdam”. 
Via deze pagina proberen wij u op de hoogte te brengen van alles, wat te maken heeft 
met de activiteiten, die plaatsvinden in het Midden-Inn.  
 

De computerliefhebbers onder ons, bewoners, familie, vrijwilligers, medewerkers en 
inwoners Heerjansdam, nodigen wij van harte uit om beide Facebookpagina’s leuk te 
vinden. Bij het plaatsen van een nieuw bericht, ziet u als eerste, wat het Midden-Inn te 
bieden heeft in de Brasserie en welke activiteiten er worden georganiseerd.  
 

Beide Facebookpagina’s zullen elkaars berichten ook proberen te delen. Hoe meer 
reclame, hoe meer mensen op de hoogte worden gebracht. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Misschien leuk om hier te melden: 

Een ouderenadviseur van Diverz/Vivera kreeg een telefoontje  

van een cliënt, die een elektrische driewieler te koop aanbied.  
 

Volgens cliënt is de driewieler 2 jaar oud en weinig gebruikt. 

Vraagprijs € 2000,00 
 

Voor informatie kunt u t/m donderdag 4 juni terecht bij Astrid Knöps, 0646642196. 
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Nieuws uit Heerjansdam: 
 

-Digitaal inloopspreekuur in de bibliotheek  

U kunt tot nader order op donderdagmiddag niet terecht bij het digitaal spreekuur in de 

bibliotheek. U kunt uw dringende vragen over uw mobiele telefoon, smartphone, laptop, 

tablet of het internet stellen via mailadres bibhjd@gmail.com 

Ik (Lia) voorzie u dan via de mail van een duidelijk antwoord. Indien nodig, is het altijd 

mogelijk om telefonisch contact met elkaar op te nemen. U kunt mijn 06-nummer 

onderaan deze nieuwsbrief vinden. 
 

Begraafplaats Heerjansdam. 
 

November 2019 werd door de gemeente  

Zwijndrecht aangekondigd, dat de begraafplaats  

Heerjansdam opgeknapt zou gaan worden.  

Het resultaat mag er zijn. De paden waren  

hoognodig toe aan vervanging.  

Er is gekozen voor een nieuwe bestrating  

die duurzaam is en goed past bij de uitstraling  

van de begraafplaats. De steen is van beton, maar  

met het uiterlijk van een 'gebakken' steen en bruin/rood  

van kleur. En kijk eens wat een mooi resultaat!  

Na de modernisering van de aula liggen nu ook  

de paden er weer prachtig bij. 
 

Makkelijk om te weten:  
 

Informatie Coronavirus: Vervoer Drechthopper en Wijkhopper 

De Sociale Dienst Drechtsteden volgt de richtlijnen van het RIVM. Daarom zijn met 
betrekking tot het vervoer met de Drechthopper en/of Wijkhopper de volgende 
voorzorgsmaatregelen getroffen:  
•    In het belang van uw gezondheid en die van uw omgeving rijden de Drechthoppers  

zo min mogelijk. Is er echter sprake van een medische noodzaak of andere urgente 

reden, dan kunt u uiteraard een beroep op ons doen. Bijvoorbeeld het bijwonen van een 

uitvaart of wanneer u dringend om boodschappen verlegen zit en geen mogelijkheid 

heeft om van iemand hulp te ontvangen. 

•    De Wijkhoppers blijven uit voorzorg voorlopig aan de kant; deze ritten worden 

uitgevoerd door de Drechthopper.  

 

Wij begrijpen dat bovenstaande erg vervelend voor u kan zijn, maar toch vragen wij 

hiervoor uw begrip. Daarbij verzoeken wij u om niet te reizen wanneer dit niet echt 

nodig is. Maar de Drechthopper laat u niet in de kou staan! 
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Aafje gezellig op stap. 
Informatie over dagjes uit en de uitstapjes naar het theater zijn door het Coronavirus 
niet beschikbaar.  
 

Wij zoeken donateurs, die ons willen helpen!!! 
 

De Edwin van der Sar Foundation hebben een meerjaren 

samenwerking opgezet met de firma Van Raam, waardoor zij per boekjaar 

maximaal 10 duo-fietsen kunnen uitzetten. 

 

Heerjansdam komt in aanmerking voor een gloednieuwe duo-fiets Fun2Go, met 

elektromotor voor trapondersteuning, voetenbakjes, heupgordel, opklapbare 

armleuning, mand achterop, verstelbare stoelen etc. 

Wel dient er een eigen bijdrage betaald te worden ad. € 5.950,00 

 

Wilt u ons helpen dit bedrag bij elkaar te sparen??  

U kunt uw donatie storten op:  

                           bankrekening NL43ABNA0248173316, t.n.v. Aafje.  

Onder vermelding van “Duo-fiets Heerjansdam t.n.v. Astrid”. 

LET OP: De hierboven genoemde vermelding is zeer belangrijk!!! 

 
 
 

Weet u…………….. 
-dat u in het folderrek op de begane grond extra exemplaren kunt  

vinden van deze nieuwsbrief. 
 

-dat u bij de Brasserie altijd terecht kunt als vrijwilliger. Informeer bij Astrid op welke 

dagen en tijden vrijwilligers nodig zijn.  
 

-dat u uw warme maaltijd kunt bestellen bij Midden-Inn? Bezorging maandag t/m 
vrijdag rond 12.00 uur in uw appartement. (De maaltijden voor zaterdag  
en zondag worden op vrijdag meegeleverd).  
Voor informatie kunt u terecht in de Brasserie. 
 

