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COLUMN

SUMMER
IN THE CITY
Door Corrie van Randwijk, bestuurder De Merwelanden

Nu de zomer in aantocht is, en ik op mijn fiets 
naar De Merwelanden rijd, zie ik allerlei dieren 
die ’s morgens vroeg al actief bezig zijn met 
het maken van nesten. Waterhoentjes kibbe-
len onderling wie waar mag zwemmen, zwa-
nen zitten eindeloos geduldig op hun nest om 
de eieren uit te broeden en bij het naderen van 
Dordrecht gebeurt het. Ik zie de stad in het op-
komend morgenlicht liggen en dan komt weer 
die hit uit de 70-er jaren binnen fladderen: 
“Summer in the City”. Een associatie met mooi 
weer en de stad. Maar als het een keer regent, en 
dat gebeurt nogal eens in ons landje, dan blijft  
het liedje weg.

Maar wie niet wegblijft, is de heer Kruf met 
zijn hondje. Weer of geen weer, hij laat zijn 
hondje uit voor hij als vrijwilliger in De Merwe-
landen aan zijn dagelijkse routine begint, o.a. 
het inrichten van de grote zaal en het vouwen 
van de servetten in de Brasserie. Er zijn veel 
meer ouderen al vroeg actief. Als ik binnen 
kom dan bruist het al in ons huis. Mevrouw  
De Paepe, die haar dagelijkse fietsroute aflegt 
op de hometrainer en zich tevens op de hoogte 
stelt van de nieuwsberichten op de digitale  
TV. Mevrouw Van der Pol is al bezig om de kerk 
in gereedheid te brengen voor de ochtend 
en de opbouwploeg van trouwe vrijwilligers 
brengt de toneelzaal vast in gereedheid voor 
de dagelijkse activiteiten.

Volgens Prof. Dr. Erik Scherder zijn al die activi-
teiten goed voor ons brein. Zijn boodschap is 
steeds dezelfde: bewegen activeert onze her-
senfuncties. Het zorgt voor het vermogen om 

initiatieven te nemen, plannen te maken zodat 
we langer zelfstandig kunnen blijven functio-
neren. Onze lichamelijke en mentale fitheid 
valt en staat met bewegen. Daarom zijn er 
vele activiteiten en mogelijkheden voor ou-
deren om met support te bewegen. Er zijn in 
De Merwe landen beweegcoaches en vrijwilli-
gers die individueel en in groepsverband met  
ouderen optrekken en activiteiten begeleiden. 
Denk bijvoorbeeld aan de wekelijkse park-
wandeling rondom ons huis en het zwemmen 
in de Dubbeld. De heerlijke fietstochtjes van 
de beweegcoaches op de duofiets zijn u vast 
ook niet ontgaan. Line Dancing, Tai-Chi en  
balspelen voor ouderen. Allemaal activiteiten 
die prof. Dr. Scherder van harte aanbeveelt.

Wekelijks zijn er vele professionals en vrijwilli-
gers noodzakelijk om ouderen van al deze we-
kelijkse activiteiten te laten genieten. Daarom 
zijn we altijd op zoek naar meer mensen die 
ons hierbij willen ondersteunen. Kent u iemand 
of lijkt het u zelf wel iets om mee te doen? Geef 
u op. Samen kunnen we zo de ouderen van De 
Merwelanden heerlijk laten genieten van de 
naderende “Summer in the City”.

Corrie van Randwijk
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IN GESPREK
MET DE HEER EN MEVROUW TEMPELAARS 
Het echtpaar Tempelaars kijkt met veel plezier terug op de fiets- en wandelvakanties.    
 

De oorlog was voor hen een spannende en ook 
heftige tijd. “Ik was astmatisch” vertelt de heer 
Tempelaars, “ik verbleef daardoor in Amers-
foort” Toen de oorlog uitbrak, kon hij niet meer 
naar huis op het Noordereiland en moest hij 
noodgedwongen naar een weeshuis in het cen-
trum van Rotterdam. De vader van mevrouw 
Tempelaars zat in het verzet. “Ik heb nog de 
verzetkrantjes rondgebracht” aldus mevrouw 
Tempelaars. Ik heb nog steeds contact met 
vriendinnen uit die tijd, dat vind ik erg leuk.

MEVROUW TEMPELAARS: 

“IK HEB  
NOG STEEDS  
CONTACT MET  
VRIENDINNEN  
UIT DE 
OORLOGSTIJD” 

We hebben elkaar na de oorlog ontmoet in de 
Rooms-Katholieke kerk aan het Stieltjesplein 
in Rotterdam. De heer Tempelaars: Ik was erg 
sportief in die tijd, ik heb gevoetbald bij Le-
onidas. Later heb ik bij deze club ook in het 
bestuur gezeten. Daarnaast ben ik coach en 
bestuurslid bij de hockeyclub in Dordrecht ge-
weest. 

Ik heb gewerkt in de scheepvaart, in de binnen-
tankscheepvaart. Bij de technische en nautische 

dienst bij van Ommeren. Ik heb dat altijd met  
veel plezier gedaan. “Ik werkte in het onder-
wijs”, vertelt mevrouw Tempelaars. Ik heb 
eerst als leidster gewerkt op een Montessori 
school, later ook als invalster. Ik ben altijd  
actief geweest, heb ook in veel verschillende 
besturen gezeten, zoals het bestuur van de 
missie, scholen en het bestuur van het Katho-
lieke Vrouwen gilde.

