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CoLumn

ouDe en nIeuWe
WIJsHeDen
Door Corrie van Randwijk, bestuurder De Merwelanden

Weet u wat ik zo leuk vind aan senioren? Ze ge-
bruiken vaak nog gezegdes en spreekwoorden 
waar de jonge(re) generatie nog nooit van heeft 
gehoord. Andersom is er natuurlijk ook zo’n 
proces gaande waarbij allerlei moderne termen 
(meestal Engelse) langs vliegen waarbij de ou-
deren je weer met vraagtekens in hun ogen 
aankijken. Het streven van De Merwelanden 
is om de verschillende generaties samen te 
brengen en met elkaar te laten communiceren. 
Dat geeft soms verrassende situaties.

Er gaat geen dag voorbij, of het woord duur-
zaam heid komt op TV of in de krant wel voorbij 
rollen. We krijgen er allemaal mee te maken 
en voor zorginstellingen was dit onder werp 
al veel eerder een belangrijk issue. In 2025 
moeten we zo veel mogelijk aan verduurzaming 
hebben gedaan. Daarom was het nodig dat 
we van het “gas af” gingen. Alle afval die we 
bij onze HVC overburen voorheen verbrand-
den en de restwarmte de lucht in lieten blazen 
wordt nu omgezet in stadswarmte. 
Grote delen van Dordrecht zijn de afgelopen 
tijd op de schop gegaan voor de aanleg van dit 
warmtenet. Enkele centra zijn inmiddels daar 
op aangesloten, waaronder dus ook De Mer-
welanden. Op 19 juni jl. werd De Merwelanden 
officieel aangesloten op het warmtenet. Dit 
heuglijke feit gebeurde door het doorknippen 
van een lint door onze bewoner dhr. H. Rutgrink. 
Na deze handeling overhandigde wethouder 
Rik van der Linden symbolisch de sleutel van 
de technische ruimte aan mij. Dit alles onder 
grote belangstelling van de regionale pers, 
inclusief foto’s en interviews.

Na de officiële opening hebben we met oude-
ren een toelichting gekregen van de wethouder 
over het duurzaamheidsbeleid van de Gemeen-
te Dordrecht. In de discussie die daarop volgde 
kwamen vele vragen en opmerkingen naar vo-
ren om het leven op de Staart te verbeteren. 
Eéntje was mij uit het hart gegrepen. Vol trots 
vertelde de wethouder over de “groene” stads-
bussen. Mw. Van Twist greep deze opmerking 
aan om aan te geven dat de nieuwe busregeling 
geen verbetering betrof voor zowel bewoners 
als personeel. De wethouder gaf een politiek 
(lees modern) antwoord met een term als “terug  -
koppeling”, hetgeen menig oudere niets zei.
Gevat counterde mevrouw De Paepe vervol-
gens de wethouder met de opmerking: “Als het 
niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals 
het gaat”. De stadsbestuurder werd zicht  baar 
overrompeld door deze oude wijsheid.

En zo was deze ochtend weer een prachtig 
voor beeld van een zorgcentrum dat midden 
in het moderne leven van deze samenleving 
staat. We dragen ons steentje bij aan een scho-
ner milieu dat we door willen geven aan gene-
raties na ons en hopen met al deze activiteiten 
een voorbeeld te zijn voor alle generaties.  

wethouder Rik van der Linden en Corrie van Randwijk

WIJzer_3
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In Gesprek
met mevrouW ooyen - van kooIman 
Mevrouw Ooyen - Van Kooiman heeft altijd gevaren en kijkt daar met veel plezier op terug   

In oktober woon ik alweer 2 jaar in De Merwe-
landen en ik heb het hier reuze naar mijn zin. 
Aan het woord is mevrouw Ooyen- Van Kooi-
man, het is erg gezellig. Ik heb veel contact 
met de mensen. Je moet het toch zelf gezellig 
maken. Ik ben altijd opgewekt, zeg iedereen 
gedag en maak altijd wel een praatje.

Mijn man was schipper dus we hebben altijd 
gevaren, mijn dochter en zoon varen ook. Ik 
heb mijn man ontmoet bij de groenteboer. Die 
kwam nog aan huis en ik was daar samen met 
mijn moeder. Er kwam toen een jongen aange-
lopen en hij tikte mij op m’n schouder en zei: 
“Ik vind jou een leuk meisje”. Ik heb dit toen 
tegen mijn moeder gezegd en zij heeft hem 
enige tijd later bij ons thuis uitgenodigd. Ik 
vond hem ook een leuke jongen. Later ging ik 
op bezoek bij zijn ouders, dat waren schippers. 
Mevrouw Ooyen- Van Kooijman: “het was he-
lemaal nieuw voor mij, ik had nog nooit een 
schip van binnen gezien”.

Op 4 september 1947 zijn wij getrouwd en 
daar  na gaan varen, ik was 19 en mijn man 24. 
We hebben tot 1980 gevaren op de binnen-
vaart, kolen en erts. We zijn de hele Rijn af-
gevaren, maar voerden ook richting België.  
Ik vond het leuk om te varen, mijn familie vond 
het echter niet zo leuk, zij zagen mij daardoor 
een stuk minder. Ook zij hadden nog nooit een 
schip van binnen gezien. We hadden ook een 
groot schip, een van de grootste particuliere 
schepen. En we hadden 4 man in dienst. Er 
was altijd wel wat te doen, dus het was hard 
werken.

