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                     Dankwoord voor Enno Thedinga, 

Enno is 26 september begraven. Het was een mooie uitvaart. 

De dienst is in de grote kerk gehouden en was ook online te volgen voor 

de mensen die helaas niet bij deze dienst aanwezig konden zijn. 
 

Het corona virus zorgt voor veel mensen, dat er angst is en 

eenzaamheid in de hand word gewerkt. 

Enno deed juist altijd zo zijn best, om er voor te zorgen dat niemand 

zich eenzaam hoefde te voelen. 
 

Enno was een vrijwilliger met zijn hart op de juiste plek.  

Wij willen Enno nogmaals heel erg bedanken voor al zijn inzet die hij 

heeft gedaan voor de gemeenschap en het  

signaleren van eenzame ouderen.  
 

Enno zou ook de Duo-fiets gaan beheren,  

hij wilde dat met veel plezier voor de mensen,  

die anders nooit meer op een fiets zouden kunnen  

zitten, realiseren.  
 

Het stokje wordt doorgegeven aan anderen die deze taak nu op zich 

gaan nemen. 
 

Nooit zullen we jou vergeten en blijven aan jou denken als het gezicht 

van een vrijwilliger waar nooit iets teveel voor was. 
 

                    Dankjewel Lieve Enno  

        namens iedereen waar jij altijd klaar voor stond. 

 

    Astrid Knöps 
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Van Lia.   

Een nieuwsbrief voor de maand oktober, met als eerste een mooi dankwoord aan Enno 
Thedinga, die als vrijwilliger door velen van u gemist zal worden. Vreselijk, dat wij door 
Corona afscheid moesten nemen van zo’n lieve man.   
 

Verder is er door alle ontwikkelingen een verkorte nieuwsbrief gerealiseerd met een 
klein aantal belangrijke onderwerpen.  
Lees verder de maatregelen, die in Midden-Inn gehanteerd worden om het Coronavirus 
tegen te gaan. 
 

U vindt in deze nieuwsbrief geen activiteitenkalender. Op moment van schrijven was 
niet geheel bekend of vrijwilligers allen bereid zijn om aanwezig te zijn bij hun 
activiteiten. Voor vragen kunt u contact opnemen met Astrid Knöps, 0646642196.  
 

Of de nieuwsbrief van november verschijnt, is nog niet helemaal bekend. Wij vragen uw 
begrip hiervoor. 
 

En dan nog even om niet te vergeten!!! 
In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober gaat  
de wintertijd in. De klok gaat een uur achteruit!!! 
 
Ik wens u veel leesplezier, blijf gezond en let op elkaar.  
 

Maatregelen Aafje m.b.t. de activiteiten. 
Er zijn beperkt activiteiten mogelijk, maar onder restricties. Aafje wil zo lang 
mogelijk welzijnsactiviteiten een plek geven, maar met de instructie dat iedere locatie 
zich strikt aan de regels houdt, anders ziet de beleidsstaf zich genoodzaakt hierop in 
te grijpen. 
 

Creatieve activiteiten en spelletjes. 
 Kaarten mag niet vanwege het feit je deze niet kan desinfecteren en geldt voor alle 

andere activiteiten die niet gedesinfecteerd kunnen worden. 

 Schilderen wel maar penselen en verf desinfecteren na iedere activiteit en ieder een 
eigen setje die deelneemt zodat er niet gedeeld hoeft te worden gedurende activiteit. 

 Sjoelen meerdere set stenen zodat iedere bewoner eigen set heeft gedurende 
activiteit en deze desinfecteren na afloop. 
 

Coronavirus en Midden-Inn. 
Gezien de omvang en risico’s van het Corona virus, blijft voorzichtigheid geboden.  
In het algemeen geldt:  

 Heeft u klachten, dan blijft u thuis!!! 

 Vrijwilligers die de activiteiten ondersteunen dienen eveneens klachtenvrij te zijn. 

 In de ruimte waar men bij elkaar komt, geld de 1,5 meter afstand regeling. 

 Bewoners en bezoekers dragen een mondkapje, als men zich verplaatst door het 
Midden-Inn. 

 De  ruimte wordt altijd geventileerd. 

 Er moet voldoende tijd zitten tussen de  
opeenvolgende activiteiten. Dit om  
kruisende verkeersstromen te voorkomen. 