WAALHAVEN
“Mijn vader is helaas jong overleden“ aldus 
mevrouw Tempelaars, en ze wijst naar een 
schilderij van de Waalhaven. Het schilderij is 
geschonken aan haar vader, toen hij werd ge-
huldigd en een lintje kreeg. Dat was net voordat 
hij overleed. “Mijn vader had een sleepdienst”, 
vertelt de heer Tempelaars. Ook hij heeft altijd 
in de Waalhaven gewerkt. Het schilderij van de 
Waal haven is daarom erg waardvol voor ons.

INTERVIEW

         
AANGENAAM.. .
DE HEER EN MEVROUW 
TEMPELAARS

•	 	BEROEPEN:	in	de	scheepvaart	en	het	
onderwijs

•	 			WOONDE	HIERVOOR:	58	jaar	met	heel	
veel	plezier	in	de	Marnixstraat.

•	 	WONEN	IN	DE	MERWELANDEN:	sinds	
vorig	jaar	september

•	 	GENIETEN	VAN:	te	zien	dat	onze	zoon	
en	dochter	ook	hun	eigen	interesses	
doorgeven	aan	hun	kinderen

mieke
Notitie
'De heer Tempelaar' heb ik laten staan omdat het anders niet duidelijk is op wie deze tekst slaat. De rest vd zin wel weggehaald.
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INTERVIEW

                        

VAKANTIES
Naast werken, was er natuurlijk ook tijd voor 
ontspanning. We hebben hele goede herinne-
ringen aan onze vakanties. De heer Tempe-
laars vertelt “ik ging vroeger samen met mijn  
ouders en broers met de auto toeren door Ne-
derland en België. In die tijd was dat heel bij-
zonder”. 

Als gezin gingen wij vaak op fietsvakantie.  
Als één van eerste gezinnen, hadden wij een 
fietsenrek achterop de auto en dat was toen 
echt een bezienswaardigheid. We hebben door 
heel Nederland gefietst, maar ook door het 
mooie Zwitserland en door Frankrijk. Ook heb-
ben we veel gewandeld, veel door de bergen. 
Dit waren mooie tijden we denken er graag 
aan terug.

We vinden het belangrijk om bij te blijven en 
op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikke-
lingen. We vinden het heel leuk om te zien dat 
onze zoons ook hun eigen interesse voor o.a.  
musea, muziek, piano en zang doorgeven aan 
hun eigen kinderen.

         
DE HEER EN MEVROUW TEMPELAARS:

“WE VINDEN 
HET BELANG -
RIJK OM OP  
DE HOOGTE TE 
BLIJVEN VAN 
NIEUWE ONT-
WIKKELINGEN” 

de heer en mevrouw Tempelaars
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ACTUEEL

IN	BEWEGING	BLIJVEN 
HOE DOE JE DAT? 
Door Elize van Schaardenburg, Vitaliteitscoach De Merwelanden

FIT OP 
DE 

STOEL

Minimaal 150 minuten per week matig of zwaar intensief  
bewegen, verspreid over meerder dagen, u heeft het vast wel 
eens gelezen in de krant of ergens in een magazine. Maar hoe 
doe je dat dan, bewegen? Bijvoorbeeld door te fietsen, buiten of 
binnen op de hometrainer, zwemmen, dansen, tuinieren,  
traplopen, stofzuigen of wandelen.

In de vorige Wijzer gaven wij u al enkele tips om in beweging te 
blijven. In deze wijzer krijgt u weer enkele tips om bewegen in te 
voeren in uw dagelijkse activiteiten.

bron: beweegposter Vilans

LET OP: 
Borst 

vooruitsteken 
en blijf door-

ademen.

BEEN IN BEWEGING
U zit op uw stoel met  
uw rug tegen de leuning.  
U strekt uw been voor-
waarts uit en u buigt 
hem weer (zet uw voet 
niet op de grond). 
> Herhaal dit 10 keer  
   per been

HAKKEN/ TENEN
U zit rechtop met uw armen op  
de leuning en uw voeten plat 
op de grond. Til uw benen 
omhoog, hierdoor blijven uw 
hakken op de grond. Plaats uw 
tenen weer terug op de grond.  
Til nu uw hakken omhoog, uw 
tenen blijven op de grond. Laat 
uw hakken weer terugkomen. 
> Herhaal dit 15 keer. 
   Rust even uit en herhaal 2 keer

ELLEBOGEN TEGEN DE RUGLEUNING
Duw uw ellebogen tegen de rugleuning van uw stoel en 
voel de rugspieren aanspannen. De nek wordt recht en  
de buikspieren trekken ook aan.
> Houd dit 20 sec. vast en ontspan 3 ademhalingen  
> Herhaal dit 10 keer



ACTUEEL

             

COLUMN

SPRAAK
VERWARRING
Door Gabrielle Vermeulen, geestelijk verzorger bij De Merwelanden   

Op weg naar ons vakantiehuis in Italië stopten 
we bij een café in het dorpje waar we gingen 
verblijven om de weg te vragen. Het adres 
van ons huis bleek niet te kloppen en dat gaf 
heel wat commotie. Iedereen wilde ons helpen 
en men begon ons in rap Italiaans van alles 
te vragen en te vertellen. Nu was er één pro-
bleem… wij spreken geen Italiaans. Maar goed, 
niemand liet zich door deze kleinigheid uit het 
veld slaan dus wij luisterden aandachtig en 
knikten begrijpend, intussen koortsachtig be-
denkend wat de goede man toch zal bedoelen. 
En zij zullen vast hetzelfde gevoel gehad heb-
ben al luisterend naar ons gebrabbel in een 
combinatie van Spaans, Frans en Engels. Eerlijk 
gezegd dacht ik na enige tijd dat we het vakan-
tiehuis nooit zouden vinden. Maar na een uur-
tje of zo begrepen we eindelijk van elkaar waar 
we naar toe wilden en zo kwamen we toch nog 
op het goede adres terecht. Gelukkig spraken 
de eigenaren van ons vakantiehuis Engels, dat 
gaf heel wat minder spraakverwarring! 

