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COLUMN

GOEDE VOORNEMENS  
VOOR 2020!
Door Corrie van Randwijk, bestuurder De Merwelanden          

Iedereen heeft de vraag zelf wel eens gesteld 
of gesteld gekregen: “Wat zijn je goede voor-
nemens voor het nieuwe jaar? Stoppen met 
roken? Stoppen met drinken? Stoppen met on-
gezond eten?” De overheid doet er al alles aan 
om ons daarbij te helpen. Stoptober, Dry janu-
ary, Wakker dier, allemaal initiatieven om ons 
te helpen gezonder te gaan leven. Staatssecre-
taris Blokhuis doet er alles aan om Nederland 
gezonder te maken via regelgeving. Maar beter  
zou natuurlijk zijn als we het vrijwillig gaan 
doen. Een positieve leefomgeving kan daar  
zeker aan bijdragen. En laten die druilerige, 
donkere wintermaanden daar nou juist niet 
echt aan bijdragen. Dan is een fris voorjaar 
een veel beter moment om te starten. 

Voor veel organisaties zoals de Merwelanden, 
brengt een nieuw jaar nieuwe plannen met zich  
mee. En dat zijn er vele voor 2020. Onze goede 
“buren” van Het Merwehuis gaan dit jaar ver-
huizen naar de hoofdlocatie van Het Parkhuis.  
Dat biedt voor ons de kans om onze verpleeg-
huiszorg verder uit te breiden, om te verbouwen  
en door te groeien. Een absolute noodzaak 
omdat, zoals u weet, de wachtlijst voor ver-
pleeghuiszorg in de regio enorm groot is en 
de komende jaren alleen maar zal toenemen. 
Natuurlijk blijft het uit gangspunt dat ouderen 
zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen 
in hun vertrouwde omgeving. Wij dragen daar 
ons steentje aan bij in de wijk door activitei-
ten, thuiszorg en dagopvang te organiseren, 
samen met welzijns organisaties en scholen. 
Bijkomend groot voordeel van het wonen 
bij De Merwelanden is dat partners niet van  

elkaar gescheiden hoeven te worden. We zetten  
ons in om hen samen te laten blijven wonen.

We hebben voor 2020 nieuwe plannen m.b.t. 
De Brasserie. Deze gastvrije ontmoetingsplek 
willen we, na de verhuizing van Het Merwe-
huis, uitbreiden.  De oude “instellingskeuken” 
wordt verbouwd en er komt een gezellige Pas-
sage waar je kunt winkelen, koffie drinken, 
sporten, gezondheidsactiviteiten kunt doen 
en waar de huisarts zijn praktijk zal houden.  
Tevens gaan we een samenwerking aan met de 
Hans Petri school  uit Dordrecht, die in de Pas-
sage een leerwerkafdeling krijgt. De leerlingen 
kunnen een opleiding volgen op de verschil-
lende afdelingen van De Merwelanden zoals: 
de horeca, zorg en welzijn, de linnenkamer, 
de winkel en de technische dienst. Velen van 
u zullen het nog wel kennen van vroeger, het 
leermeester-gezel model. Zo kunnen zij van 
onze ouderen leren en krijgen onze ouderen 
ook weer meer jonge mensen om zich heen. 

Heeft u al een beetje lentekriebels gekregen 
en wilt u mee denken of uw ideeën doorgeven? 
We horen graag van u.

Corrie van Randwijk
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VOORJAARS
SCHOONMAAK 
Mattenklopper, ragebol en zwabber, het zijn attributen die vroeger in elk huis in het ontluikende voorjaar uit de 
werkkast kwamen.

