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COLUMN

GEFELICITEERD 
MET JE VERJAARDAG
Door Corrie van Randwijk, bestuurder De Merwelanden          

Als iemand van u op 1 februari jarig is, dan 
heeft u zeker wel eens gehoord dat dat de da-
tum was van de watersnoodramp in 1953. Het 
was de geboortedag van mijn schoonvader en 
steevast werd die gedenkwaardige dag door 
oude tantes gememoreerd met verhalen die 
je, voor je gevoel, al 100 keer had gehoord. Ik 
moest eraan denken toen we in oktober met 
Amerikaanse familie een “rondje Dordt” deden 
en we bij een huis aan het begin van de Wijn-
straat stil stonden bij een bordje met een foto 
uit 1953 van diezelfde plek, maar dan geheel 
onder water. “En daarom hebben wij Nederlan-
ders de Deltawerken gemaakt om zo voor al-
tijd droge voeten te houden”. Een “sightseeing” 
door Zeeland met de Amerikaanse familie kon 
daarna niet uitblijven. Alles werd met kreten 
als “WOW” en “Oh my God” met het mobieltje 
vastgelegd. Met enige trots kon ik ze ook uitleg-
gen wat er zich zoal onder het water bevond. 
Aanleiding? Een interview met Jan Rietdijk. 
Jan was voorheen hoofd vlechtwerken van de 
Oosterscheldekering en het Deltaplan. Al op  
14-jarige leeftijd ging hij als leerling betonvlech-
ter aan de slag. Eén dag per week naar school in 
Rotterdam en 4 dagen werken. ’s Morgens om  
5 uur naar het werk. Werkweken van 48 uur, in-
clusief de zaterdag, waren gemeengoed en op 
vrijdag kreeg je je loon in een zakje uitbetaald. 
Jan praat nog steeds met liefde over zijn vak. 
Het hele bouwproces passeert de revue. Van 
het heien, koppensnellen tot het maken van de 
bekisting. Vakmensen als Jan waren nodig. 

Een week later had de Amerikaanse nicht 
een verslag geschreven op Facebook over de  

“fantastic trip” die ze naar “Seeland” hadden 
gemaakt. Met veel gevoel voor humor en ze-
ker ook zelfspot waarbij Trump op de hak werd 
genomen i.v.m. zijn verhuizing van New York 
naar Florida, wetende dat juist deze staat het 
eerste onder water zal lopen bij een stijgende 
zeespiegel. Nee, dan die Nederlandse voorva-
deren van haar. Die weten wat waterkeringen 
bouwen is. Maar haar verslag over de manier 
waarop wij verjaardagen vieren was helemaal 
hilarisch. “Als je jarig bent moet je zelf trakte-
ren. Dat is best handig, want de jarige vergeet 
zijn verjaardag nooit.” En ook zij werd gefeli-
citeerd, terwijl haar man nota bene jarig was. 
Wat zijn die “Dutch” toch aardige mensen. 

Toen ik onlangs weer langs het bordje in de 
Wijn straat fietste, schoten er spontaan een 
paar gedachten door me heen. Jan, die zo 
graag jongere mensen warm zou willen maken 
voor zijn prachtige beroep. Een Nederlandse 
verjaardag met een kamer vol visite die al-
lemaal gefeliciteerd worden met de jarige en 
een taart met de letters “happy birthday” erop 
omdat “van harte gefeliciteerd met je … ver-
jaardag” nu eenmaal niet past.  Aardige jon-
gens die “Ollanders”. 

Corrie van Randwijk
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IN GESPREK
MET JANNINE VAN DEN BERGH 
Jannine van den Bergh werkt als Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie bij De Merwelanden

Ik werk al weer 14 jaar bij De Merwelanden. 
Aan het woord is Jannine van den Bergh,  
Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie 
(GVP) bij De Merwelanden. Ik ben begonnen in 
verpleeghuis Crabbehoff, toentertijd nog een 
somatisch verpleeghuis. Ik heb daar 15 jaar 
gewerkt in verschillende functies. Er kwam 
een nieuw management en alles werd op de 
schop gegooid. Voor mij een mooi moment om 
te gaan solliciteren. Zo ben ik bij De Merwe-
landen terecht gekomen, eerst op kortdurend 
verblijf. Later zijn de afdeling kortdurend ver-
blijf en de verpleegafdelingen samen gegaan. 
Daar kwam ik voor het eerst echt in aanraking 
met bewoners met een vorm van dementie.

JANNINE VAN DEN BERGH: 

“MIJN DAG  
IS GOED ALS  
DE BEWONERS  
EEN GEZELLIGE,  
LEUKE DAG  
HEBBEN GEHAD”
 
Toen besloten werd de Kleinschalige woningen 
op te zetten, heb ik daarop gesolliciteerd. Ik 
was op zoek naar een nieuwe uitdaging, dus 
het opzetten van de Kleinschalige woningen 
leek me erg leuk. En dat was het ook. Ik was 
samen met een aantal collega’s betrokken bij 
het project. Wij hebben stage gelopen bij een 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zorginstelling in Terneuzen op de Kleinschalige 
woningen. 9 jaar geleden werd de eerste wo-
ning geopend, na een half jaar de tweede wo-
ning. Inmiddels zijn er 8 kleinschalige wonin-
gen voor mensen met een vorm van dementie. 
Ik ben trots op wat we hebben opgezet.