DE TOREN VAN BABEL
Op vakantie gingen we natuurlijk ook naar 
de toren van Pisa. Die toren van Pisa deed 
mij denken aan die andere toren, namelijk de 
toren van Babel. U kent het verhaal vast, het 
staat in de Bijbel in het boek Genesis. 

Ooit werd er op de aarde één taal gesproken. 
Iedereen kon elkaar verstaan en begreep el-
kaar. Samen maakten men het plan om een 
toren te bouwen. Een toren die zo hoog als de 
hemel zou reiken. “We worden beroemd” zei-
den de mensen tegen elkaar.

Maar de plannen kwamen God ter ore en hij 
kwam polshoogte nemen. Ze spreken allemaal 
één taal, dat is makkelijk, ze begrijpen elkaar 
en dat houdt hen allemaal bij elkaar. Maar laat 
ik naar hen toe gaan en spraakverwarring on-
der hen teweegbrengen...” De mensen konden 
elkaar nu niet meer verstaan. Het leidde tot 
misverstanden en onbegrip en zo kwam het 
dat iedere (taal)groep op zoek ging naar zijn 
eigen plekje op aarde.

Traditioneel wordt het aanrichten van de 
spraakverwarring door God als een straf ge-
zien voor de hoogmoed die de bouwers van de 
toren van Babel hadden. Maar ik las ook over 
een andere interpretatie: door de spraakver-
warring zorgde God ervoor dat de mensheid 
zich over heel de aarde verspreidde. Dat was 
nodig, omdat alleen op die manier de héle aar-
de bewerkt en beheert kon worden. Het was 
Gods bedoeling dat de mensen zich verspreid-
den en uitwaaierden over de aarde.

We hebben het dus te danken aan de bouwers 
van de toren van Babel dat we nu op reis kun-
nen en mensen kunnen ontmoeten die een 
andere taal spreken en ondanks de spraak-
verwarring met handen en voeten ontzettend 
hun best doen om je te helpen! En zijn dat niet 
de mooiste vakantieherinneringen; die aardige 
Italiaan die zo zijn best deed om je te helpen, 
het praatje met die mevrouw waar je niets van 
verstond, maar waarbij je de hartelijkheid bij-
na kon vastpakken… 

Heerlijk, ik geniet nog even lekker na.
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ACTIVITEITEN JULI 2019

JULI

WOENSDAG 3 JULI

BINGO      

Een gezellige bingo middag 
met mooie prijzen te winnen  
bij zowel de bingo als de loterij. 
Verkoop loten voor aanvang 
en in eerste pauze € 1,- per lot. 
(Opbrengst voor Vrienden van 
de Merwelanden). 

U bent om 13.30 uur van har-
te welkom in de Theaterzaal.
De kosten zijn € 5,- (3 rondes, 
koffie/thee).

WOENSDAG 10 JULI

OPTREDEN 
‘SWINGING  
FOR ALL’

‘Swinging For All’ is een nieuw 
gemengd koor waar leeftijd 
geen rol speelt, waar de le-
den zichzelf zijn en waar het 
enthousiasme vanaf straalt. 
Vanmiddag treden zij voor u 
op. U bent om 14.00 uur van 
harte welkom in de Theater-
zaal. De entree is € 3,50.

Hieronder een selectie van alle activiteiten in juli. Voor het volledige programma zie pagina 12

DONDERDAG 4 JULI

DORDTS ACCORDEON CENTRUM

Deze middag krijgt u de kans om te zien en te horen dat je met  
de accordeon veel meer muziekstukken kan spelen, dan de  
ouderwetse meezingers. Het is toch fantastisch om zo’n 25  
accordeonisten samen in 1 orkest te zien spelen. In het repertoire 
zitten onder meer nummers uit de filmserie van James Bond, 
maar ook stukken van Marco Borsato en Gershwin. 

Bij goed weer zal het optreden plaats vinden op het terras van  
De Merwelanden. Mochten de weergoden ons minder goed gezind 
zijn, vindt het optreden in de Theaterzaal plaats. U bent om  
14.00 uur van harte welkom op het terras of in de Theaterzaal.  
De entree is € 3,50.

DONDERDAG 11 JULI 

KERSEN ETEN & 
RONDLEIDING 
BIJ  FRUIT- 
BEDRIJF PEK

Op terras De Kersenboom-
gaard kan iedereen tussen 
de fruitbomen uitrusten en 
genieten van pure vruchten-
sap of een kop koffie of thee. 
In de kersentijd, daar zitten 
we nu midden in, kunt u in de 
boomgaard ook kersen eten. 
Vanmiddag krijgen wij een 
rondleiding, drinken we  
koffie/ thee met kersenkoek 
en kunt u volop landelijk 
genieten.
We verzamelen om 13.00 uur 
bij de hoofdingang. De kosten 
zijn € 15,- (incl. vervoer,  
begeleiding, rondleiding,  
koffie/thee met kersenkoek).  
Graag vooraf reserveren.