We kregen al snel een auto. De auto paste niet 
op het schip, dus ik reed met de auto het schip 
achterna. “Voor die tijd was het wel bijzonder 
een vrouw met een rijbewijs” aldus mevrouw 
Ooyen-Van Kooijman. Ik zat dag en nacht op de 
weg en heb veel kilometers gemaakt. Zelf heb 
ik nog nooit brokken gemaakt met de auto, 
maar ik ben wel twee keer door een ander aan-
gereden waardoor mijn auto total loss was.  
Ik rijd nog steeds auto, mijn rijbewijs is net 
weer verlengd.

IntervIeW

     
aangenaam.. .
mevrouw ooyen- van Kooiman

•	 	BEROEP:	schippersvrouw

•	 	WOONT	IN	DE	MERWELANDEN:	 
alweer	2	jaar	

•	 	GENIETEN	VAN:	de	gezelligheid	in	de	
Merwelanden,	ik	zeg	iedereen	gedag	
en	maak	altijd	wel	een	praatje.

mevrouw ooyen - van Kooiman: 

“we hadden  
een groot schip,  
er was altijd  
wel wat te doen,  
dus het was 
hard werken”
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We hebben twee kinderen gekregen. Zij gingen 
naar het internaat. Als wij het druk hadden en 
niet heel het weekend thuis waren, bleven zij 
bij oma. Dat vonden ze ook leuk, ze hadden 
daar allemaal vriendjes en vriendinnetjes in de 
straat. Inmiddels zijn zij natuurlijk volwassen 
en hebben ze een eigen gezin. 

VAKANTIES 
We zijn nooit echt op vakantie geweest. Als 
ik dat zeg, dan kijken mensen mij verbaasd 
aan. In het weekend, als we in de Rotterdamse  

haven lagen, dan keek mijn man of er een werk - 
reis werd aangeboden op maandag. Als we dan 
niet hoefden te varen op maandag, dan reden 
we met de auto en de kinderen naar Gronin-
gen of Friesland voor een paar dagen. En dat 
was voldoende. 

Ik ga nu soms nog wel eens met mijn dochter 
een paar dagen op pad, naar Groningen of 
Friesland. Binnenkort gaan we naar Zeeland, 
naar Middelburg. Gewoon een paar dagen, dan 
zijn we er weer even uit.

INTERVIEW

mevrouw Ooyen - Van Kooiman

     
mEVrouw ooyEN - VAN KooImAN: 

“door het  
varen kwamen 
we overal, dus 
ik heb genoeg 
gezien” 
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ACTUEEL

In bEWEgIng bLIJVEn 
HOE DOE JE DAT? 
Door Elize van Schaardenburg, Vitaliteitscoach De Merwelanden

COLUMn

Sterke 
benen!

Knie heffen linKs en rechts
Sta naast de rugleuning van 
een stoel. Zet uw voeten iets 
uit elkaar. Hef uw knie zo hoog 
mogelijk. Wissel af met links 
en rechts. Het voelt als stap-
pen op de plaats. Of u zit op 
uw stoel, uw handen rusten op 
de bovenbenen. U heft dan de 
knieën om en om omhoog.
>  Doe dit 20 keer. Neem even 

rust en herhaal dan 2 keer.

De bijna-zit-en-weer  
gaan staan
Sta voor de stoel met de 
achterkant van de benen 
tegen de zitting. Kijk 
recht vooruit en focus 
op een punt. Doe alsof u 
gaat zitten, als u bijna zit 
gaat u weer staan. Houd 
uw armen zijwaarts om 
balans te houden. U kunt 
deze altijd even vasthou-
den. Ga na de laatste 
keer rustig zitten.
>  Herhaal dit 5x 

en rust daarna 
even uit.  
Herhaal dit 2x.

trap op en weer af
Sta voor de trap met uw hand op de trapleuning. Plaats de 
rechter voet op de eerste traptrede en zet de linkervoet erbij.  
Stap dan met de rechtervoet terug op de grond en zet uw linker-
voet ernaast. > Herhaal dit 5 keer en wissel van been. Herhaal deze 
serie 2x en neem daarna even rust.

Minimaal 150 minuten per week matig of zwaar intensief bewegen, verspreid over meerdere 
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: 
Om u veilIger 

te voelen,  
zet u een stoel  

dichtbij.
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aCtueeL CoLumn

een verHaaL 
om te DeLen…
Door Gabrielle Vermeulen, geestelijk verzorger bij De Merwelanden  

Wat is er heerlijker dan een mooi verhaal? En 
een goed verhaal vraagt erom om gedeeld te 
worden. Met de bewoners van het kleinschalig  
wonen hebben we bij schilderijen uit het Dord-
rechts museum verhalen gemaakt. Deze zullen 
gedeeld worden in het museum én hier in De 
Merwelanden vanaf 21 september. We hopen  
dat u bij de feestelijke opening zult zijn om 
10.30 uur in de theaterzaal. Maar nu wil ik 
een ander verhaal met u delen, het heet een 
‘Picknick met God’. Het verhaal gaat over een 
onverwachte ontmoeting. Een eenvoudige 
ont  moeting die goed doet en vreugde geeft. Ik 
wens u veel van dit soort ontmoetingen toe! 
Veel lees plezier, ik weet zeker dat het glim-
lach op uw gezicht zal geven. 