Het voorjaar is de tijd voor de grote schoon-
maak. De mattenklopper, ragebol en de zwab-
ber, het zijn attributen die elk voorjaar weer 
uit de kast kwamen. De kolenkachel had tij-
dens de winter volop gebrand en in huis stof 
en roet achtergelaten. Nu het voorjaar zich 
aandiende, ging de kachel de kamer uit en 
werd het huis van de aanslag ontdaan. Voor-
dat het Pasen was moest de “boel” zijn gedaan. 
Dus alles in huis moest van zijn plaats en de 
meubels naar buiten. De “boel” moest worden 
gelucht, geboend, geklopt, schoongemaakt en 
weer opnieuw worden ingericht. Het hele huis 
stond op zijn kop. En het beste kon een huis 
van boven naar beneden en van achteren naar 
voren worden aangepakt. Huisvrouwen waren 
zeker een kleine week met de schoonmaak be-
zig, wie het groots aanpakte was zeker 2 tot 3 
weken bezig.

“HET HELE  
HUIS STOND  
OP ZIJN KOP”

EEN GOED HUISHOUDEN
De voorjaarsschoonmaak behoorde in de loop 
van de 19e eeuw bij het ideaalbeeld van een 
voorbeeldige huisvrouw. Er verschenen diverse 
voorlichtingsboekjes en later kwam er speciaal  
huishoudonderwijs voor meisjes. Daar leerden  
zij hoe ze het huishouden zo goed mogelijk kon-
den doen. De voorjaarsschoonmaak, waarbij  

het huis van boven tot beneden grondig werd 
schoongemaakt, kon natuurlijk niet ontbreken 
in de lesboekjes. De grote schoonmaak was 
sterk in opkomst geraakt door nieuwe inzich-
ten ten aanzien van hygiëne. Men was gaan 
inzien dat luchten belangrijk was voor een ge-
zond klimaat in huis. 

Door de komst van diverse huishoudelijke 
apparaten verloor de voorjaarsschoonmaak 
steeds meer terrein. De apparaten zorgden 
er immers voor dat het hele huis het hele jaar 
door sneller en beter schoongemaakt kon wor-
den. De kolenkachels verdwenen uit de huis-
kamers, waardoor de woningen na de winter 
ook minder vies waren. En er waren steeds 
meer vrouwen die buitenshuis gingen werken. 
De voorjaarsschoonmaak raakte uit de gratie, 
in plaats van het hele huis in een keer schoon-
maken, besteedde men nu liever door het jaar 
heen extra aandacht aan specifieke plekken in 
het huis.

Inmiddels is de grote schoonmaak weer aan 
een kleine revival bezig. Er is de laatste jaren 
zelfs een ware poetshype gaande. Marie Kondo,  
Hoe schoon is jouw huis?, diverse televisie-
programma’s, tijdschriften en boeken gaan 
uitgebreid in op de psychische- en gezond-
heidseffecten van een schoon en opgeruimd 
huis. Vooral dertigers hebben veel belangstel-
ling voor schoonmaakmiddelen en -trucjes uit 
grootmoederstijd. 

ACTUEEL
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“HET AANTAL 
UREN BESTEEDT 
AAN HET 
HUISHOUDEN 
NEEMT NOG 
STEEDS AF” 

Maar of al die belangstelling ook leidt tot een 
herintrede van de grote schoonmaak is de 
vraag. Veel van de programma’s, boeken en 
tijdschriften geven voornamelijk veel informa-
tie over hoe je een klusje snel, maar toch goed 
kunt doen. Het aantal uren besteedt aan het 
huishouden neemt nog steeds af. Er daarmee 
blijft de grote voorjaarsschoonmaak iets uit 
grootmoederstijd.

ACTUEEL

     
SCHOONMAAKTIPS  
UIT GROOTMOEDERSTIJD 
 
Schoonmaakazijn
Een wondermiddel dat sinds jaar en 
dag wordt gebruikt in de schoonmaak is 
schoonmaakazijn.  Ramen, kalkaanslag 
in de douche, waterkoker, aanslag op 
tuintegels, gele zweetplekken en nare 
geurtjes, bijna alles kan worden schoon-
gemaakt met schoonmaakazijn.