 

- houdt 1.5 meter afstand van elkaar, 
- schudt geen handen, 
- hoest of nies in een elleboog, 
- was met regelmaat de handen, 
 

 

 

https://www.profishop.nl/Wandklok-OE-500-mm-kwartsklok-Wijzerplaat-met-cijfers-6477-155370/?jumpTo=images&Shop=b2c
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Brasserie. 
De Brasserie is helaas de komende weken wederom gesloten. 
  

Vacatures Brasserie. 
De Brasserie zoekt enthousiaste vrijwilligers, die het leuk vinden om gasten te voorzien 
van eten en drinken. Werktijden in overleg. Als je geïnteresseerd bent kun je een 
afspraak maken met Astrid Knöps, 0646642196. 
 

Dagvoorziening Midden-Inn. 
De dagvoorziening op maandag kan met benodigde voorzorgsmaatregelen doorgaan.  
 

Aafje gezellig op stap. 
Helaas heeft Aafje het besluit genomen, om tot en met december 2020 alle uitstapjes te 
annuleren. Als u een boeking heeft staan in oktober, november of december, ontvangt u 
op korte termijn een bericht van Aafje. Voor informatie kunt u terecht op 
telefoonnummer 088-6481600 of op de website www.aafjegezelligopstap.nl 
 

Nieuws uit Heerjansdam: 
-Digitaal inloopspreekuur in de bibliotheek.  
Er is getracht het digitale spreekuur in de Bibliotheek op te starten. Na een aantal 
weken blijkt er weinig of geen animo te zijn bij de inwoners van Heerjansdam om, 
tijdens de Corona periode met hun vragen het spreekuur te bezoeken. 
Er is besloten om het digitale spreekuur voorlopig voor onbepaalde tijd te stoppen. 
Zodra duidelijk is, wanneer u weer met al uw vragen terecht kunt op het spreekuur, 
melden wij dit in de nieuwsbrief.  
 

Heeft u dringende vragen over uw mobiele telefoon, smartphone, laptop, tablet of het 
internet stel deze via mailadres bibhjd@gmail.com. 

Ik (Lia) probeer u dan via de mail van een duidelijk antwoord te voorzien. Indien nodig, 
is het altijd mogelijk om telefonisch contact met elkaar op te nemen.  
 

 

Nieuwe rubriek “Blik op Heerjansdam”. 
Blik op Heerjansdam is een website met columns over 
Heerjansdam. Het verleden en het heden van dit Waaldorp komen 
aan bod. De schrijver, Joop van der Ent woont 85 jaar in 
Heerjansdam en heeft in dit dorp veel zien veranderen.  
 

In overleg met Joop van der Ent en met toestemming van Aafje is besloten om de 
columns, als “nieuwe rubriek” op te nemen in de Nieuwsbrief van het Midden-Inn. De 
foto’s, die Joop bij zijn artikel plaatst, kunt u zien op zijn website www.blik-op-
heerjansdam.nl. Op deze site staan meerdere columns van Joop van der Ent.  
                                       Veel leesplezier toegewenst!  
  

 

http://www.aafjegezelligopstap.nl/
mailto:bibhjd@gmail.com
http://www.blik-op-heerjansdam.nl/
http://www.blik-op-heerjansdam.nl/
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VAN GEMEENTEHUIS TOT VERZORGINGSHUIS Deel 2. 
In deel 1 heb ik een korte terugblik gegeven m.b.t. het voormalige gemeentehuis dat 

decennialang in het centrum van de vele handelsactiviteiten, zijn bestuurlijke taken 

vervulde. In 2003 werden de gordijntjes voorgoed gesloten en bleef het gemeentelijke 

monument, samen met zijn trouwe bondgenoot ‘Het Carillon’, eenzaam maar niet alleen 

in verwarring achter, nog steeds rouwend over de vernietiging van de oude treurwilg. 

De meerdere pogingen van verenigingen, de dorpsraad en anderen om het oude 

gemeentehuis in een nieuw jasje te steken en een pittige impuls van activiteiten te 

geven, liepen op de klippen. Het pand was en bleef voorbestemd voor de verkoop.  
 

HET PAND EINDELIJK VERKOCHT.  