Het leuke aan de Kleinschalige woningen is het 
intensieve contact met de bewoners. Je kent 
hen door en door, en je kan al vaak aan hun 
blik zien hoe de pet staat die dag en wat voor 
dag het gaat worden. De lijnen zijn korter, dus 
je hebt ook veel beter contact met de familie/
mantelzorgers van de bewoners. Ik zeg wel 
eens: “ik heb thuis een gezin, maar ik heb hier 
ook een gezin” En zo werkt het, je bouwt toch 
een band op met bewoners, meer nog dan op 
een “gewone” verpleegafdeling. Je doet alles 
met de bewoners. Mijn dag is goed als de be-
woners een gezellige, leuke dag hebben gehad.

Ik ben altijd wel opzoek naar nieuwe uitdagin-
gen. En heb daarom de opleiding GVP gevolgd. 

INTERVIEW

         
AANGENAAM.. .
JANNINE VAN DEN BERGH

•	 	BEROEP:	Gespecialiseerd	Verzorgende	
Psychogeriatrie	(GVP)

•	 	WERKT	IN	DE	MERWELANDEN:	 
al	weer	14	jaar	

•	 	BELANGRIJK:	Dementie	is	echt	iets	
waar	de	samenleving	rekening	mee	
moet	houden,	ik	wil	daar	graag	mijn	
steentje	aan	bij	dragen.
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Na het volgen van de opleiding wilde ik daar 
iets mee doen. Ik heb toen een plan geschre-
ven over hoe we de GVP in konden zetten. 
Naast het o.a. schrijven van omgangsadviezen 
voor mensen met onbegrepen gedrag en een 
aanspreekpunt zijn voor collega’s en mantel-
zorgers, organiseren wij ook 6 x per jaar een 
themales. De themalessen zijn voor onze col-
lega’s uit de zorg en tijdens de lessen worden 
er bepaalde onderwerpen behandeld, zoals 
agressie, de werking van de hersenen, hoe ont-
staat onrust, hoe ga je er mee om en wat kun 
je er tegen doen? 

Daarnaast organiseren wij ook workshops 
“Plezierige tijd samen”, gericht op mantelzor-
gers, maar ook voor collega’s.  We hebben een 
dementiequiz gemaakt om de kennis van de-
mentie te testen. En we gaan dieper in op de 
onderwerpen: de werking van de hersenen, 
hoe ga je om met iemand met dementie en 
welke activiteiten kan je nog doen met iemand 
met dementie?

INTERVIEW

Jannine van den Bergh 

     
HEEFT U OF UW NAASTE DE  
DIAGNOSE DEMENTIE GEKREGEN? 
Dan kunnen wij ons voorstellen dat dit 
veel vragen bij u oproept. Het kan dan 
prettig zijn om informatie in te winnen 
bij een deskundig iemand. Onze GVP’ers 
zijn allen gespecialiseerd in dementie.
Zij behartigen de kwaliteit van leven van 
onze cliënten en zij adviseren collega’s 
en vrijwilligers.

Daarnaast dienen zij vaak als vraagbaak 
voor onze cliënten, naasten en mantelzor-
gers. U kunt bij hen terecht wanneer u of 
uw naaste (beginnende) dementie heeft.  
Samen met haar kunt u o.a. bespreken  
op welke hulp u kunt rekenen in de 
ver schillende fases van dementie en 
hoe deze zorg kan worden geregeld. 
Daarnaast kunt bij haar terecht voor  
vragen, zoals;
•	 	Wat	is	dementie?	En	welke	vormen	 

zijn er?
•	 	Wat	betekent	de	diagnose	voor	mij	of	

mijn naaste?
•	 Wat	zal	het	verloop	zijn?	
•	 	En	wordt	de	zorg	geregeld	wanneer	

meer zorg nodig is?

Ook kunnen zij u praktische tips geven 
over het omgaan met dementie of met 
verandering in gedrag door dementie.

Heeft u vragen of wilt u meer infor-
matie? Neem dan contact op met de 
klanten service van De Merwelanden, 078-
7502010
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ACTUEEL

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

BLIJF IN 
BALANS

SCHOMMELEN
Sta met de voeten op 
heupbreedte, knieën licht 
gebogen. Breng langzaam 
het gewicht naar links, 
rechterbeen strek je uit. 
Verplaats het gewicht weer 
naar het midden, beide 
knieën gebogen en ver-
plaats het gewicht naar het 
rechterbeen, waarbij het 
linkerbeen wordt gestrekt.
>  Schommel  

zo’n 10x,  
herhaal  
deze oefening  
dan nog 2x.

ROMP 
DRAAIEN
Zit goed rechtop  
op de stoel. 
Romp los van de 
rugleuning en de voeten 
naast elkaar op de grond. 
Kruis de armen voor de 
borst en leg de handen op  
de schouders. Draai de 
romp langzaam van links 
naar rechts en kijk steeds 
over de schouder. Let op: 
Draai de schouders goed 
mee. De billen blijven op de 
stoel en draaien niet mee.
>  10x draaien naar links en 

rechts, 1 minuut rust en 
herhaal 2x.

bron: beweegposter Vilans

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. 

BUIG EN STREK
Til uw been gebogen op, strek 
het been uit, buig hem 
weer en zet de voet 
op de grond. 
>   Herhaal dit 5x en wissel van been, 

herhaal dit daarna nog 2x per been.