Witbrood
Pak van een sneetje witbrood een deel 
van de binnenkant en maak er een bal-
letje van. Het balletje witbrood leg je 
op de plekken waar je met de stofzui-
ger lastig bijkomt (zoals achter de ver-
warming en op smalle plinten). Laat het  
brood vervolgens z’n werk doen: het 
vocht in het brood trekt de stofdeeltjes 
aan, ze laten zich als het ware opzuigen.

Citroen
Kledingvlekken kunnen goed worden ver-
wijderd met citroen. Meng citroensap en 
zout, breng het aan op de vlek en laat het 
een half uur weken. Was de kleding af 
met azijn en warm water en was daarna 
de kleding op de gebruikelijke manier in 
de wasmachine. 

Bloemen in heet water
Om verwelkte bloemen weer tot leven te 
wekken, zet je ze in heet water. Laat de 
bloemen zo staan tot het water is afge-
koeld. Als het water eenmaal koel is, zijn 
de bloemen weer fris. Snijd dan alleen 
het einde van de steel eraf en zet de bloe-
men weer, als normaal, in koud water.
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ACTUEEL

BLIJF OVEREIND 
VOORKOM VALLEN 
Door Elize van Schaardenburg, Vitaliteitscoach De Merwelande

TIPS! 
 

WAT KUNT U DOEN  
OM EEN VAL  

TE VOORKOMEN.

TRAIN UW EVENWICHT  
EN SPIERKRACHT
U kunt oefeningen doen, 
die uw evenwicht en spier-
kracht verbeteren. De kans 
dat u valt wordt hierdoor 
een stuk minder.  
In de vorige wijzers gaven 
wij u al enkele oefeningen 
die u kunt doen.

CONTROLEER UW OGEN
Laat elk jaar uw ogen  
controleren door een opto-
metrist of oogarts en volg 
de adviezen op. Goed zicht 
draagt bij aan een beter 
evenwicht.

Wat kunt u doen om een val te voorkomen? Dit kan bijvoorbeeld 
door aan de slag te gaan met uw conditie of door in huis aan-
passingen te doen. In de komende wijzers krijgt u een aantal tips 
om vallen te voorkomen.

U wilt natuurlijk zo lang mogelijk gezond blijven, zodat u zolang 
voor u zelf kunt blijven zorgen en u ook zolang mogelijk zelfstan-
dig kunt blijven wonen. Blijf overeind, voorkom vallen! 

MAAK HET HUIS VEILIG
Met soms maar een paar 
kleine aanpassingen kunt 
u uw huis een stuk veiliger 
maken, bijvoorbeeld door 
te zorgen voor een goede 
verlichting en het dragen 
van een paar stevige  
pantoffels.

EET GEZOND EN LEKKER
Lekker en gezond eten zorgt ervoor 
dat u goede bouwstoffen binnen 
krijgt om de spieren sterk te houden.

LAAT UW MEDICIJNEN 
CONTROLEREN
Slikt u medicijnen?  
Sommige (combinaties) van  
medicijnen kunnen er voor 
zorgen dat u zich  duizelig 
voelt, of slaperig. Of ze  
zorgen voor slappe spieren 
en een tragere reactie.  
Een val ligt dan op de loer.

DRAAG GOED PASSENDE SCHOENEN 
Weetje: uw voeten veranderen als u ouder wordt. 
Een goed passende schoen verkleint de kans dat u 
valt. Controleer daarom uw schoenen, passen ze 
nog goed? Wist u dat er regelmatig een schoenen-
winkel langs komt in De Merwelanden. Een mooie 
kans voor u om eens uit te zoeken of u nog steeds 
de juiste schoenen draagt.
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COLUMN

TOEKOMST 
DROMEN
Door Gabrielle Vermeulen, geestelijk verzorger bij De Merwelanden        

Wat wil je later worden? Het is een vraag die we 
graag stellen aan kinderen. Grootse toekomst-
dromen horen we dan; ik wil dokter worden, 
piloot, brandweerman, zuster…. Een droom die 
alleen verwezenlijkt kan worden als het kind 
in staat is om naar school te gaan en ook nog 
een beroepsopleiding kan volgen. In ons land is 
dat nu geen probleem meer. Kinderen hebben 
zoveel keuze in opleidingen. Toch kennen we 
nu ook problemen. Als ouder probeer je maar 
duidelijk te maken hoe belangrijk onderwijs is, 
maar of dat nu altijd doordringt in het brein 
van tieners is maar de vraag. Als onderwijs en 
welvaart vanzelfsprekend zijn, vergeten we 
misschien soms de waarde ervan. 