WOENSDAG 10 JULI 

MINI ALBERT 
CUYP MARKT

Iedere tweede woensdag van 
de maand staan, vanaf 10.00 
uur, de kraampjes met bijou-
terieën, kleding, plantjes, 
woonaccessoires en prullaria 
voor u klaar bij de hoofdin-
gang. Er is voor ieder wat wils, 
dus het is zeker de moeite 
waard om even rond te kijken.

mieke
Notitie
'kunnen' ook weggehaald.
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ACTIVITEITEN JULI 2019 ACTIVITEITEN JULI 2019

DONDERDAG 18 JULI

ZIERIKZEE EN ZEEHONDENSAFARI 

Zierikzee is een stad met een rijke geschiedenis. Van een kleine 
nederzetting aan de Ee in de 10e eeuw groeide Zierikzee uit tot 
een belangrijke stad, waar handel, nijverheid en visserij bloeiden. 
Door groeiende welvaart en aanzien werd aan de burgerij van 
Zierikzee op 11 maart 1248 stadsrecht verleend door koning Wil-
lem II. Na de middeleeuwse bloeiperiode volgde rampspoed door 
branden, scheepsrampen, epidemieën en vloeden. De 17e eeuw 
kenmerkte zich weer door een nabloei van de handel en visserij. 
Vervolgens trad er in de loop van de 18e eeuw stagnatie op en 
daalde het aantal inwoners zeer drastisch. De grote industriële 
ontwikkelingen gingen aan Zierikzee goeddeels voorbij, maar in 
tegenstelling tot andere steden bleven oude gebouwen bespaard. 
De rijkdom aan monumenten wordt nu gezien als een kostbaar 
bezit. Zierikzee heeft sinds 1971 een beschermd stadsgezicht en 
staat bekend als monumentenstad. Voor een relatief kleine stad 
telt Zierikzee 568 monumenten. Het bekendste monument is de 
Sint-Lievensmonstertoren, die in de volksmond ook wel de ‘Dikke 
Toren’ wordt genoemd.

In Zierikzee aangekomen, bent u enige tijd vrij om deze prachtige 
stad te ontdekken of een terrasje te pakken. Tip: Bij Café Res-
taurant Concordia aan de Appelmarkt eet u het lekkerste zelfge-
maakte gebak. Om 12.45 uur schepen we in en uiterlijk om 13.00 
uur start onze 2 uur durende minicruise/ Zeehondensafari over 
de Oosterschelde. Aan boord kunt u genieten van een heerlijke 
koffietafel. 

Gaat u ook mee genieten van  
de ‘Zomer in Zeeland’?
Programma:
08.45 Verzamelen bij de hoofdingang
09.30 Vertrek naar Zierikzee
10.45-12.45 Vrije tijd in Zierikzee 
12.45  Op ‘t Luitje kunt u inschepen  

op de rondvaartboot van  
Rederij Frisia.

13.00-15.00   Vertrek vanuit Zierikzee,  
minicruise en zeehondensafari. 
Teruggekomen in Zierikzee rijden we 
weer naar Dordrecht.

Hieronder een selectie van alle activiteiten in juli. Voor het volledige programma zie pagina 12

WOENSDAG 24 JULI 

BLOEMSCHIKKEN

Met wat hulp van Paula van 
Waardenberg en de vrijwilli-
gers maakt u een mooi bloem-
stuk. U bent om 14.00 uur van 
harte welkom in de Theater-
zaal. De kosten 
zijn € 15,- (incl. 
workshop, 
begeleiding en 
materiaal) 
Graag  
vooraf  
reserveren.

DINSDAG 23 JULI

GROENTEBOER 
VALK

Groenteboer Valk komt naar 
De Merwelanden. U kunt verse 
groenten en fruit kopen bij de 
hoofdingang tussen 9.00 en 
11.30 uur.

We verzamelen bij 
de hoofdingang 
in 8.45 uur. De 
kosten zijn € 45,- 

(incl. vervoer per 
touringcar,  

begeleiding, rondvaart 
en koffietafel.  

Graag vooraf reserveren.

 



WIJzer_10

ACTIVITEITEN AUGUSTUS 2019

AUGUSTUS

DONDERDAG 1 AUGUSTUS

WANDELING 
MET LUNCH 
MERWEBOLDER 
PARK

De Merwebolder is een zorg-
organisatie, gespecialiseerd in 
kleinschalige zorg- en dienst-
verlening aan mensen met 
een verstandelijke beperking 
en psychische problematiek. 
Wist u ook dat de Merwebol-
der een prachtig park, een 
kinderboerderij en manege 
heeft? Vandaag maken we 
hier een heerlijke wandeling 
en laten ons verwennen in de 
Brasserie van De Bolder, waar 
we gaan lunchen.  
 
Nieuwsgierig geworden? 
We vertrekken om 11.00 uur. 
De kosten zijn € 15,- (incl. 
vervoer, begeleiding en lunch) 
Graag vooraf reserveren.

Hieronder een selectie van alle activiteiten in augustus. Voor het volledige programma zie pagina 13Hieronder een selectie van alle activiteiten in augustus. Voor het volledige programma zie pagina 13

DONDERDAG 8 AUGUSTUS

WINKELEN  
WALBURG

Gaat u graag winkelen in het 
overdekte winkelcentrum of 
gaat u liever naar  de markt 
bij Winkelcentrum Walburg in 
Zwijndrecht? Een keuze hoeft 
u niet te maken. Winkelcen-
trum Walburg en de aangren-
zende markt kunt u vanmid-
dag beiden bezoeken. We 
vertrekken om 13.00 uur. De 
kosten zijn € 8, - (incl. vervoer 
en begeleiding). Graag vooraf 
reserveren.

DINSDAG 13 EN DONDERDAG 15 AUGUSTUS

LUNCH OP HET AARDBEIENTERRAS 
RIJSBERGEN

U bent te gast op de aardbeien/recreatieboerderij van de familie  
Bastiaansen, waar sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw de 
gezonde rode vrucht met veel passie en biologisch verantwoord 
wordt geteeld. 