picKnicK meT goD
Er was eens een kleine jongen die God wilde ont-
moeten. Hij wist wel dat het een verre reis zou 
worden om bij God te komen, dus pakte hij zijn 
kleine koffer en stopte die vol met koekjes en 
pakjes sap. Zo ging hij op weg.
Hij was nog maar langs drie grote flats gegaan, 
toen hij een oude vrouw zag. Ze zat op een bank 
in het park en staarde zo’n beetje naar de dui-
ven. De jongen ging naast haar zitten en deed zijn  
koffer open.
Hij wilde wat drinken, maar toen hij net een slok 
wilde nemen, merkte hij dat de vrouw er erg hon-
gerig uitzag. Daarom bood hij haar een koekje 
aan. Zij nam het dankbaar van hem aan en glim-
lachte naar hem.
Haar glimlach was zo intens mooi, dat hij het nog 
eens wilde zien en daarom gaf hij haar ook een 
pakje sap.

Opnieuw schonk zij hem haar glimlach. De jongen 
was helemaal vertederd en verrukt! Zo zaten ze 
daar de hele middag, aten en glimlachten, maar 
er werd geen woord gesproken. 
Toen het begon te schemeren voelde de jongen 
zich moe worden. Hij stond op om naar huis te 
gaan. Maar na een paar stappen draaide hij zich 
om, rende terug naar de oude vrouw en omhelsde 
haar heel stevig.
En zij schonk hem een stralende glimlach. Toen 
de jongen even later thuis kwam, verbaasde zijn 
moeder zich over de vreugde die op zijn gezicht 
lag en zij vroeg: ·“Wat heb je vandaag gedaan dat 
je zo blij bent?”
En hij antwoordde: “Ik heb met God gepicknickt.”
Nog voordat zijn moeder nog verder kon vragen 
zei hij: “En weet je, zij had de mooiste glimlach 
die ik ooit gezien heb!”
Intussen was ook de oude vrouw stralend van 
vreugde thuisgekomen. Haar zoon was verbluft 
toen hij die vredige uitdrukking op haar gezicht 
waarnam. Hij vroeg: “Moeder, wat heb je van-
daag beleefd, wat heeft je zo gelukkig gemaakt?”
Zij antwoordde: “Ik heb in het park koekjes gege-
ten met God.”
En voordat haar zoon nog iets kon zeggen, ver-
volgde ze: ·“En weet je, hij is veel jonger dan ik 
dacht!”

bron: zinnigeverhalen.nl

WIJzer_7
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aCtIvIteIten september 2019 aCtIvIteIten september 2019

september

DonDerDag 5 SepTember

optreden 
kesara   

“Kesara” zingt met veel plezier 
Hollandse liedjes van toen en 
nu. Het repertoire bestaat o.a. 
uit: Que sera sera, Harlekino, 
Daar bij die molen, Sofi etje en 
Daar bij de waterkant. Kesara 
verheugt zich op een gezellige 
middag en hoopt dat u uit vol-
le borst meezingt. U bent om 
14.00 uur van harte welkom 
in de Theaterzaal. De entree is 
€ 3,50 (incl. koffi  e/ thee).

woenSDag 11 SepTember

creatieve 
workshop

Vandaag kunt u onder leiding 
van Ellis Baars deelnemen aan 
een creatieve workshop. 
U hoeft niet erg creatief of 
getalenteerd te zijn, met de 
hulp van Ellis gaan we allemaal 
met een mooie creatie naar 
huis. U bent om 13.30 uur van 
harte welkom in de Theater-
zaal. De kosten zijn € 10,-. 
Graag vooraf reserveren!

maanDag 9 SepTember

filmlounge bioscoop 
the movies   

De bioscoop is een zusje van The Movies in Amsterdam. The 
Movies zoekt vooral films, die ontstaan vanuit een creatieve 
dadendrang van een regisseur of scenarioschrijver en niet vanuit 
zakelijke motieven van een producent of een marketingafde-
ling. Er is een gevarieerde mix van titels: goede Hollywoodfilms, 
toegankelijke ‘sterrenfilms’, NL-producties, echte filmkunst en 
speciale festivalprogramma’s.

Wist u dit?
•  We iedere keer een VIP 

behandeling krijgen bij Bio-
scoop The Movies

•  We ontvangen worden met 
koffie en koek.

•  Over de rode loper lopen 
naar een privé bioscoopzaal.

•  We altijd een persoonlijke 
inleiding krijgen door de eigenaar van bioscoop The Movies.

•  Er een grote diversiteit is in het aanbod aan films en dat er 
altijd een passende film voor ons gezocht wordt?

Nieuwsgierig geworden? Dit is uw kans om dit exclusieve bioscoop 
bezoek eens mee te maken. We verzamelen om 13.00 uur bij de 
hoofdingang. De kosten zijn € 15,- (incl. entree, koffie met koek en 
begeleiding). Graag vooraf reserveren!