Hoe anders is het in andere delen van de wereld.  
Welvaart is daar alles behalve vanzelfsprekend 
en goed onderwijs, de enige weg naar welvaart, 
is ook nog steeds niet altijd vanzelfsprekend. 
Maar kinderen hebben dezelfde dromen, waar 
ze ook wonen.
   
STICHTING MALAIKA KIDS 
Tijdens de veertig dagen voor Pasen zetten we 
ons in voor een goed doel. Het is goed om soms 
verder te kijken dan onze eigen vertrouwde 
wereld en ons te realiseren dat de dingen die 
voor ons zo vanzelfsprekend zijn in andere 
delen van de wereld dat helemaal niet zijn. 
Dit jaar hebben we gekozen om de stichting  
Malaika Kids te ondersteunen. Zij vangen 
wees kinderen op in Tanzania. Er is een dorp 
gebouwd waar deze kinderen in gezinsvervan-
gende tehuizen komen te wonen. Om hen goe-
de kansen te geven voor de toekomst wordt 

er alles aan gedaan om de kinderen een goede 
schoolopleiding te geven en hen vaardighe-
den te leren waar ze later iets aan hebben. Zo 
helpen alle kinderen bijvoorbeeld mee in de 
moestuin zodat ze leren hoe ze ook straks zelf 
hun groenten kunnen verbouwen.

De jonge kinderen gaan gewoon in het dorp 
naar school. Zo kunnen ze integreren in het 
dorp en daar ook vriendjes en vriendinnetjes 
maken. Ze moeten er wel een eind voor lopen; 
3,5 kilometer heen en natuurlijk ook weer 3,5 
kilometer terug. Daarvoor heb je goede schoe-
nen nodig en daar gaan wij voor zorgen! In de 
periode van 26 februari tot en met Pasen zul-
len we geld inzamelen zodat er voor alle kin-
deren schoenen gekocht kunnen worden. We 
doen dit door collectes in de kerkvieringen, 
een collectebus in de brasserie en een gezelli-
ge culturele middag op 3 april met het Rad van 
Fortuin. Wilt u meer horen over de Stichting 
Malaika Kids? Aad van Vliet is al 11 maal voor 
enkele weken in Tanzania geweest en hij veel 
bijzondere verhalen te vertellen over zijn werk 
daar. Hij vertelt u erover op 10 maart, 14.00 
uur, in het Cultureel Café.
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40 dagen lang staan de kinderen van  
Malaika Kids in de schijnwerpers hier in  
De Merwelanden. 70 kinderen hebben 
schoenen nodig om hun dromen te kunnen 
gaan verwezenlijken. Daar gaan we met 
elkaar voor zorgen, toch? 
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ACTIVITEITEN MAART 2020

MAART

WOENSDAG 5 MAART

THUISBIOS  
OPERETTE DER 
VOGELHÄNDLER 

Der Vogelhändler’ is in muzi-
kaal opzicht een aaneenscha-
keling van bekende romanti-
sche melodieën. Het verhaal 
speelt zich af in een klein dorp 
in het Rijnland van de achttien-
de eeuw. Er zijn allerlei verwik-
kelingen en misverstanden 
met keurvorsten, jachtopzie-
ners, postbezorgers en vogel-
handelaars. ’Der Vogel händler’, 
van componist Carl Zeller 
(1842-1898), geldt als een van 
de bekendste werken uit het 
klassieke operette repertoire. 
U bent om 14.00 uur van harte 
welkom in de 
Theaterzaal.  
De entree is  
€ 2,50.