De kwekerij ligt in het mooie buitengebied van het Brabantse 
kerkdorpje Rijsbergen, in het hart van het grootste aardbeienteelt 
gebied van Europa. We gaan niet alleen een kijkje nemen. We krij-
gen ook een rondleiding en gaan genieten van een heerlijke lunch 
waar natuurlijk de aardbeien niet zullen ontbreken.
We vertrekken om 10.30 uur bij de hoofdingang. De kosten zijn  
€ 17,50 (incl. vervoer, begeleiding, rondleiding en lunch. Er is plek 
voor een beperkt aantal deelnemers, dus graag vooraf reserveren.
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ACTIVITEITEN AUGUSTUS 2019 ACTIVITEITEN AUGUSTUS 2019
Hieronder een selectie van alle activiteiten in augustus. Voor het volledige programma zie pagina 13Hieronder een selectie van alle activiteiten in augustus. Voor het volledige programma zie pagina 13

DINSDAG 20 AUGUSTUS

MARKT EN 
MARKTHAL  
ROTTERDAM

De grootste markt van Rotter-
dam staat op de Binnenrotte 
bij station Blaak. De Rotter-
damse markt strekt zich uit 
van station Blaak tot aan de 
winkelstraat Meent met ruim 
400 marktkraampjes.  
Een bezoek aan de markt kunt 
u nu mooi combineren met het  
Rotterdams architectonische 
hoogstandje de Markthal, een 
woon- en winkelgebouw. De 
binnenkant van de Markthal 
laat een kunstwerk zien van 
Arno Coenen. We vertrekken 
om 10.30 uur (tot ca. 15.30 
uur). De kosten zijn € 15,- 
(incl. vervoer en begeleiding). 
Consumpties zijn voor eigen 
rekening, u kunt ook uw eigen 
lunchpakketje meenemen. 
Graag vooraf reserveren. 

DONDERDAG 22 AUGUSTUS

PLUKTUIN EN DAMPLEIN  
DUBBELDAM

Het verhaal achter Pluktuin Merwezigt: in het twee hectare grote 
veld staan twintig verschillende soorten bloemen in uiteenlo-
pende kleuren. Je zou niet zeggen dat er eind april pas is begon-
nen met zaaien en dat dit alles daarvoor gewoon een weiland 
was voor de koeien. “Toch is het zo”, vertelt landeigenaar Mathijs 
Dekker, “we zagen dat de Biesbosch hele mooie stroken bloemen 
heeft en het leek ons leuk om dat ook op ons veld mogelijk te ma-
ken”. Samen met vereniging Boer en Groen uit Dordrecht hebben 
we in het voorjaar van 2018 een deel van het landgoed Merwezigt 
omgeploegd en een wilde bloementuin aangelegd. Om daar niet 
alleen als familie van te genieten openen we van tijd tot tijd de 
tuin om ook omwonenden en geïnteresseerden te laten plukken. 
Voor € 5,- kun je je veldboeket naar eigen wens samenstellen. Van 
de opbrengst wordt er opnieuw gezaaid, zodat mensen volgend 
jaar weer kunnen plukken. Want dat is de bedoeling. 

Vandaag wordt de tuin spe-
ciaal voor ons geopend en 
mogen wij zelfs gratis een 
boeketje knippen.
Vergeet niet om uw eigen 
schaar mee te nemen!
Als u klaar bent met pluk-
ken lopen we door naar het 

Damplein. Hier kunt u nog even winkeltjes kijken, een ijsje eten of 
een terrasje pakken. We vertrekken om 13.00 uur. De kosten zijn 
€ 6,50 (incl. vervoer en begeleiding). Consumpties zijn voor eigen 
rekening. Graag vooraf reserveren.

DINSDAG 27 AUGUSTUS

WANDELEN LANGS DE RIVIER IN  
PAPENDRECHT

In Papendrecht is de rivier altijd aanwezig. Het uitzicht is soms 
zelfs adembenemend. Een rondje wandelen is vaak: even wan-
delen naar het pad langs de rivier, zitten op een bankje, kijken, 
luisteren naar het kabbelende water van de rivier. Kabbelen wordt 
soms klotsen als er weer een schip voorbijkomt, het doffe gedreun 
dat langzaam afneemt en de rust die terug keert. Verre geluiden 
dragen over het water; je hoort: vogels, een vlieg, een fietser, of 
zelfs gelach van een terras aan de overkant. De rivier verandert 
niet, maar is nooit hetzelfde. Vanmiddag nemen wij u mee langs de 
oevers van de rivier de Merwede en de Noord in Papendrecht.
We verzamelen bij de hoofdingang om 13.00 uur. De kosten zijn  
€ 7,50 (incl. vervoer en begeleiding). Graag vooraf reserveren.

DONDERDAG 29 AUGUSTUS

WINKELEN  
STERRENBURG

Voor de maandelijkse bood-
schappen gaan we weer naar 
Sterrenburg. We verzamelen 
om 13.00 uur bij de hoofdin-
gang. De kosten zijn € 5,50 
(incl. vervoer en begeleiding). 
Graag vooraf reserveren.