MAAK JE LANG! “APPELTJES PLUKKEN”
Sta stevig op 2 benen of zittend met de voeten 
stevig op de grond. Strek 1 arm helemaal 
omhoog richting het plafond. Maak je 
helemaal lang en blijf naar voren kijken. 
Hou dit 3 tellen vast en wissel van arm.   
>  Herhaal dit nog 5x en rust even uit,  

3 series van 6 herhalingen.

Dit is 
de laatste af-

levering in de serie 
“In beweging blijven, 

hoe doe je dat? 
In de volgende Wijzer 
gaan wij dieper in op 

het voorkomen 
van vallen.



ACTUEEL

 

COLUMN

EEN NIEUW BEGIN 
VOL KANSEN!
Door Gabrielle Vermeulen, geestelijk verzorger bij De Merwelanden        

Een nieuw jaar is weer begonnen. Als kind 
vond ik de maand januari werkelijk eindeloos 
duren, zóóó saai! Nu is dat niet meer zo en 
gaan alle maanden snel. Een jaar is zo voorbij, 
het is alweer 2020. Toen u jong was klonk 2020 
als ongelooflijk ver weg. Dan zou alles anders 
zijn, futuristisch met robots, zwevende auto’s, 
misschien zouden we wel in de ruimte wonen. 
Sciencefiction, daar klonk zo’n jaartal naar. En 
nu is het zover. Sommige dingen zijn uitgeko-
men, robots bijvoorbeeld worden volop ge-
bruikt, hoewel misschien anders dan we ons 
voorstelden. En we hebben mobiele telefoons 
en internet, die ontwikkeling is snel gegaan. 
Afgelopen september kreeg u een vragenlijst 
over eenzaamheid. Ondanks alle vooruitgang 
en mogelijkheden tot communicatie voelen 
mensen zich toch eenzaam. Wat blijkt? Men-
sen missen vooral dat ze geen deel (meer) uit-
maken van een vriendengroepje. Wij mensen 
willen tenslotte ergens bij horen. Het is fijn om 
zomaar langs te kunnen gaan bij enkele beken-
den om even een praatje te maken, een kopje 
koffie te drinken of om gewoon samen naar 
een tv programma te kijken. 

Daarnaast blijkt uit de vragenlijst dat soci-
ale contacten vaak oppervlakkig zijn. Bij een 
oppervlakkig gesprek maakt het eigenlijk 
niet uit met wie je praat. Het maakt ook niet 
veel uit wat je zegt. Maar dat is niet iets wat 
wij mensen willen. We willen gekend wor-
den. Als u dat ook zo voelt, kunnen wij er 
dan iets aan doen? Eigenlijk niet. Dat valt te-
gen, maar eenzaamheid is een gevoel. Het is  
heel persoonlijk en daarom moet ook die per 

 
soon zelf in actie komen om iets tegen dat  
gevoel te doen. U moet de stap nemen om bij-
voorbeeld aan een activiteit mee te doen. Dat 
is vaak moeilijk omdat u dan misschien iets 
moet doen waar u eigenlijk geen zin in heeft. 
Maar om u te helpen hebben we enkele activi-
teiten waar u makkelijk bij aan kunt schuiven:

‘KOFFIE MET DE BUREN’  
Vanaf 6 januari is er ‘Koffie met de buren’  
we nodigen elke week een verdieping van de  
Merwedeflat uit om samen, op de etage bij de 
liften, koffie te drinken. Elke week een andere 
verdieping, houdt u de Nieuwsweek goed in de 
gaten.

‘HIGHTEA’
Een makkelijke manier om mensen te ontmoe-
ten is om eens thee te komen drinken bij onze 
High Tea. Elke week bent u op dinsdagmiddag 
tussen 15.00 uur en 16.00 uur welkom om aan 
te schuiven in de Brasserie. 

‘ZIN IN EEN GOED GESPREK’
En wilt u eens een goed gesprek? Elke eerste 
donderdag van de maand komt er om 15.30 uur 
een groepje mensen bij elkaar in het Cultureel 
Café die met elkaar in gesprek gaan over een 
zelfgekozen thema. U bent van harte welkom. 

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Een nieuw 
begin vol kansen om iets nieuws te doen, iets 
anders te doen dan u bent gewend. Ik wens u 
al het goede voor dit nieuwe jaar. 
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ACTIVITEITEN JANUARI 2020

JANUARI

DINSDAG 7 JANUARI

NIEUW-
JAARS-
RECEPTIE       

Vandaag kunt u onder het 
genot van een hapje en een 
drankje het nieuwe jaar in-
luiden met uw medebewoners 
en gelukwensen uitwisselen 
met elkaar. U bent vanaf 
15.30 uur van harte welkom  
in Brasserie De Ontmoeting.

DONDERDAG 9 JANUARI

SHOPPEN  
EN ZWEEDSE 
LUNCH BIJ  IKEA 

Na een tijdje rondneuzen en 
shoppen, verzamelen we in 
het restaurant waar we gezel-
lig met elkaar zullen lunchen. 
U kunt kiezen uit allerlei 
warme gerechten en heerlijke 
broodjes en gebak. Er is keuze 
genoeg. Gaat u gezellig met 
ons mee? We vertrekken om 
10.30 uur bij de hoofdingang. 
De kosten zijn € 10,- (incl.  
vervoer en begeleiding).  
De lunch is niet bij de prijs 
inbegrepen, omdat de keuze 
divers is. U kunt dus zelf  
beslissen of u voor de Zweed-
se balletjes, de zalm of voor 
een lekker broodje gaat.  
Graag vooraf reserveren.