DINSDAG 10 MAART 

VERTEL EENS:  ‘MALAIKA KIDS’
DOOR AAD VAN VLIET

Aad van Vliet (74) is bouwkundig ingenieur. In zijn VUT periode 
heeft hij wat gesnuffeld aan het ontwikkelingswerk in Afrika.  
Zo maakte hij in 2008 een bouwreis naar Ghana waar hij met een 
groep managers samen met de plaatselijke bouwvakkers, 3 hui-
zen bouwde. In 2009 ging  hij een aantal maanden, op verzoek  
van de stichting Malaika Kids Nederland als mentor/ontwikkelings -
werker naar Tanzania. Daar wordt een dorp voor 320 weeskinde-
ren gebouwd in het dorp Mkuranga in de buurt van Dar es  
Salaam: het project loopt nu zo’n 12 jaar. Inmiddels is hij daar al 
11 maal voor enkele weken heen geweest.  
 
Aad heeft veel bijzondere verhalen te vertellen over zijn werk in 
Tanzania. Door het delen van zijn ervaringen wil hij benadrukken 
hoe belangrijk het is om kennis te delen en samen met de  
plaatselijke bevolking aan de slag te gaan. U bent om 14.00 uur  
van harte welkom in het Cultureel Café.

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

WOENSDAG 11 MAART

CREATIEVE WORKSHOP PASEN

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 
Paascreatie naar huis. U bent om 13.30 uur van harte welkom in 
de Theaterzaal. De kosten zijn € 12,50 (incl. materiaal en  
begeleiding). Graag vooraf reserveren.

DONDERDAG 19 MAART

INTRATUIN 
ZWIJNDRECHT      

Intratuin Zwijndrecht is veel 
meer dan een tuincentrum.  
Je vindt er altijd nieuwe inspi-
ratie, tips en trends voor uw 
huis, tuin, terras en dier, 
passend in het seizoen. 
Voor ieder wat wils. Even pauze  
tijdens het shoppen? Dat kan 
in het gezellige Tuincafé.  
De medewerkers van Intratuin 
staan klaar om hun kennis 
met u te delen. We verzamelen 
om 13.00 uur bij de hoofdin-
gang. De kosten zijn € 8,50 
(incl. vervoer en begeleiding). 
Graag vooraf reserveren.

WOENSDAG 4 MAART

VERSMARKT      

Iedere eerste woensdag van de 
maand kunt u, verse bloemen, 
bloemstukjes,  paling, zalm, 
makreel en Griekse producten 
kopen. Vanaf 10.00 uur staan 
de kraampjes voor u klaar bij 
de hoofdingang.



WIJzer_9

ACTIVITEITEN MAART 2020 ACTIVITEITEN MAART 2020

WOENSDAG 25 MAART

DD HOT FIVE +

De stijl van DD Hot five + is 
divers, maar maakt altijd haar 
naam waar. Het swingt altijd 
de pan uit. Stilzitten bij de 
dansbare muziek van DD Hot 
five + is bijna niet mogelijk. U 
bent om 14.00 uur van harte 
welkom in de Theaterzaal.  
De entree is € 5,50

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

VRIJDAG 27 MAART 

THEMA AVOND 
KLASSIEKERS 
VAN CLIFF

Ondanks zijn leeftijd is Sir 
Cliff Richard een voorstander 
van het principe “langer door-
werken”. In 2020 zal hij zijn 
80e verjaardag vieren op het 
podium, Cliff gaat namelijk op 
tournee. “The great 80 tour”  
is een verwijzing naar zijn 
leeftijd. Vanavond kruipt  
Ad Klous in de huid van Cliff 
en zal hij deze thema avond 
muzikaal omlijsten met de 
muziek van Cliff Richard. 
Vanaf 17.45 uur wordt het 
diner geserveerd.  
De kosten zijn  
€ 17,50. 
Graag vooraf 
reserveren.