 

ACTIVITEITENOVERZICHT JULI 2019
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DATUM ACTIVITEIT LOCATIE KOSTEN

WOENSDAG 3 JULI
10.00 uur

VERSMARKT hoofdingang

WOENSDAG 3 JULI
13.30 uur

BINGO Theaterzaal € 5,00

DONDERDAG 4 JULI
14.00 uur

CONCERT DORDTS ACCORDEON  
CENTRUM

Terras/  
Theaterzaal

€ 3,50

DONDERDAG 4 JULI
15.00 uur

SAMEN ZINGEN Kapel  

DINSDAG 9 JULI 
9.00 -  11.30 UUR

GROENTEBOER VALK hoofdingang  

WOENSDAG 10 JULI
10.00 UUR

MINI ALBERT CUYP MARKT hoofdingang  

WOENSDAG 10 JULI 
14.00 UUR

OPTREDEN “SWINGING FOR ALL” Theaterzaal € 3,50

DONDERDAG 11 JULI 
13.00 UUR

KERSEN ETEN BIJ FRUITBEDRIJF PEK hoofdingang € 15,00

MAANDAG 15 JULI
10.00 UUR

VISSEN HOOG BLOKLAND hoofdingang € 12,50

DONDERDAG 18 JULI
8.45 UUR

DAGTOCHT ZIERIKZEE EN  
ZEEHONDENSAFARI

hoofdingang  € 45,00

DINSDAG 23 JULI
9.00 -  11.30 uur

GROENTEBOER VALK hoofdingang

WOENSDAG 24 JULI
14.00 UUR

BLOEMSCHIKKEN Theaterzaal € 15,00

Donderdag 25 juli 
13.00 UUR

WINKELEN STERRENBURG hoofdingang € 5,50

Wilt u, als u tijdens een optreden de zaal betreedt of verlaat, dit zo onopmerkend mogelijk doen en uitsluitend tussen 
twee stukken door? Dat is prettig voor de overige bezoekers en de mensen die - vaak vrijwillig - voor u optreden.

RESERVEREN VOOR DEELNAME AAN ACTIVITEITEN IS NOODZAKELIJK
Hiervoor kunt u terecht in de activiteitenruimte op maandag tot en met donderdag van 09.00 - 10.00 uur.  
U kunt dit ook schriftelijk of per e-mail doen (activiteitenb@demerwelanden.nl). Graag minimaal één week 
van te voren reserveren in verband met het regelen van vervoer, locatie en maaltijden.



 

ACTIVITEITENOVERZICHT JULI 2019 ACTIVITEITENOVERZICHT AUGUSTUS 2019
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DATUM ACTIVITEIT LOCATIE KOSTEN

DONDERDAG 1 AUG
10.30 uur

MERWEBOLDER WANDELING/LUNCH hoofdingang € 15,00

DINSDAG 6 AUG 
09.00 -  11.30 UUR

GROENTEBOER VALK hoofdingang

WOENSDAG 7 AUG
13.30 uur

BINGO Theaterzaal € 5,00

DONDERDAG 8 AUG
13.00 UUR

WINKELCENTRUM WALBURG hoofdingang € 8,00 

MAANDAG 12 AUG
10.00 UUR

VISSEN HOOG BLOKLAND hoofdingang € 12,50

DINSDAG 13 AUG
10.30 UUR

HET AARDBEIENTERRAS RIJSBERGEN  hoofdingang € 17,50

WOENSDAG 14 AUG
10.00 UUR

MINI ALBERT CUYP MARKT hoofdingang

DONDERDAG 15 AUG
10.30 UUR

HET AARDBEIENTERRAS RIJSBERGEN hoofdingang € 17,50

DINSDAG 20 AUG
09.00 -  11.30 UUR

GROENTEBOER VALK hoofdingang

DINSDAG 20 AUG
10.30 UUR

MARKTHAL/MARKT BLAAK R’DAM hoofdingang

WOENSDAG 21 AUG
14.00 UUR

BLOEMSCHIKKEN Theaterzaal € 15,00

DONDERDAG 22 AUG
13.00 UUR

PLUKTUIN/DAMPLEIN DUBBELDAM hoofdingang € 6,50

DONDERDAG 22 AUG
15.30 UUR

ZIN IN GESPREK Cultureel Café

DINSDAG 27 AUG
13.00 UUR

WANDELEN LANGS DE RIVIER IN 
PAPENDRECHT

hoofdingang € 7,50

WOENSDAG 28 AUG
14.00 UUR

ESTHER LATAMA EN DEMO LINE 
DANCE

Theaterzaal € 3,50

DONDERDAG 29 AUG
13.00 UUR

WINKELEN STERRENBURG hoofdingang € 5,50

ANNULERING VAN UITSTAPJES:
*  Uitstapjes met de Drechthopper: bij annuleringen minder dan 24 uur voor de vertrekdatum zijn wij  

genoodzaakt het volledige bedrag bij u in rekening te brengen.
*   Uitstapjes met een touringcar: bij annuleringen minder dan 1 week voor de vertrekdatum zijn wij  

genoodzaakt het volledige bedrag bij u in rekening te brengen.



VASTE ACTIVITEITEN

DE SPELSALON DE THEATERZAAL

MERWEDEFLAT  
5e  ETAGE

ACTIVITEITENRUIMTE

VRIJDAG  
13.00 UUR 

BILJARTEN

WOENSDAG  
19.00 UUR 

BARAQUE

DONDERDAG  
9.00 -  11.00 UUR 

BIBLIOTHEEK

MAANDAG  
19.00 -  21.00 UUR 

KOERSBAL

MAANDAG EN WOENSDAG 
10.30 -  11.15 UUR 

GYMNASTIEK  
KLEINSCHALIG
WONEN

DONDERDAG  
10.00 -  11.00 UUR 

LINEDANCE

DONDERDAG  
19.30 -  21.30 UUR 

REPETITIE  
KERKKOOR

VRIJDAG  
14.30 -  15.30 UUR 

MERWELANDEN  
IN BEWEGING

MAANDAG 
10.00 -  11.30 UUR: 1e GROEP
13.30 -  15.00 UUR: 2e GROEP 

SCHILDEREN

DINSDAG   
13.30 -  15.00 UUR 

SJOELEN
(BEGINNERS)