WOENSDAG 15 JANUARI

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 Theaterzaal. De kosten zijn € 10,- 
(incl. begeleiding en materiaal). 
Graag vooraf reserveren.

DINSDAG 21 JANUARI

FOTO PRESENTATIE UITSTAPJES 
MERWELANDEN

Wim Baauw, beter bekend als onze huisfotograaf heeft heel wat 
foto’s genomen de laatste jaren tijdens onze uitstapjes en activi-
teiten, naar o.a. De Appelgaard en de zeehondensafari in Vlissin-
gen. Heel vaak wordt er ook gevraagd naar deze foto’s. Vanmid-
dag laat Wim Baauw u zijn foto’s zien op het grote scherm in de 
Theaterzaal. U bent om 14.00 uur van harte welkom.

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

 
U hoeft 

niet erg creatief 

of getalenteerd te 

zijn om mee te  

kunnen doen!

Komt u ook?
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ACTIVITEITEN JANUARI 2020 ACTIVITEITEN JANUARI 2020

WOENSDAG 29 JANUARI 

THUISBIOS DE 
WONDEREN VAN 
DE NOORDZEE

De Wonderen van de Noord-
zee toont ons een kant van de 
Noordzee, die we zelden eer-
der hebben gezien. Een zee 
met vele gezichten. Van de 
uitgestrekte landschappen en 
hoge duinen tot de diversiteit 
aan vissen en de ruige zee. 

Twee jaar lang is NDR Natur-
film bezig geweest om met de 
beste cameramensen om het 
verhaal van deze prachtige 
zee in beeld te brengen!
Het resultaat is een unieke 

documentaire over 
de flora en fauna 
van de Noordzee, 
die u versteld zal 
doen staan. U bent 
om 14.00 uur van 
harte welkom in 
de Theaterzaal. 
De entree is € 2,- 
(incl. koffie/thee).

MAANDAG 27 JANUARI

OUD HOLLANDSE PANNENKOEKEN 
IN PAPENDRECHT

Voor de lekkerste Oud Hollandse pannenkoeken kunnen we nu 
ook in Papendrecht terecht. U kunt vanmiddag zelf kiezen welke 
pannenkoek u wilt eten. Heeft u graag de klassieker met spek of 
gaat u voor de hartige variant? Bij pannenkoekenhuis Fritella is 
de keuze groot! We vertrekken om 11.30 uur bij de hoofdingang 
en we zijn rond 14.30 uur weer terug. De kosten zijn € 20, - (incl. 
vervoer, begeleiding, Oud Hollandse pannenkoek en consump-
tie). Graag vooraf reserveren. We vertrekken om 11.30 uur en zijn 
rond 14.30 uur weer terug.

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

VRIJDAG 31 JANUARI 

THEMA AVOND 
TERUG NAAR  
DE JAREN  
60 EN 70 MET  
GIJS LEMMEN

Gijs Lemmen speelde in de 
jaren 70 bij de formatie “The 
Tumbleweeds”, waarmee 
een nr. 1 hit “Somewhere 
Between” werd bereikt.  
Van daaruit ontstond het stu-
diowerk voor o.a. Boudewijn 
de Groot en Ilse de Lange en 
werden een aantal eigen CD 
producties gerealiseerd.
Vanavond kunt u genieten van 
deze gitaar virtuoos en zijn 
muzikale vrienden.
U bent vanaf 17.00 uur van 
harte welkom in Brasserie  
De Ontmoeting en vanaf 17.45 
uur wordt het diner gereser-
veerd. De kosten zijn € 17,35. 
Graag vooraf reserveren.

DONDERDAG 23 JANUARI 

THUISBIOS 
DE 3 BARITONS 
LIVE IN  
CONCERT

De internationale operawe-
reld had zijn drie tenoren, 
Nederland heeft zijn drie 
baritons. In de jaren negen-
tig kwamen ze bij elkaar en 
hun samenwerking bleek zo’n 
groot succes, dat ze tien jaar 
later wederom een concert-
tour planden. Ernst Daniël 
Smid, Henk Poort en Marco 
Bakker zijn bij het grote  
publiek vooral bekend door 
hun optredens in musicals en 
op de televisie, maar hebben  
allen een achtergrond in opera. 

U bent om 14.00 uur van harte 
welkom in de Theaterzaal.  
De entree is € 2,- (incl. koffie/
thee).
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ACTIVITEITEN FEBRUARI 2020

FEBRUARI

WOENSDAG 5 FEBRUARI 

MERWE- 
KRABBERS  
REVUE

De Merwekrabbers staan 
garant voor een doldwaze, 
hilarische avond vol met  
sketches, zang, dans en  
natuurlijk Prins carnaval en 
zijn hele hofhouding.
U bent om 19.30 uur van harte 
welkom in de Theaterzaal.  
De entree is € 3,50.

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

DONDERDAG 13 FEBRUARI 

MUSEUM HOEKSCHE WAARD 

Op 20 minuten  
rijden van Dordrecht 
ligt het Museum 
Hoeksche Waard. Dit 
prachtige steekmu-
seum bestaat uit twee 
naast elkaar gelegen 
rijksmonumenten: de 
herenboerderij Oost-
Leeuwenstein en het 
statige Hof van Assendelft. Ontmoet in het museum onder andere 
de herenboer, dorpsdokter, winkelierster, landarbeider en het 
schoolkind en kijk hoe ze vroeger leefden. Ga terug in de tijd en 
ervaar hoe het was om zonder wasmachine te wassen en om boter 
niet in de winkel te kopen maar zelf te karnen. In de bijbehorende 
winkel is bovendien snoep uit grootmoeders tijd te koop! U kunt 
een plaatsje reserveren en dit leuke streekmuseum met eigen 
ogen aanschouwen. We verzamelen om 13.00 uur bij de hoofdin-
gang. De kosten zijn € 20, - (Vervoer, begeleiding, entree, rondlei-
ding en koffie met streeklekkernij). Graag vooraf reserveren.