ZATERDAG 21 MAART 

WANDELTOCHT  
800 JAAR DORDRECHT

In 2020 vieren we met de hele stad 800 jaar Stadsrechten van 
Dordrecht. Dat betekent een heel jaar feest voor en door de stad 
met activiteiten gericht op verleden, heden en toekomst. De bur-
gemeester Wouter Kolff bracht ons vorig jaar een bezoek en vroeg 
ons om mee te denken over evenementen of activiteiten die in 
de wijk georganiseerd kunnen worden. Een van onze wijkbewo-
ners Arie Warnas (bekend van het Duo A) is een gepassioneerd 
wandelaar. Hij kwam met het initiatief om een korte wandeltocht 
te organiseren in de wijk en voor de geoefende wandelaars een 
langere route langs de oude stadsgrenzen van Dordrecht.  
De wandeltocht is niet alleen voor de buurt, maar ook opgesteld 
voor wandelaars uit de regio en heel Nederland.

Waarom de Staart:
De Staart is technisch gezien 
niet de meest ideale wijk om 
wandelroutes uit te zetten, 
maar de Staart heeft wel een 
van de oudst overgebleven 
gebouwen, namelijk Huis te 
Merwede, Het is dus een logi-
sche verbinding met het eve-
nement 800 jaar Stadsrechten 
Dordrecht.

Het idee:
Een georganiseerde wandel-
tocht met diverse afstanden. 
De startlocatie is WZC de Merwelanden. Er is een korte afstand 
voor de minder mobiele wandelaars en bewoners Merwelanden 
die graag met rollator of met rolstoel en begeleider mee kunnen 
doen. Het centrale punt van deze korte afstand is Huis te Mer-
wede. Historisch gezien heel interessant, maar anderzijds een 
alleen een paar kale muren en funderingen waar verder weinig te 
zien is. Deze plek rondom de ruïne Huis te Merwede zal dan ook 
opgeleukt worden met entertainment.

De langere afstanden gaan vanaf Huis te Merwede dan richting 
centrum en lopen daar een route langs de “ grenzen van Dord-
recht 800 jaar geleden”. Alle deelnemers zullen na deelname een 
medaille of pin als herinnering ontvangen gebaseerd op 800 jaar 
Dordrecht. 

Wij als Merwelanden willen natuurlijk deelnemen aan deze 
bijzondere wandeltocht bedacht door onze wijkbewoner en huis 
muzikant Arie Warnas. Wij willen zoveel mogelijk bewoners en 
vrijwilligers vragen deel te nemen aan de “ Wandeltocht 800 jaar 
Dordrecht “ We verzamelen om 10.00 uur bij de hoofdingang. Het 
vertrek van de korte route voor bewoners De Merwelanden is om 
10.30 uur. Graag vooraf reserveren. 

U bent  
om 17.00 uur  

van harte  
welkom in  Brasserie De Ontmoeting. 
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ACTIVITEITEN APRIL 2020

APRIL

DONDERDAG 2 APRIL 

DORDRECHT 
MUSEUM  
SLOW FASHION

Van fast fashion naar  
slow fasion
Fast fashion (snelle mode) is 
tegenwoordig de norm. Waar 
we voorheen jaren deden met 
een kledingstuk wisselt de 
mode nu meerdere keren per 
seizoen. We zijn niet meer ge-
wend om kleding te vermaken 
of te repareren. Als vroeger 
de mode veranderde werd de 
kleding bewaard of vermaakt 
tot een nieuw kledingstuk. 
De twee delen van de ten-
toonstelling laten zien hoe het  
fenomeen slow fashion (lang-
zame mode) destijds gebrui-
kelijk was. 

Voor het eerst in vijftig jaar 
toont het Dordrechts Museum 
zijn uitgebreide modecollectie.  
Een selectie van 50 topstuk-
ken laat de belangrijkste 
sil houetten van 150 jaar mode 
zien van de 18e tot en met de 
20e eeuw. Een bijzondere oog-
strelende expositie. Gaat u 
mee om deze pronkstukken te 
bewonderen? We verzamelen 
om 13.00 uur bij de hoofdin-
gang. De kosten zijn € 22,50 
(incl. vervoer, begeleiding, 
entree en rondleiding).  
Graag vooraf reserveren.