DONDERDAG  
10.00 -  11.30 UUR 

HOUTBEWERKEN

1e ZATERDAG  
14.00 UUR 

SOOS

WIJzer_14

VRIJDAG  
11.15 -  12.15 UUR 

YOGA

HET NAAICAFÉ 
(HANDWERKEN) HEEFT EEN 

ZOMERSTOP VAN
1 MEI T/M 30 SEPTEMBER

CREACLUB
HEEFT EEN ZOMERSTOP  VAN

13 JULI T/M 1 SEPTEMBER

SOOS
HEEFT EEN ZOMERSTOP VAN

1 T/M 31 AUGUSTUS

ZOMERSTOP



VASTE ACTIVITEITEN

BRASSERIE	  
DE ONTMOETING

ZATERDAG  
14.00 -  16.00 UUR 

SPELLETJES

VRIJDAG  
10.30 -  11.30 UUR 

ZANGCLUB  
DE VROLIJKE NOOT

DINSDAG  
15.00 UUR 

SAMEN AAN  
DE THEE

VASTE ACTIVITEITEN
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OVERIG

DINSDAG  
10.30 -  11.30 UUR 

WANDELEN

DINSDAG  
12.45 -  15.00 UUR 

ZWEMMEN

DINSDAG  
9.00 -  12.00 UUR 

INTERNETCAFÉ

ELKE 4e VRIJDAG  
14.00 -  15.00 UUR
IN DE HUISKAMER, 3e ETAGE 
VAN DE WANTIJTOREN

 MEDICLOWNS

TER HOLTER ZAAL

WOENSDAG -  ONEVEN WEKEN 
11.00-12.00 UUR 

VERPLEEGKUNDIG 
SPREEKUUR

WOENSDAG  
19.00 UUR 

KLAVERJASSEN

BOODSCHAPPEN	  
SERVICE  
MET	DE	BUS	VAN	  
DE MERWELANDEN

VRIJDAG  
13.00 -  15.00 UUR 

JUMBO

BINGO  
ELKE 1E WOENSDAG VAN DE 

MAAND EEN GEZELLIGE BINGO 
We doen 3 rondjes. Deelname 

kost € 5,-. In de pauze is er  
koffie/thee met wat lekkers.  

U BENT OM 13.30 UUR  
VAN HARTE WELKOM  
IN DE THEATERZAAL

KOMT
U OOK?



ACTUEEL

HET KLIMAAT 
VAN NEDERLAND
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“HET REGENT  
ALTIJD IN 
NEDERLAND”
 
”Het is te warm voor de tijd van het jaar of juist  
te koud”, “de natuur is van slag”, we zijn er 
maar druk mee: het weer in Nederland. 

HET WEER IN NEDERLAND
Nederland kent een gematigd zeeklimaat met 
relatief milde winters, milde zomers en neer-
slag gedurende het hele jaar. Nederland heeft 
dit klimaat te danken aan de invloed van de 
Noordzee. Vaak hebben we het idee dat het al-
tijd regent in Nederland, maar dat is een mis-
vatting die vooral is gebaseerd op het gevoel 
en niet op cijfers. Gemiddeld valt er geduren-
de 7% van de tijd in Nederland neerslag in de 
vorm van regen, sneeuw, ijzel of hagel en dat 
staat gelijk aan ongeveer één uur en veertig 
minuten aan neerslag per dag.

In totaal valt er op jaarbasis gemiddeld zo’n 700 
tot 800 millimeter aan neerslag. Gedurende  
extreem droge jaren kan de teller lokaal onder 
de vijfhonderd millimeter blijven steken, in 
zeer natte jaren kan de neerslagsom oplopen 
tot maar liefst zo’n duizend millimeter. 

ONVOORSPELBAAR
Het gevoel dat we in een nat land leven komt 
vooral door de onvoorspelbaarheid van het 
Nederlandse klimaat. Er zijn geen uitgespro-
ken natte of droge periodes en de kans op 

neerslag is op een zeer groot aantal dagen 
aanwezig. Het aantal dagen dat onze weer-
mannen kunnen garanderen dat het (vrijwel) 
droog blijft lijkt wel op één hand te tellen. Het 
zorgt ervoor dat veel Nederlanders het gevoel 
hebben dat het in Nederland veel meer regent 
dan elders.

Voor het feit dat het weer in Nederland alle 
kanten op lijkt te kunnen gaan zijn meerdere 
oorzaken aan te wijzen. De belangrijkste oor-
zaken zijn de ligging aan de zee, het ontbre-
ken van bergen en het feit dat we vaak op een 
scheidslijn van warm en kouder weer liggen. 
De hoger gelegen straalstroom heeft vrijwel 
onbeperkt kans om depressies uit westelijke 
richting over zee aan te voeren. De ligging van 
deze straalstroom heeft veel invloed op het 
uiteindelijke weer wat we hebben en kan er-
voor zorgen dat het wekenlang wat natter is.

HOE DICHTER BIJ  DORDT . . . .
Dordrecht heeft een gematigd maritiem klimaat  
dat onder de invloed staat van de Noordzee 
en de warme Golfstroom. Dit zorgt ervoor dat 
de temperaturen in de wintermaanden niet 
ver onder het vriespunt zakken en de zomer-
maanden niet te heet worden. Extremen zijn 
natuurlijk nooit uit te sluiten. De neerslag is 
gelijkmatig over het jaar verdeeld en zal tijdens  
de koudste winterdagen als sneeuw of natte 
sneeuw naar beneden komen.