DonDerDag 12 SepTember

rolling lunch 

Wat is een Walking Dinner of een Rolling Lunch? Bij een Walking 
Dinner worden kleine gerechten geserveerd. Op die manier kun 
je van de ene locatie naar de andere locatie om verschillende ge-
rechten en/of hapjes te proeven. Natuurlijk gaan wij met onze tijd 
mee en hebben wij gekozen voor een “Rolling Lunch” (betekent 
letterlijk rollende lunch). Met de rolstoel of rollator al rollend van 
het ene naar het andere eethuis, foodkraam of restaurant en niet 
’s avonds nu het al donker is maar gewoon overdag een gezellige 
lunch met elkaar op verschillende locaties. We vertrekken met de 
busjes van de Drechthopper naar het centrum van Dordrecht voor 
het voorgerecht en natuurlijk om even lekker van onze histori-
sche binnenstad te genieten. Daarna rollen/ lopen wij met 
elkaar naar Bram Ladage voor een zak heerlijke ambach-
telijke patat. Als dit een beetje is gezakt vervolgen we 
onze route om af te sluiten bij La Venezia voor het toe-
tje. We vertrekken om 11.00 uur bij de hoofdingang. 
De kosten zijn € 15,- (incl. vervoer, begeleiding en 
3-gangen lunch). Graag vooraf reserveren!

Hieronder een selectie van alle activiteiten in september. Voor het volledige programma zie pagina 12 Hieronder een selectie van alle activiteiten in september. Voor het volledige programma zie pagina 12
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ACTIVITEITEN SEPTEMBER 2019 ACTIVITEITEN SEPTEMBER 2019

WOENSDAG 18 SEPTEMBER

THUISBIOS 
EDITH PIAF 
“HER STORY 
HER SONGS”

Als zangeres had Edith Piaf 
een glansrijke carrière en dat 
is terug te zien in deze docu-
mentaire die 4 jaar na haar 
overlijden is gemaakt. Zo zijn 
er een heleboel nog niet eerder 
vertoonde clips en films van 
haar achter de schermen 
opgedoken, die u vanmiddag 
allemaal te zien krijgt. 
U bent om 14.00 uur van harte 
welkom in de Theaterzaal. 
De entree is € 2,-

MAANDAG 23 SEPTEMBER

APPELPLUKDAG 
“DE STUIFAKKER” 
ZEVENBERGSCHEN-
HOEK

Pluk de dag met een appel! 
Gaat u mee om zelf uw eigen appels te plukken en te proeven 
midden in de boomgaard? Dit kan tijdens de Landelijke Appel pluk 
dag 2019. Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd in septem-
ber. Circa 35 fruittelers openen jaarlijks hun boomgaarden voor 
de consument. Een gezond en lekker uitje voor jong en oud. 
Na het grote succes van vorig jaar zijn wij erg blij dat wij ook dit 
jaar weer heel welkom zijn in boomgaard De Stuifakker van de 
Familie Lambrechts in Zevenbergschenhoek. 
We verzamelen om 13.00 uur bij de hoofdingang. De kosten zijn 
€ 15,- (incl. vervoer, begeleiding, koffie en het plukken van 
appels). Graag vooraf reserveren!

WOENSDAG 25 SEPTEMBER

WANDELING 
MUNNIKENPARK 
ZWIJNDRECHT

Iedere maand organiseert 
Stichting natuur & land-
schap Zwijndrechtse Waard 
een wandeling met gids voor 
ouderen. De middag start om 
half twee. Eerst maken we 
een gezellige wandeling door 
het natuurgebied. We be-
zoeken de kruidentuin, een in-
secten-flat en lopen langs de 
prachtige bloemen en planten 
bij ’t Weetpunt. 
Na de wandeling is er tijd voor 
een kopje koffie of thee. 
Aansluitend is er nog een 
binnen activiteit die aansluit 
op het seizoen. Om half vier 
is het programma afgelopen.
We verzamelen om 13.00 uur 
bij de hoofdingang. 
De kosten zijn € 10,- (incl. 
vervoer, wandeling met gids 
en begeleiding). 
Graag vooraf reserveren!

ZATERDAG 28 SEPTEMBER

BURENDAG 
MET EEN 
ROMMEL- 
EN CREA 
MARKT 

Burendag is een jaarlijks 
terug kerend feest in septem-
ber. Dit jaar vieren we Buren-
dag op 28 september. Dit jaar 
willen wij u niet alleen uit-
nodigen voor een kop koffi  e, 
maar ook om gratis een tafel 
te reserveren op onze Buurt 
Rommel- en Crea markt. Mocht 
het weer goed zijn, dan zijn 
ook kinderen welkom met een 
kleedje en de spulletjes die 
zij willen verkopen. Zaterdag 
28 sept. van 10.00 - 15.00 uur, 
Theaterzaal, Centrale hal en bij 
goed weer ook het voorterrein 
van De Merwelanden.

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

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 

UITWAAIEN IN 
SCHEVENINGEN

Een beschrijving is overbodig 
voor dit dagje uit, Schevenin-
gen is een begrip op zich.
Vandaag kunt u genieten op 
één van de vele terrasjes, 
uitwaaien op het strand of de 
boulevard. We vertrekken om 
10.00 uur bij de hoofdingang. 
Om ca. 17.00 uur zijn we weer 
terug. De kosten zijn € 30,- 
(incl. vervoer en begeleiding). 
Lunch en consumpties zijn 
voor eigen rekening. 
Graag vooraf reserveren!