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

VRIJDAG 3 APRIL 

CULTURELE MIDDAG  
DJEMBÉ WORKSHOP 

Tijdens de djembe workshop maak je kennis met de achtergrond 
van deze prachtige trommel en maken we samen, toon na toon, 
een indrukwekkend muziekstuk. Voor je het weet is de hele groep 
veranderd in een swingende Afrikaanse percussie band. Er zijn 
workshops om 14.00 en om 15.00 uur.

VRIJDAG 3 APRIL 

CULTURELE MIDDAG VASTENACTIE 
2020 WERKEN AAN JE TOEKOMST, 
MALAIKA KIDS 

Tijdens de veertigdagen voor Pasen zamelen we geld in voor de 
stichting Malaika Kids, zodat zijn schoenen kunnen kopen voor de 
kinderen. De meeste kinderen lopen elke dag 3,5 km naar school 
en natuurlijk ook weer 3,5 km  terug naar huis. Goede schoenen 
zijn dan echt nodig. Deze zijn €15,00 per paar. We willen graag 
minstens 70 kinderen blij maken met een paar goede schoenen. 
Om hier geld voor in te zamelen houden we een culturele mid-
dag waarvan de opbrengst natuurlijk naar de stichting Malaika 
Kids gaat voor de schoenen. De middag staat in het teken van de 
Afrikaanse cultuur met een djembé workshop, een speciaal menu 
in de Brasserie en lekkers wat u kunt kopen. Er wordt informa-
tie gegeven over de stichting Malaika kids en we laten het rad 

van fortuin 
draaien voor 
mooie prijzen.  
U bent vanaf  
13.30 uur  
van harte 
welkom in 
Brasserie De 
Ontmoeting.

Malaika kids
Malaika kids Nederland is een stichting die zich inzet voor wees-
kinderen in Tanzania. Veel kinderen worden wees omdat hun 
moeder is besmet met het HIV virus en overlijdt. Doordat ook de 
regering de middelen niet heeft om de weeskinderen te helpen, is 
er van een menswaardig bestaan geen sprake. Naar school gaan 
is geen optie; vaak hebben zij al de zorg voor jongere broertjes 
en zusjes. Voor de kinderen die echt niet meer terecht kunnen bij 
familie heeft is het  Malaika Kids Children’s Village gerealiseerd 
in het plaatsje Mkuranga. In het kinderdorp wonen de kinderen 
in kleine groepjes van verschillende leeftijden in familieverband 
samen met een “pleegmoeder”. Daarmee vormt elke ‘familie’ in het 
kinderdorp zoveel mogelijk een afspiegeling van een normaal gezin 
in Tanzania. De kinderen gaan naar school, veelal gevolgd door een 
vakopleiding. Wij streven er naar dat de kinderen na minimaal een 
beroepsopleiding in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien 
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ACTIVITEITEN APRIL 2020 ACTIVITEITEN APRIL 2020
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DINSDAG 7 APRIL  

THUISBIOS 
FLORA EN FAU-
NA VAN AFRIKA

Een prachtige serie die u  
meeneemt door vijf zeer 
verscheiden delen van het 
continent Afrika.
U ziet intieme oog-in-oog 
ontmoetingen met bijzondere 
dieren, betreedt nog onont-
dekte gebieden en toont nooit 

eerder gezien 
gedrag, zelfs 
van dieren die 
ons het meest 
bekend zijn.  
U bent om 
14.00 uur van 
harte welkom 
in de Theater-
zaal.  
De entree is  
€ 2,50.

WOENSDAG 8 APRIL

MINI ALBERT 
CUYP MARKT

Iedere tweede woensdag van 
de maand staan de kraampjes 
met bijouterieën, kleding, 
plantjes, woonaccessoires en 
prullaria voor u in de hal.  
Zeker de moeite waard om 
even rond te kijken.  
Vanaf 10.00 uur staan de 
kraampjes voor u klaar bij de 
hoofdingang.