DONDERDAG 6 FEBRUARI

TUINWERELD 
DORDRECHT

Tuinwereld Dordrecht is veel 
meer dan een tuincentrum. 
U vindt bij Tuinwereld al-
tijd nieuwe inspiratie, tips 
en trends voor in huis, tuin, 
terras en dier, passend in 
het seizoen. Er is voor ieder 
wat wils. Even pauze tijdens 
het shoppen? Dat kan in het 
gezellige Tuincafé. De mede-
werkers van Tuinwereld staan 
klaar om hun kennis met u te 
delen en u te voorzien van het 
juiste advies. We verzamelen 
om 13.00 uur bij de hoofdin-
gang. De kosten zijn € 5,50 
(incl. vervoer en begeleiding). 
Graag vooraf reserveren.

WOENSDAG 12 FEBRUARI 

ROOFVOGEL- 
DEMONSTRATIE 
DE VALKENHOF

Tijdens deze roofvogel demon-
stratie wordt er gevlogen met 
verschillende soorten vogels. 
Zo zal er gevlogen worden met 
valken, buizerds, uilen, aren-
den en gieren. De uilen zullen 
u versteld doen staan hoe 
geruisloos zij kunnen vliegen. 
En wat denkt u ervan als onze 
Oehoe Svenja (spanwijdte 
1,90 m) aan komt vliegen en 
op uw hand neerstrijkt? Dit 
bijzondere optreden wordt u 
aangeboden door de vrienden 
van de Merwelanden, in de 
Theaterzaal. U bent om 14.00 
uur van harte welkom.

WOENSDAG 12 FEBRUARI 

CANDLELIGHT 
DINNER 

Mooi gedekte tafels, kaars-
licht, zachte muziek en een 
menu van minimaal 4 gangen 
en maximaal 20 gasten. Voor 
deze avonden zal het Cultu-
reel Café worden omgedoopt 
in de Ten Holter bistro. Deze 
bistro biedt een sfeer volle en 
ontspannen ambiance om  
samen te genieten van culi-
naire gerechten en mooie 
wijnen. 

De kosten voor het vier gan-
gen Candle Light Dinner zijn  
€ 25,-. U bent om 18.00 uur 
van harte welkom  
in ‘t Cultureel Café.  
Graag vooraf  
reserveren. 



WIJzer_11

ACTIVITEITEN FEBRUARI 2020 ACTIVITEITEN FEBRUARI 2020
Hieronder een selectie van alle activiteiten in februari. Voor het volledige programma zie pagina 13Hieronder een selectie van alle activiteiten in februari. Voor het volledige programma zie pagina 13

ZATERDAG 15 FEBRUARI  

ORIGINAL EGERLÄNDER  
ORKEST PHIL SPASS!

Sinds 19 februari 2018 heeft De Phil er een nieuwe muziektelg bij, 
een heus Original Egerländerorkest! Geheel in lijn met de overige 
orkesten binnen de Phil, luistert het naar een pakkende naam 
“Phil Spaß!”  

Dit spiksplinternieuwe orkest wil binnen en buiten de regio op 
hoog niveau musiceren. De muziek zelf bestaat doorgaans uit 
marsen, walsen en polka’s. Het instrumentarium van het orkest 
bestaat o.a. uit klarinetten (soms een dwarsfluit of piccolo),  
bugels, trompetten, trombones, tenorhoorns/euphoniums,  
bastuba’s, aangevuld met slagwerk. Bij sommige nummers wordt 
ook gezongen. Dit kan zijn in het Duits (meestal) of in het  
Tsjechisch. In de Nederlandse volksmond wordt, vaak uit onwe-
tendheid, Egerländer muziek in één zin genoemd met tiroler-
muziek of hoempapa. Dit komt waarschijnlijk door de komst van 
de Oktoberfeesten naar Nederland. In Nederland wordt op een 
Oktoberfeest geen Egerländer gespeeld, maar juist Schlager of 
Tiroler muziek. In Duitsland daarentegen komt dit absoluut niet 
voor, daar wordt de muziek in de feesttenten verzorgd door een 
“Original Egerländerorkest”. Phil Spaß! bestaat uit 16 enthousias-
telingen vanuit de muzikale regio welke onder algehele muzikale 
leiding staan van “Herr kapellmeister” Ronald Limpens.  
U bent om 14.00 uur van harte welkom in de Theaterzaal.  
De entree is € 5,- (incl. koffie/ thee). De kosten zijn € 10,00 (incl. 
vervoer en begeleiding). Consumpties zijn voor eigen rekening. 
Graag vooraf reserveren.