-dat u voor sociale vragen kunt bellen met het wijkteam van Vivera 078-7708787. 
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Activiteitenkalender Juni 2020 

Activiteitenkalender is onder voorbehoud, let op de publicatieborden!!!  

      Week 23 

Maandag 1 juni           2
e
 Pinksterdag 

 Vandaag zijn er geen activiteiten en is de Brasserie gesloten. 

Dinsdag 2 juni 

  

Woensdag 3 juni 

  

Donderdag 4 juni 

10.00-12.00 u Brei/haakclub 

Kom gezellig haken en/of breien bij ons in de Brasserie! Materialen zijn 

aanwezig, maar u mag uiteraard uw eigen materialen en/of werkjes 

meenemen. 

10.00-12.00 u De Muziekkring 
Gezellig met anderen naar muziek luisteren. U bent van harte welkom!! 

14.00-16.00 u Crea groep 
Wilt u ook creatief bezig zijn en een mooie kaart maken? Kom dan eens 

gezellig bij ons kijken. 

Vrijdag 5 juni 

  

Zaterdag 6 juni 

Zondag 7 juni        

       Week 24 

Maandag 8 juni     

 Astrid is met vakantie 

 Tekenen en schilderen 

U bent vanaf 1 september welkom. 

 Praattafel 

U bent na de zomervakantie welkom 

Dinsdag 9 juni 

  

Woensdag 10 juni 

 Astrid is met vakantie 

  

Donderdag 11 juni 

10.00-12.00 u Brei/haakclub 

Kom gezellig haken en/of breien bij ons in de Brasserie! Materialen zijn 

aanwezig, maar u mag uiteraard uw eigen materialen en/of werkjes 

meenemen. 
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10.00-12.00 u De Muziekkring 

Gezellig met anderen naar muziek luisteren. U bent van harte welkom!! 

14.00-16.00 u Crea groep 
Wilt u ook creatief bezig zijn en een mooie kaart maken? Kom dan eens 

gezellig bij ons kijken. 

Vrijdag 12 juni 

  

Zaterdag 13 juni 

Zondag 14 juni 

      Week 25 

Maandag 15 juni 
 Astrid is met vakantie 

 Tekenen en schilderen 

U bent vanaf 1 september welkom. 

 Praattafel 

U bent na de zomervakantie welkom. 

Dinsdag 16 juni 
  

Woensdag 17 juni 

 Astrid is met vakantie 

10.00-12.00 u Zingen in de Brasserie 

Donderdag 18 juni 

10.00-12.00 u Brei/haakclub 

Kom gezellig haken en/of breien bij ons in de Brasserie! Materialen zijn 

aanwezig, maar u mag uiteraard uw eigen materialen en/of werkjes 

meenemen. 

10.00-12.00 u De Muziekkring 
Gezellig met anderen naar muziek luisteren. U bent van harte welkom!! 

14.00-16.00 u Crea groep 
Wilt u ook creatief bezig zijn en een mooie kaart maken? Kom dan eens 

gezellig bij ons kijken. 

Vrijdag 19 juni 

  

Zaterdag 20 juni 

Zondag 21 juni 

      Week 26 

Maandag 22 juni 

 Astrid is met vakantie 

 Tekenen en schilderen 

U bent vanaf 1 september welkom. 
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 Praattafel 

U bent na de zomervakantie welkom. 

Dinsdag 23 juni 

  

Woensdag 24 juni 

 Astrid is met vakantie 

  

Donderdag 25 juni 

10.00-12.00 u Brei/haakclub 

Kom gezellig haken en/of breien bij ons in de Brasserie! Materialen zijn 

aanwezig, maar u mag uiteraard uw eigen materialen en/of werkjes 

meenemen. 

10.00-12.00 u De Muziekkring 
Gezellig met anderen naar muziek luisteren. U bent van harte welkom!! 

14.00-16.00 u Crea groep 
Wilt u ook creatief bezig zijn en een mooie kaart maken? Kom dan eens 

gezellig bij ons kijken. 

Vrijdag 26 juni 
  

Zaterdag 27 juni 

Zondag 28 juni 
 

Maandag 29 juni 
 Tekenen en schilderen 

U bent vanaf 1 september welkom. 

 Praattafel 

U bent na de zomervakantie welkom. 

Dinsdag 30 juni 
  

 
En dan nog even dit…………….. 

De nieuwsbrief gaat naar verschillende bewoners uit Heerjansdam, maar ook naar 

familieleden / bekenden van bewoners van het Midden-Inn.  

Tevens wordt de nieuwsbrief, voor onze computergebruiker, gepubliceerd op de 

Facebookpagina “activiteiten Midden-Inn Heerjansdam”. Hiermee hopen we een groot 

aantal Heerjansdammers te bereiken.  
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Bent u nieuwsgierig en maakt u gebruik van Facebook, kijk dan eens op genoemde 

pagina.  

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door Lia Bom en is bestemd voor bewoners van Midden Inn en komt 12 x per jaar uit. 

Wij streven er naar, dat u de nieuwsbrief voor het begin van een nieuwe maand in uw brievenbus vind. 
 

Wilt u, als bewoner van Heerjansdam, de nieuwsbrief ook ontvangen of heeft u vragen over de nieuwsbrief, dan kunt u 

dit melden bij Lia Bom. bibhjd@gmail.com of 0612815367. 
 

Het mailadres en telefoonnummer zijn ook bestemd om een afspraak te maken voor uitleg computer / laptop / tablet. 

Informatie over evenementen is te verkrijgen bij Astrid Knöps, 0646642196.           
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