Na een slordige vijftien jaar was het dan toch zover en ging het pand naar een nieuwe 

eigenaar. De financiële opbrengst lijkt me voor de gemeente nou niet echt om over naar 

huis te schrijven. Wel werd hiermee eindelijk de weg vrijgemaakt om het mooie stukje 

aan de Waal een nieuwe bestemming te geven. De ambities van de eigenaren blijken 

hoog gespannen.  

”De bouw van een 19tal appartementen te realiseren ten behoeve van ouderen 

 met een zware lichamelijke of geestelijke beperking of uitbehandeld zijn van een 

 chronische of progressieve aandoening en zich in de laatste levensfase  

 bevinden.”  

Eerder heb ik al aangegeven onvoldoende bekend te zijn met alle ins en outs, die aan 

de orde zijn. Daarom kan ik me alleen baseren op een aantal zaken die in de brief van 

de dorpsraad aan de orde zijn gesteld, gedateerd dd. 20 augustus 2019. 
 

BEZWAREN EN WENSEN.  

• De dorpsraad heeft terecht in duidelijke bewoordingen aangegeven welke 

wettelijke bevoegdheden een dorpsraad heeft.  

• Enkele direct omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de op papier 

aangekondigde bouw. Hun bezwaren zijn alleszins gerechtvaardigd door minder 

woongenot voor een aantal bewoners. Wanneer toestemming tot de bouw zou 

worden verleend, dienen zij in goed overleg te worden gecompenseerd.  

• Het verkeer zal ongewenst aanzienlijk toenemen en het vrachtverkeer voor de 

bevoorrading van het pand en wat dies meer zij, komt hier nog bij.  

• Het is m.i. ook ongewenst dat de smalle straatjes verder worden belast. Het 

huidige parkeren geeft al regelmatig de nodige zorgen.  

• De oplossing moet dan ook worden gezocht in de verkeersafwikkeling richting 

Dorpsstraat, Industrieweg naar de Randweg.  

• De parkeerruimte rond het nieuw te bouwen pand, lijkt me absoluut 

onvoldoende.  

• Over de bouw van het pand valt veel te zeggen. De hoogte van drie etages is 

weliswaar toegestaan (zie ’t Rondom en het Midden-Inn.) maar is op dit beperkte 

stukje grond te kolossaal. Mijn advies zou zijn: een etage minder bouwen met 

een twaalftal wooneenheden. Verder een wat speelsere bouw in lijn met de  
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huidige omgeving. Dit bouwconcept zal zeker ook dan nog een alleszins 

acceptabel rendement opleveren voor de opdrachtgevers. 

• Dat de appartementen alleen naar niet Heerjansdammers zullen gaan is niet 

gestoeld op betrouwbaar onderzoek. Niemand kan in de portemonnee van een 

ander kijken. Algemeen bekend is dat een aanzienlijk aantal inwoners best goed 

bij kas zitten en zonder twijfel graag in Heerjansdam blijven wonen wanneer het 

zover zou komen, dicht bij hun kinderen en kleinkinderen in plaats van intrek te 

moeten nemen ergens in Barendrecht, Zwijndrecht, Ridderkerk of nog verder 

weg. 
 

CONCLUSIE EN ADVIES.  

Hoewel er aanzienlijk meer aspecten aan de orde zijn, heb ik mijn mening gegeven over 

slechts enkele facetten. Tot slot. Met welke partijen hebben we eigenlijk te maken. 1. 

De Heerjansdammers in het algemeen en wat die vinden van de plannen. 2. De 

Dorpsraad die namens alle bewoners advies uitbrengt aan de bestuurders van 

Zwijndrecht en waar mogelijk alternatieven aandraagt. 3. De eigenaren van het pand en 

de grond die uiteindelijk toch zullen bepalen wat er met dit stukje Heerjansdam gaat 

gebeuren. 4. De bestuurders in Zwijndrecht die het laatste woord hebben en in alle 

redelijkheid al of niet fiat geven aan de bouw. Mocht het hele plan alsnog in de 

prullenmand verdwijnen, blijft de cruciale vraag: Wat willen we nu wel? Als u het weet 

mag u het zeggen. 
 

 

 

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. 
 

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

 

 

mailto:bibhjd@gmail.com