VRIJDAG 28 FEBRUARI

THEMA AVOND 
BIJ  ONS IN  
TIROL

Gekleed in Original Trachten  
verzorgt Hans Vesterink 
tijdens deze thema avond de 
muziek. Een mix van Tiroler 
liedjes aangevuld met de 
meest bekende songs uit de 
Duitse volksmuziek zullen 
vanavond tijdens deze oer-
gezellige Tiroler avond door de 
Brasserie schallen. Onze koks 
zorgen weer voor een verruk-
kelijk toepasselijk menu, dus 
reserveer tijdig een plaatsje. 
De kosten zijn € 17,35

DONDERDAG 20 FEBRUARI 

WINKEL- 
CENTRUM  
ZUIDPLEIN

Gaat u mee, een gezellig dagje 
uit naar het Winkelcentrum 
Zuidplein?  Dit Rotterdamse 
winkelcentrum is pas groten-
deels gerenoveerd. Dus tijd 
om weer eens een kijkje te 
gaan nemen. Naast 155 win-
kels met grote diversiteit in 
topmerken en horecagelegen-
heden shop je bovendien bij 
slecht weer warm en droog. 
We verzamelen om 11.00 uur 
bij de hoofdingang. De kosten 
zijn € 10,- (incl. vervoer en 
begeleiding). Graag vooraf 
reserveren. 

WOENSDAG 26 FEBRUARI 

THUISBIOS DE LEEUWENKONING 

In de nieuwe Disney Live Action film van regisseur Jon Favreau, 
reist The Lion King naar de Afrikaanse savanne waar een toekom-
stige koning is geboren. Simba adoreert zijn vader, koning Mu-
fasa, en neemt zijn eigen koninklijke bestemming ter harte. Maar 
niet iedereen in het koninkrijk viert de komst van de nieuwe welp. 
Scar, Mufasa’s broer - en voormalig erfgenaam van de troon - 
heeft zijn eigen plannen. De strijd om Pride Rock wordt geteisterd 
door verraad, tragedie en drama, wat uitein-
delijk resulteert in Simba’s verbanning. Met 
de hulp van een paar nieuwsgierige nieuwe 
vrienden zal Simba moeten uitzoeken hoe 
hij kan opgroeien en terugnemen wat hem 
rechtmatig toekomt. U bent om 14.00 uur  
van harte welkom in de Theaterzaal.  
De entree is € 2,-. 



 

ACTIVITEITENOVERZICHT JANUARI 2020
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DATUM ACTIVITEIT LOCATIE KOSTEN

DINSDAG 7 JAN
15.30 UUR

NIEUWJAARSRECEPTIE Brasserie  
De Ontmoeting

DINSDAG 7 JAN
9.00 -  11.30 UUR

GROENTEBOER VALK hoofdingang

WOENSDAG 8 JAN
13.30 UUR

BINGO Theaterzaal € 5,00

WOENSDAG 8 JAN
10.00 UUR

MINI ALBERT CUYP MARKT hoofdingang 

DONDERDAG 9 JAN
10.30 UUR

WINKELEN EN LUNCHEN IKEA hoofdingang € 10,00

MAANDAG 13 JAN
13.00 UUR

BIOSCOOP THE MOVIES hoofdingang € 15,00

WOENSDAG 15 JAN
13.30 UUR

CREATIEVE WORKSHOP Theaterzaal € 10,00

DONDERDAG 16 JAN
13.00 UUR

WINKELCENTRUM WALBURG hoofdingang € 8,50

DINSDAG 21 JAN
14.00 UUR

FOTO PRESENTATIE VAN UITSTAPJES 
MERWELANDEN WIM BAAUW

Theaterzaal

DINSDAG 21 JAN
9.00 -  11.30 UUR

GROENTEBOER VALK hoofdingang

WOENSDAG 22 JAN
14.00 UUR 

BLOEMSCHIKKEN Theaterzaal € 15,00

DONDERDAG 23 JAN
14.00 UUR

THUISBIOS THE 3 BARITONS Theaterzaal € 2,00

DONDERDAG 23 JAN
15.00 UUR

SAMEN LIEDEREN ZINGEN kapel

MAANDAG 27 JAN
11.30 UUR

PANNENKOEKHUIS FRITELLA hoofdingang € 20,00

WOENSDAG 29 JAN
14.00 UUR

THUISBIOS DE WONDEREN VAN  
DE NOORDZEE

Theaterzaal € 2,00

DONDERDAG 30 JAN
13.00 UUR

WINKELEN STERRENBURG hoofdingang € 5,50

VRIJDAG 31 JAN
17.30 UUR

THEMA AVOND JAREN ‘60 EN ‘70 Brasserie  
De Ontmoeting

€ 17,35

Wilt u, als u tijdens een optreden de zaal betreedt of verlaat, dit zo on opmerkend 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 (activiteiten@demerwelanden.nl). Graag minimaal één week 
van te voren reserveren in verband met het regelen van vervoer, locatie en maaltijden.



 

ACTIVITEITENOVERZICHT JANUARI 2020 ACTIVITEITENOVERZICHT FEBRUARI 2020
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DATUM ACTIVITEIT LOCATIE KOSTEN