ACTUEEL & PUZZEL

bron: www.klimaatinfo.nl
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ACTUEEL ACTUEEL & PUZZEL

VRIJWILLIGERS 
BINNEN	DE	MERWELANDEN

Binnen De Merwelanden zijn ca. 150 vrijwilli-
gers actief. Ze zijn werkzaam binnen onze hele 
organisatie, maar zeker ook bij activiteiten spe-
len ze een rol. Het werk van deze vrijwilligers is 
heel waardevol. Door hun hulp krijgen cliënten 
begeleiding bij, bijvoorbeeld, uitstapjes, bij het 
wandelen of zwemmen of kunnen ze boeken 
lenen uit onze bibliotheek. De vrijwilligersco-
ordinator regelt alle werkzaamheden en zorgt 
voor een goede verdeling en planning. Lijkt het 
u leuk om ook vrijwilligerswerk te doen bij De 
Merwelanden? Neem dan contact op met de 
vrijwilligerscoördinator, 078 750 20 36

6

8

SUDOKU

Levert u de oplossing voor 8 juli in bij de brasserie of klantenservice, 
dan maakt u kans op een waardebon voor brasserie de Ontmoeting.

1
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WORDT U OOKVRIJWILLIGER?

OPLOSSING SUDOKU VORIGE WIJZER
De juiste oplossing voor de sudoku uit de vorige Wijzer 
werd gegeven door mw. De Wolf (Tjongerstraat 16). 
Van harte, u mag uw prijs ophalen bij de klantenservice. ZOMER

TIP  
VOOR	BRASSERIE	
OF TERRAS

Vorig jaar hebben we kunnen 
genieten van een heerlijke zo-
mer. Wij hopen dit jaar natuur-
lijk op net zo’n mooie zomer. 

Wat is er dan fijner om op het terras 
van onze brasserie te genieten van 
de zon onder het genot van een lek-
ker drankje of snack. Of genieten van 
een ijsje. We hebben lekker softijs 
in een oubliehoorn of sundae beker 
met diverse toppings.

8
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lente wandeling

bloemenpracht in
Trompenburg

cultureel uitstapje

Randy en Nettie

STAAT U ZELF DEZE KEER

OP DE FOTO?
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TELEFOONNUMMERS

Activiteiten 
078 750 20 25

Administratie 
078 750 20 80

Bewonerscommissie ’81 en 86’ 
078 614 73 31

Brasserie 
078 750 20 28

Fysiotherapie Vitaliz 
06 461 033 04

Fysiotherapie Plein ’40-’45 
078 613 59 27

Huishouding 
078 750 20 43

Huismeester Haringvlietstraat 
078 750 20 79

Huismeester overige complexen 
06 417 062 51

Kapsalon Van Pelt  
078 616 68 38

Klantenservice 
078 750 20 10

Klachtenfunctionaris    
078 750 20 84 

Linnenkamer 
078 750 20 23

Maatschappelijk werk 
078 750 20 32

Pastor 
06 148 940 13

Pedicure  
06 190 062 69

Technische dienst 
078 750 20 99

Thuiszorg/verzorging 
078 750 20 53 (s.v.p. na 11.00 uur)

Verpleging/kleinschalig Wonen  
078 750 20 70

Vertrouwenspersoon 
078 750 20 84

Vrienden van De Merwelanden  
078 750 20 32

Wijkverpleegkundigen 
078 750 20 90

Winkel 
078 750 20 24

Woningverhuur meldingen en 
klachten 
078 750 20 32

DONDERDAG 4 JULI

SAMEN ZINGEN

15.00  uur - de Kapel

REDACTIEWIJZER

IN DE KAPEL

KERKVIERINGEN
dinsdag 9.30 uur en zaterdag 
10.00 uur

Huisdiensten
donderdag 18 juli 15.00 uur en 
donderdag 15 aug. 15.00 uur

DOKTERSSPREEKUREN JULI

woensdag 3/10/17/24/31 juli
11.00 uur

STROOM Huisartsenzorg  
spreekuur op afspraak, 078 204 88 88

vrijdag 5/12/19/26 juli
9.00 uur

Praktijkondersteuner STROOM 
spreekuur op afspraak, 078-204 8888

woensdag 3 juli
9.00 uur

mw. Verhoek   
praktijkondersteuner dr. Jylha

donderdag 4 juli 
16.00 uur

dr. Wildeboer

donderdag 11 juli
10.00 uur

dr. Viljac

DOKTERSSPREEKUREN AUGUSTUS

woensdag 7/14/21/28 aug
11 uur

STROOM Huisartsenzorg
spreekuur op afspraak, 078 204 88 88

vrijdag 2/9/16/23/30 aug
9.00 uur

Praktijkondersteuner STROOM
spreekuur op afspraak, 078-204 8888

woensdag 7 augustus
9.00 uur

mw. Verhoek 
praktijkondersteuner dr. Jylha

donderdag 1 augustus
16.00 uur

dr. Wildeboer

donderdag 8 augustus
10.00 uur

dr. Viljac

Dr. Jylha: data hangen in de wachtkamer bij de dokterskamer

OVERIGE SPREEKUREN

maandag / dinsdag / 
donderdag

Conditietest
op afspraak: 06 461 033 04

elke woensdag
 8.30 uur

Trombosedienst

elke vrijdag
8.30 - 8.45 uur

Huisartsenlaboratorium

19 augustus
9.30 - 12.00 uur /
13.00 - 16.30 uur

Rijbewijskeuringen*

*  Een afspraak voor een rijbewijskeuring kunt u maken via Regelzorg,  
tel. 088 232 33 00 of www.regelzorg.nl. Wijzigingen onder voorbehoud

IN	BEELD

DONDERDAG 22 AUGUSTUS

ZIN IN GESPREK

15.30  uur - Cultureel Café
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