APPELPLUKDAG 
“DE STUIFAKKER” 
ZEVENBERGSCHEN-

U kunt uw 
tafel reserveren bij Team Welzijn 078-7502025 of activiteiten@demer-welanden.nl voor
14 september

901009 WIJzer 5_2019_def.indd   9 30-07-19   22:25
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aCtIvIteIten oktober 2019 aCtIvIteIten oktober 2019 

oktober

DinSDag 1 oKTober 

gijs lemmen & 
vrienden met 
dansschool 
lucky dancing

Gijs Lemmen speelde in de 
jaren 70 bij de formatie “The 
Tumbleweeds”, waarmee een 
nr. 1 hit met het lied “Some-
where Between” werd bereikt. 
Daaruit ontstond het studio-
werk voor o.a. Boudewijn de 
Groot en Ilse de Lange en 
werden een aantal eigen CD 
producties gerealiseerd. 
Deze middag kunt u genieten 
van deze gitaar virtuoos 
en zijn muzikale vrienden. 
Tijdens het optreden zullen 
dansers van dansschool Lucky 
Dancing een aantal klassieke 
dansstijlen laten zien. 
1 oktober is het ook de Dag 
van de Ouderen, dus het 
feestje is echt voor u en 
wordt u aangeboden door Gijs 
Lemmen & Co en dansschool 
Lucky Dancing. De koffie 
wordt u aangeboden door 
De Merwelanden. U bent om 
14.00 uur van harte welkom in 
de Theaterzaal. 

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

DonDerDag 3 oKTober

accordeon 
vereniging 
progressio 
marinucci

Het Rotterdams Accordeon 
Orkest Progressio Marinucci 
heeft 19 spelende leden en 
wordt gedirigeerd door Tom 
Wilmer. De vereniging is 
opgericht op 21 mei 1950, uit 
van oorsprong twee Rotter-
damse verenigingen, die in 
de jaren ‘ 70 zijn gefuseerd en 
hun namen hebben samen-
gevoegd. Progressio betekent 
vooruitstrevend en Marinucci 
is een accordeon merknaam. 
Het doel van de vereniging 
is om zoveel mogelijk plezier 
te beleven aan het samen 
musiceren en muziek ten 
gehore te brengen voor een 
zo breed mogelijk publiek. Het 
repertoire is veelzijdig, u kunt 
hierbij denken aan o.a. licht 
klassiek, jazz, tango, musical, 
klezmer, Ierse, Spaanse en 
Slavische muziek. Ze spe-
len speciaal voor accordeon 
geschreven muziekstukken, 
maar ook diverse bekende ge-
arrangeerde muziek, o.a. door 
onze dirigent Tom Wilmer. U 
bent om 19.00 uur van harte 
welkom in de Theaterzaal. De 
entree is gratis en wordt u 
aangeboden door Accordeon 
vereniging Progressio Mari-
nucci. Consumpties zijn voor 
eigen rekening.

woenSDag 9 oKTober 

shantykoor 
buitengaats

Het Shantykoor Buitengaats is 
een gemengd koor dat onder 
leiding staat van Fred van der 
Schalie en inmiddels is uitge-
groeid tot 65 leden. Er worden 
shanty’s gezongen in meerde-
re talen, maar ook zeemans-
liedjes en (Ierse) volksliedjes. 
Een fijne en vrolijke middag 
voor de liefhebbers van 
shanty’s. 
U bent om 14.00 uur van harte 
welkom in de Theaterzaal. 
De entree is € 3,50.

woenSDag 9 oKTober

mini albert 
cuyp markt

Iedere tweede woensdag van 
de maand staan de kraampjes 
met bijouterieën, kleding, 
plantjes, woonaccessoires en 
prullaria voor u in de centrale 
hal. Zeker de moeite waard 
om even rond te kijken.
U bent vanaf 10.00 uur van 
harte welkom.harte welkom.
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aCtIvIteIten oktober 2019 aCtIvIteIten oktober 2019 
Hieronder een selectie van alle activiteiten in oktober. Voor het volledige programma zie pagina 13Hieronder een selectie van alle activiteiten in oktober. Voor het volledige programma zie pagina 13

woenSDag 16 oKTober

het polderwielkoor

Het Polderwielkoor komt uit Dordrecht en heeft 40 zangers en 
zangeressen, drie accordeonisten en één gitarist, die met veel ple-
zier Nederlandstalig repertoire ten gehore brengen. Kortom, een 
gezellig vrolijk koor dat graag komt optreden. U bent om 14.00 
uur van harte welkom in de Theaterzaal. De entree is € 3,50.