DINSDAG 4 FEBR
9.00 -  11.30 UUR

GROENTEBOER VALK hoofdingang

WOENSDAG 5 FEBR
10.00 UUR

VERSMARKT hoofdingang

WOENSDAG 5 FEBR
13.30 UUR

BINGO Theaterzaal € 5,00

WOENSDAG 5 FEBR
19.30 UUR

MERWEKRABBERS REVUE Theaterzaal € 3,50

DONDERDAG 6 FEBR
13.00 UUR

TUINWERELD DORDRECHT hoofdingang € 5,50

DONDERDAG 6 FEBR
15.30 UUR

ZIN IN GESPREK sacristie

MAANDAG10 FEBR
13.00 UUR

BIOSCOOP THE MOVIES hoofdingang € 15,00

WOENSDAG 12 FEBR
10.00 UUR

MINI ALBERT CUYP MARKT hoofdingang

WOENSDAG 12 FEBR
14.00 UUR

ROOFVOGELSHOW DE VALKENHOF Theaterzaal € 3,50

WOENSDAG 12 FEBR
18.00 UUR

CANDLELIGHT DINNER Cultureel café € 25,00

DONDERDAG 13 FEBR
13.00 UUR

MUSEUM DE HOEKSCHE WAARD hoofdingang € 20,00

ZATERDAG 15 FEBR
14.00 UUR

ORGINAL EGERLÄNDER ORKEST 
PHIL SPASS

Theaterzaal € 5,00

DINSDAG 18 FEBR
9.00 -  11.30 UUR

GROENTEBOER VALK hoofdingang

WOENSDAG 19 FEBR
14.00 UUR

BLOEMSCHIKKEN Theaterzaal € 15,00

DONDERDAG 20 FEBR
11.00 UUR

WINKELEN ZUIDPLEIN ROTTERDAM hoofdingang € 10,00

WOENSDAG 26 FEBR
14.00 UUR

THUISBIOS DE LEEUWENKONING Theaterzaal € 2,00

DONDERDAG 27 FEBR
13.00 UUR

WINKELEN STERRENBURG hoofdingang € 5,50

DONDERDAG 27 FEBR
15.00 UUR

SAMEN LIEDEREN ZINGEN kapel

VRIJDAG 28 FEBR
17.30 UUR

THEMA AVOND BIJ ONS IN TIROL Brasserie  
De Ontmoeting

€ 17,35

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  
15.00 -  16.00 UUR 

MERWELANDEN  
IN BEWEGING
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VRIJDAG  
11.15 -  12.15 UUR 

YOGA

MAANDAG 
10.00 -  11.30 UUR

SCHILDEREN

DINSDAG  
13.30 -  15.00 UUR 

SJOELEN
(BEGINNERS)

WOENSDAG  
13.30 -  15.30 UUR  

HANDWERKEN/
NAAICAFÉ 

WOENSDAG  
10.00 -  11.30  UUR  

KOFFIETIJD

DONDERDAG  
10.00 -  11.30 UUR 

KOFFIE  
VOOR KERELS 

1e ZATERDAG VAN DE MAAND 
14.00 UUR 

SOOS

NIEUW!

KOFFIE 
VOOR  

KERELS
ELKE DONDERDAG IS ER EEN 

MANNEN OCHTEND  

Voor die gezellig een kaartje 
willen leggen, een potje  

dammen of schaken of gewoon 
de week willen doornemen,  

zijn welkom bij ons in de  
activiteiten ruimte.

VANAF 10.00 STAAT  
DE KOFFIE KLAAR

NIEUW!

NIEUW!



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  
10.00 -  12.00 UUR 

INTERNETCAFÉ

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

MEDICLOWNS

TEN HOLTER ZAAL

WOENSDAG  
19.00 UUR 

KLAVERJASSEN

BOODSCHAPPEN  
SERVICE  
MET DE BUS VAN  
DE MERWELANDEN

VRIJDAG  
13.00 -  15.00 UUR 

JUMBO

KOFFIETIJD
ELKE WOENSDAG IS ER EEN 
KNUTSEL OF SPEL OCHTEND 

Voor dames die het fijn vinden 
om creatief bezig te zijn of ge-

woon een praatje willen maken 
bij ons in de activiteitenruimte.

VANAF 10.00 STAAT  
DE KOFFIE KLAAR

NIEUW!



ACTUEEL

CLIËNTENRAAD
OP ZOEK NAAR EEN NIEUW LID 
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De Cliëntenraad van De Merwelanden is een 
onafhankelijke belangenorganisatie voor de 
bewoners van woon- en zorgcentrum De Mer-
welanden. De Cliëntenraad bestaat geheel uit 
vrijwilligers. De leden zijn bewoners en/of fa-
milieleden van de bewoners en wonen in de 
regio van De Merwelanden. De Cliëntenraad 
vindt zijn oorsprong in de Wet Medezeggen-
schap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en 
heeft als taak het behartigen van het gemeen-
schappelijk belang van de cliënten. Dit doet 
de raad door het beleid kritisch te volgen en 
hierover gevraagd en ongevraagd advies uit te 
brengen aan de bestuurder. De Cliëntenraad 
is alert op ontwikkelingen die voor onze cli-
enten van belang zijn en laat zich informeren.  
De Cliëntenraad bestaat conform het Regle-
ment uit tenminste 5 personen. De Cliënten-
raad heeft als vaste vergaderdag de dinsdag-
avond (10x per jaar). De overlegvergaderingen 
met de bestuurder vinden 4x per jaar plaats, 
eveneens op de dinsdagavond.

WAT GAAT U DOEN?
U stelt de belangen van de cliënten voorop en 
u wilt participeren vanuit het cliëntenperspec-
tief. U kunt samenwerken in een bestuurlijke 
omgeving en beschikt over voldoende inzicht 
en communicatievaardigheden.

WAT HEBBEN WIJ U TE BIEDEN?
U wordt benoemd voor een eerste zittingster-
mijn van 4 jaar met de mogelijkheid tot een 
verlenging van 4 jaar. Het betreft een onbezol-
digde functie. 