vrijDag 25 oKTober

thema avond 
cowboys & 
cowgirls 

Vanavond nemen wij u mee 
terug naar de onstuimige 
tijd van cowboys, cowgirls en 
niet te vergeten de sheriff. 
Met een knipoog wanen we 
ons even in het Amerikaanse 
wilde westen van de negen-
tiende eeuw. Onze Entertai-
ner Ad Klous zal de mooiste 
Country hits van artiesten 
als Glenn Campbell, John 
Denver en vele anderen ten 
gehore brengen en onze koks 
serveren u een waanzinnig 
lekker Country & Western 
menu. Hebt u een cowboy-
hoed, westernblouse of een 
grote hals zakdoek in de kast 
liggen, schroom dan niet om 
verkleed te komen. 
Des te meer Cowboy’ s 
& Cowgirls, des te span-
nender! Rawhide! U kunt 
vanaf 17.00 uur terecht 
in de Brasserie en vanaf 
17.45 uur zal het voor-
gerecht geserveerd worden. 
De kosten zijn € 17,35. 

woenSDag 30 oKTober 

whop goes 
pop on tour

Een initiatief van het Energie-
huis en de Popcentrale. 
Samen met de tomeloze inzet 
van Ad Klous is dit open po-
dium voor senioren ontstaan. 
Maandelijks kunnen alle 
ouderen die van muziek hou-
den, muziek maken, een 
instrument bespelen of zingen 
hier terecht. Iedereen mag 
dan optreden en ervaring 
opdoen on stage. Misschien 
hebt u onlangs het program-
ma “The Voice Senior” ook 
bekeken, hiervan genoten en 
versteld gestaan door al dat 
waanzinnige talent. In Dord-
recht zijn de senioren dus ook 
al een tijd muzikaal actief in 
het Energiehuis en een aantal 
daarvan zullen voor ons gaan 
optreden. De Whoppers, zoals 
ze zich noemen, zijn hun vleu-
gels aan het uitslaan naar an-
dere locaties onder de naam 
“WHOP Goes Pop On Tour”! 
Vanmiddag staan zij op het 
podium bij De Merwelanden. 

U bent om 14.00 
uur van harte 
welkom in de 
Theaterzaal. 
De entree is 
€ 3,50 (entree, 
koffie/ thee).

DonDerDag 10 oKTober

oktoberfest 
met het duo 
pohorje

Oktoberfest is het grootste 
bierfestival ter wereld en 
wordt jaarlijks door meer dan 
6.5 miljoen mensen bezocht. 
Hoewel de naam doet ver-
moeden dat het festival in 
oktober gehouden wordt 
begint het al halverwege 
september. Om precies te 
zijn start het Oktoberfest de 
eerste zaterdag na 15 septem-
ber om 12.00 uur wanneer de 
burgemeester van München 
“Ozapft is!” roept (het biervat 
is geopend!). 
Op de eerste zondag van okto-
ber is het feest weer afgelo-
pen, tenzij de eerste zondag 
van oktober voor de Dag 
van de Duitse eenheid valt 
op 3 oktober. Dan wordt het 
festival verlengd tot en met 4 
oktober. Tijdens het Oktober-
fest ligt het normale leven in 
München tussen de 16 en 18 
dagen bijna helemaal stil.

Viert u het met ons mee? 
Een middag vol gezelligheid, 
bratwurst, bier en de muziek 
van Duo Pohorje. U bent om 
14.00 uur van harte welkom 
in Brasserie De Ontmoeting. 
De kosten zijn € 7,50 (muziek, 
drankje en bratwurst).
Graag vooraf reserveren!

uur van harte 
welkom in de 
Theaterzaal. 
De entree is 
€ 3,50 (entree, 
koffie/ thee).
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DaTum acTiviTeiT locaTie KoSTen

DinSDag 3 SepT
9.00 -  11.30 uur

groenteboer valk hoofdingang

woenSDag 4 SepT
10.00 uur

versmarkt hoofdingang

woenSDag 4 SepT
13.30 uur

bingo Theaterzaal € 5,00

woenSDag 4 SepT beautybus Cultureel Café

DonDerDag 5 SepT 
14.00 uur

optreden kesara Theaterzaal  € 3,50

DonDerDag 5 SepT
15.30 uur

zin in een goed gesprek Cultureel Café

maanDag 9 SepT
13.00 uur

bioscoop the movies hoofdingang €15,00

woenSDag 11 SepT
10.00 uur

mini albert cuyp markt hoofdingang 

woenSDag 11 SepT
13.30 uur

creatieve workshop Theaterzaal € 10,00

DonDerDag 12 SepT
11.00 uur

rolling lunch hoofdingang € 15,00

maanDag 16 SepT
10.00 uur

vissen hoog blokland hoofdingang € 12,50

DinSDag 17 SepT
9.00 -  11.30 uur

groenteboer valk hoofdingang 

DinSDag 17 SepT prinsjesdag
woenSDag 18 SepT
14.00 uur

 thuisbios edith piaf Theaterzaal € 2,00

DonDerDag 19 SepT
9.30 uur

uitwaaien in scheveningen hoofdingang € 30,00

zaTerDag 21 SepT
10.00 uur

opening “schilderijke verhalen” Theaterzaal

maanDag 23 SepT
13.00 uur

appels plukken de stuifakker hoofdingang € 15,00

woenSDag 25 SepT
13.00 uur

wandeling munnikepark hoofdingang € 10,00

DonDerDag 26 SepT
13.00 uur

winkelen sterrenburg hoofdingang € 5,50

DonDerDag 26 SepT
15.00 uur

samen liederen zingen Kapel

vrijDag 27 SepT
17.30 uur

thema avond mosselen Brasserie  
De Ontmoeting

€ 17,35

zaTerDag 28 SepT
10.00-15.00 uur

burendag met rommelmarkt Theaterzaal/ 
hoofdingang 

maanDag 30 SepT
14.00 uur

de taalkunstenaar Cultureel Café € 2,50

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.
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DaTum acTiviTeiT locaTie KoSTen

DinSDag 1 oKT
9.00 - 11.30 uur

groenteboer valk hoofdingang

DinSDag 1 oKT
14.00 uur

gijs lemmen & lucky dancing Theaterzaal

woenSDag 2 oKT
10.00 uur

versmarkt hoofdingang

woenSDag 2 oKT beautybus Cultureel Café

woenSDag 2 oKT
13.30 uur

bingo Theaterzaal € 5,00

DonDerDag 3 oKT
19.00 uur

progressio marinucci Theaterzaal

DonDerDag 3 oKT
15.30 uur

zin in een goed gesprek Cultureel Café

maanDag 7 oKT
13.00 uur

bioscoop the movies Hoofdingang € 15,00

woenSDag 9 oKT
10.00 uur

mini albert cuyp markt hoofdingang

woenSDag 9 oKT
14.00 uur

shantykoor buitengaats Theaterzaal € 3,50

DonDerDag 10 oKT
14.00 uur

oktoberfest met duo pohorje Brasserie  
De Ontmoeting 

€ 7,50

DinSDag 15 oKT
9.00 -  11.30 uur

groenteboer valk hoofdingang

woenSDag 16 oKT
14.00 uur

het polderwielkoor Theaterzaal € 3,50

DonDerDag 17 oKT
13.00 uur

wc walburg hoofdingang € 8,50

woenSDag 23 oKT
14.00 uur

bloemschikken Theaterzaal € 15,00

DonDerDag 24 oKT
13.00 uur

intratuin sliedrecht hoofdingang € 8,50

DonDerDag 24 oKT
15.00 uur

samen liederen zingen kapel

vrijDag 25 oKT
17.30 uur

thema avond cow-boy’s/girls Brasserie  
De Ontmoeting 

€ 17,35

DinSDag 29 oKT
9.00 -  11.30 uur

groenteboer valk hoofdingang

woenSDag 30 oKT
14.00 uur

whop goes pop on tour Theaterzaal € 3,50

DonDerDag 31 oKT
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.

annulering van uiTSTapjeS:
*  Uitstapjes met de Drechthopper: bij annuleringen minder dan 24 uur voor de vertrekdatum zijn wij ge-

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

noodzaakt het volledige bedrag bij u in rekening te brengen.
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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 
15.00 -  16.00 UUR

MERWELANDEN 
IN BEWEGING

MAANDAG
10.00 -  11.30 UUR

SCHILDEREN

DINSDAG 
13.30 -  15.00 UUR

SJOELEN
(BEGINNERS)

WOENSDAG 
13.30 -  15.30 UUR 

HANDWERKEN/
NAAICAFÉ 

WOENSDAG 
9.45 -  11.30 UUR 

CREACLUB

DONDERDAG 
10.00 -  11.30 UUR

HOUTBEWERKEN

1e ZATERDAG VAN DE MAAND
14.00 UUR

SOOS

WIJzer_14

VRIJDAG 
11.15 -  12.15 UUR

YOGA

VASTE ACTIVITEITEN

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

ELKE 1E WOENSDAG VAN DE 

KOMT
U OOK?
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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

WIJzer_15

oVErIg

dinsdag  
10.30 -  11.30 uur 

wandelen

dinsdag  
12.45 -  15.00 uur 

zwemmen

dinsdag  
10.00 -  12.00 uur 

internetcafé

eLKe 4e vrijdag  
14.00 -  15.00 uur
de WantijtOren, 3e etage 
in de HuisKaMer 

mediclowns

TEr holTEr zAAl

WOensdag  
19.00 uur 

klaverjassen

boodSChAppEN  
SErVICE  
mET dE buS VAN  
dE mErWElANdEN

vrijdag  
13.00 -  15.00 uur 

jumbo
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aCtueeL

sCHILDerIJke 
verHaLen

WIJzer_16

De bewoners van de woningen in de Wantijto-
ren (KSW) hebben afgelopen maanden verhalen 
gemaakt bij verschillende schilderijen uit het 
Dordrechts museum. Het zijn verhalen die ver-
zonnen zijn, fantasierijke, prachtige verhalen.

Op 21 september is het wereld Alzheimerdag, 
en op deze dag wordt de tentoonstelling ‘Schil-
derijke verhalen’ geopend in De Merwelanden. 
Bij het maken van de verhalen gaat het om de 
fantasie, alles kan en alles mag in zo’n verhaal. 
Bij ieder verhaal dat we hebben gemaakt, heb-
ben we kunnen genieten om de leuke, mooie 
prachtige, grappige (taal)vondsten en verhaal-
lijnen die ontstonden. Uiteindelijk hebben wij 
bij 12 schilderijen uit het Dordrechts museum 
een verhaal gemaakt. Deze schilderijen en de 
verhalen daarbij kunt u vanaf 21 september 
bekijken in de Brasserie. 
De tentoonstelling wordt op zaterdag 21 sep-
tember, op Wereld Alzheimerdag, feestelijk ge-
opend. We hopen dat u daarbij zult zijn. Ook 
de middag staat nog bol van de activiteiten. 