 

 

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?
Van leden van de Cliëntenraad wordt verwacht  
dat zij:
•	 geïnteresseerd	zijn	in	de	ouderenzorg
•	 	gemotiveerd	zijn	om	de	belangen	van	cliënten 

te behartigen
•	 	bereid	zijn	om	voldoende	tijd	te	besteden	

aan het vergaderen
•	 	het	onderhouden	van	contacten,	het	voor-

bereiden van adviezen en het uitvoeren van 
diverse taken

•	 	kunnen	omgaan	met	vertrouwelijk	informatie
•	 	in	staat	zijn	beleidsstukken	te	lezen	en	hier-

over een visie te vormen, met name vanuit 
het cliëntenperspectief

•	 	zich	kunnen	inleven	in	de	belangen	van	 
cliënten, maar ook voldoende afstand  
kunnen nemen van persoonlijke belangen

•	 	een	kritische,	positieve	en	open	houding	
hebben

•	 een	flexibele	instelling	hebben
•	 	beschikken	over	goede	mondelinge	en	

schriftelijke vaardigheden
•	 in	teamverband	kunnen	functioneren

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met de voorzitter van de Cliëntenraad, 
mevrouw Wildvank, 06-156 64 935. U kunt uw 
schriftelijke sollicitatie sturen naar: clienten-
raad@demerwelanden.nl

ACTUEEL & PUZZEL

 
Wij zijn op 

zoek naar een nieuw 
lid van de Cliëntenraad!
dat op voordracht van de  

zittende leden door de  
bestuurder wordt  

benoemd.
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ACTUEEL ACTUEEL & PUZZEL

SUDOKU
OPLOSSING SUDOKU 
VORIGE WIJZER
De juiste oplossing voor de 
sudoku uit de vorige Wijzer 
werd gegeven door Fam. De 
Jonge (Volkerakweg 117). 

Gefeliciteerd, u mag uw prijs 
ophalen bij de klantenservice.

Levert u de oplossing voor 6 januari 
in bij de brasserie of klantenservice, 
dan maakt u kans op een waardebon 
voor brasserie de Ontmoeting.

8 1

7

7 2

3

2

5 7

5

3 5

2

1

95

5

9

4

4

3

8

9

6

PODOTHERAPIE 
BINNEN DE MERWELANDEN

Sinds 1 november 2019 komt Sonja Verwijme-
ren - Allart langs bij De Merwelanden. Zij is  
podotherapeut. “Mijn doel is om samen te zor-
gen dat u zo min mogelijk voetklachten heeft 
en u zich zo goed mogelijk kan voortbewegen.  
Er wordt met u een plan op maat gemaakt 
naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek 
van uw voeten, houding, manier van lopen en 
schoeisel. 

Het plan kan bestaan uit adviezen, zooltjes,  
teenstukjes voor de pijnlijke tenen, beugeltje 
voor ingroeiende nagels en aanmeten huis-

schoenen. Voor een optimaal resultaat wordt 
vaak samengewerkt met andere zorgverleners,  
zoals de pedicure en fysiotherapeut”. 

WAAR: 
De Merwedeflat 5e etage in de kamer tegen-
over de fitnessruimte, vlakbij de lift.

VRAGEN EN/OF AFSPRAAK MAKEN: 
Bel naar 06 51 79 37 95. Spreek alsjeblieft een 
boodschap in, dan bel ik u zo spoedig mogelijk 
terug.



REDACTIEWIJZERIN BEELD
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STAAT U ZELF DEZE KEER OP DE

FOTO?

Wat een 
prachtig 
verhaal

Sch i l d e r r i j k e  Ve rha l en

Het Polderwielkoor

Pluk de dag, 

    pluk een appel!
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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

Linnenkamer 
078 750 20 23

Maatschappelijk werk 
078 750 20 32

Pastor 
06 148 940 13

Pedicure  
06 190 062 69

Podotherapie Sonja  
06 517 937 95

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

WOENSDAG 26 FEBRUARI   

ASWOENSDAG 
VIERING 

14.00  uur - de Kapel

REDACTIEWIJZER

IN DE KAPEL

KERKVIERINGEN
dinsdag 9.30 uur en zaterdag 
10.00 uur

Huisdiensten
donderdag 16 jan 15.00 uur en 
donderdag 20 febr 15.00 uur

SAMEN ZINGEN
donderdag  23 jan / 27 febr
15.00 uur

DOKTERSSPREEKUREN JANUARI

woensdag 8/15/22/29 jan
11.00 uur

STROOM Huisartsenzorg  
spreekuur op afspraak, 078 204 88 88

vrijdag 3/10/17/24/31 jan
9.00 uur

Praktijkondersteuner STROOM 
spreekuur op afspraak, 078-204 8888

woensdag
9.00 uur

mw. Verhoek   
praktijkondersteuner dr. Jylha

donderdag 2 jan
16.00 uur

dr. Wildeboer

donderdag 9 jan
10.00 uur

dr. Viljac

DOKTERSSPREEKUREN FEBRUARI 

woensdag 5/12/19/26 febr
11 uur

STROOM Huisartsenzorg
spreekuur op afspraak, 078 204 88 88

vrijdag 7/14/21/28 febr 
9.00 uur

Praktijkondersteuner STROOM
spreekuur op afspraak, 078-204 8888

woensdag 5 febr
9.00 uur

mw. Verhoek 
praktijkondersteuner dr. Jylha

donderdag 6 febr
16.00 uur

dr. Wildeboer

donderdag 13 febr
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

25 jan / 29 febr
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 6 FEBRUARI

ZIN IN GESPREK

15.30 uur - Sacristie
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