Natuurlijk kunt u daar de hele tentoonstel-
ling bekijken. Maar we zullen ook het Rad van 
Fortuin laten draaien waarbij de opbrengst 
van de loten die daarvoor verkocht zullen wor-
den ten goede komt aan de Stichting Alzhei-
mer Nederland.

heT programma
10.00 - 10.30 uur Inloop en koffie 
10.30 - 11.30 uur  Muziek van ons ‘Vrolijke 

noot’ orkest en offi  ciële 
opening van de tentoon-
stelling ‘Schilderijke 
verhalen’

11.30 - 16.00 uur  Naast de tentoonstelling 
zijn er verschillende 
activiteiten in de Brasserie

11.30 - 14.00 uur  Speciale lunch aanbieding 
in de Brasserie

11.30 - 16.00 uur  Ervaar de tovertafel 
en beleef-tv

13.30 - 14.30 uur  Workshop/info over de 
ziekte van Alzheimer

14.30 - 16.00 uur  Rad van Fortuin ten bate 
van de Stichting Alzheimer 
Nederland

aCtueeL & puZZeL

De opening is op zaterdag 21 september om 10.00 uur in de Theaterzaal
> tentoonstelling ‘Schilderijke verhalen’
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ACTUEEL ACTUEEL & PUZZEL

VRIENDEN
VAN DE MERWELANDEN

Heeft u ook zo genoten tijdens de Spierdaagse? 
Wist u dat deze activiteit mogelijk is gemaakt 
door de stichting Vrienden van De Merwelan-
den? De stichting stelt zich ten doel iets extra’s 
te doen voor de cliënten van De Merwelanden. 
Om wensen te vervullen die het woongenot 
kunnen verhogen, maar waarvoor binnen het 
normale budget geen ruimte is. Wordt u ook 
vriend? Dit kan door het jaarlijks overmaken 
van een donatie van € 15, - U kunt ook eenma-
lig een bedrag storten op bankrekening NL93 
ABNA040.81.97.196 t.n.v. stichting Vrienden 
van De Merwelanden. Alle bijdragen zijn van 
harte welkom.

WORDT VRIEND VOOR 15 EURO

SUDOKU
OPLOSSING SUDOKU 
VORIGE WIJZER
De juiste oplossing voor de 
sudoku uit de vorige Wijzer 
werd gegeven door mw. Van 
Aardenne (Haringvlietstraat 
479). Gefeliciteerd, u mag uw 
prijs ophalen bij de klanten-
service.

Levert u de oplossing voor 9 september 
in bij de brasserie of klantenservice, 
dan maakt u kans op een waardebon 
voor brasserie de Ontmoeting.

5
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staat u ZeLF DeZe keer op De

Foto?

oude kraak

Mèèèèh

zingende shanty’szingende shanty’s

tijdens de spierdaagse

       mooi plaatje van 

het Arboretum

bezoek aan 
de Biesbosch
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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

REDACTIEWIJZER

DOKTERSSPREEKUREN SEPTEMBER

woensdag 4/11/18/25 sept
11.00 uur

STROOM Huisartsenzorg  
spreekuur op afspraak, 078 204 88 88

vrijdag 6/13/20/27 sept
9.00 uur

Praktijkondersteuner STROOM 
spreekuur op afspraak, 078-204 8888

woensdag 4 sept
9.00 uur

mw. Verhoek  
praktijkondersteuner dr. Jylha

donderdag 5 sept 
16.00 uur

dr. Wildeboer

donderdag 12 sept
10.00 uur

dr. Viljac

DOKTERSSPREEKUREN OKTOBER

woensdag 2/9/16/23/30 okt
11 uur

STROOM Huisartsenzorg
spreekuur op afspraak, 078 204 88 88

vrijdag 4/11/18/25 okt
9.00 uur

Praktijkondersteuner STROOM
spreekuur op afspraak, 078-204 8888

woensdag 2 okt
9.00 uur

mw. Verhoek 
praktijkondersteuner dr. Jylha

donderdag 3 okt
16.00 uur

dr. Wildeboer

donderdag 10 okt
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

16 september / 14 oktober
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 26 SEPT / 24 OKT

samen zingen

15.00 uur - de Kapel

DONDERDAG 5 SEPT / 3 OKT

zin in gesprek

15.30 uur - Cultureel Café

IN DE KAPEL

kerkVieringen
dinsdag 9.30 uur en zaterdag 
10.00 uur

Huisdiensten
donderdag 19 sept. 15.00 uur en 
donderdag 17 okt. 15.00 uur
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colofon

reDacTie
Email redactie@demerwelanden.nl
Telefoon  078 750 20 11

Ontwerp AmaiAmai, Dordrecht 
Layout KARsd, Dordrecht

DruKwerK
Drukkerij Dekkers Van Gerwen, Dordrecht 

oplage 650 exemplaren

De merwelanDen
Adres Haringvlietstraat 515
 3313 EM Dordrecht
Telefoon  078 6163222
E-mail  info@demerwelanden.nl
Website  www.demerwelanden.nl

WIJ_zer is een tweemaandelijkse uitgave van De Merwelanden,  
bestemd voor cliënten en hun relaties.
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