DONDERDAG 16 APRIL  

DAGTOCHT  
BETUWE, BLOE-
SEM, LEERDAM 
EN DE LINGE 

Na een heerlijke rondrit langs 
idyllische dorpjes, slingerende 
dijkjes en de fruitbomen met 
hun bloesem pracht stappen 
we uit in Leerdam. Leerdam 
is de Glasstad van Nederland, 
maar wordt ook wel de parel 
aan de Linge genoemd.  
Het is echt een leuk stadje, 
met een monumentale stads-
muur waar je langs wandelt. 
Een stadje met monumen-
ten, winkels met glaswerk en 
snuisterijen en veel gezellige 
terrasjes.

 

Hier hebt u de tijd om eens 
rond te neuzen of uw lunch 
te gebruiken in een van de 
vele horeca gelegenheden. 
Rond 14.00 stappen we op de 
rondvaartboot van Rederij 
Leerdam voor een vaartocht 
van 1,5 uur over het riviertje 
de Linge. Eenmaal terug in 
Leerdam staat de touringcar 
weer voor ons klaar om ons 
moe maar voldaan terug te 
brengen naar Dordrecht.  
We verzamelen om 9.30 uur 
bij de hoofdingang. De kosten 
zijn € 45,- (incl. vervoer,  
begeleiding, rondrit en vaar-
tocht over de Linge). 

VRIJDAG 24 APRIL 

THEMA AVOND ORANJE

Met koningsdag in het vooruitzicht, hullen wij de brasserie en 
onszelf vanavond vast in het Oranje! We maken er een Oranje 
feestje van! Komt u ook in oranje? U bent om 17.00 uur van harte 
welkom in Brasserie De Ontmoeting. Om 17.45 uur wordt het  
diner geserveerd. De kosten zijn € 17,50. Graag vooraf reserveren.

WOENSDAG 8 APRIL 

MARKT 
AFRIKAANDER-
PLEIN  
ROTTERDAM

De Afrikaandermarkt is een 
van de grootste markten van 
Nederland, die ruim 50 jaar 
geleden in het leven is geroe-
pen. Volgens velen de gezellig-
ste markt van Rotterdam. Een 
markt van alle markten thuis.
Het bruist hier van cultureel 
leven met overal diverse lek-
kernijen. Maar daar blijft het 
niet bij. Je vindt hier letterlijk 
bijna alles; van tropisch fruit 
tot trendy kleding, een echte 
bakker met ovens om vers 
brood te bakken, huishoudelij-
ke spullen, elektronica, gordij-
nen, hobbyspullen, Nederland-
se kaas en nog veel meer om 
op te noemen. Wat de meeste 
aandacht trekt, zijn toch de 
heerlijke hapjes en gerechten 
die voor je neus klaar worden 
gemaakt. We verzamelen om 
11.00 uur bij de hoofdingang. 
De kosten zijn € 13,50 (incl. 
vervoer en begeleiding). Graag 
vooraf reserveren.



ACTIVITEITENOVERZICHT MAART 2020
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DATUM ACTIVITEIT LOCATIE KOSTEN

DINSDAG 3 MRT
9.00 -  11.30 uur

GROENTEBOER VALK hoofdingang

WOENSDAG 4 MRT
10.00 UUR

VERSMARKT hoofdingang

WOENSDAG 4 MRT
15.30 UUR

ZIN EN EEN GOED GESPREK Sacristie

WOENSDAG 4 MRT
13.30 UUR

BINGO Theaterzaal € 5,50

DONDERDAG 5 MRT
14.00 UUR

THUISBIOS OPERETTE DER  
VOGELHÄNDLER

Theaterzaal € 2,50

MAANDAG 9 MRT
13.00 UUR

BIOSCOOP THE MOVIES Centrale hal € 15,50

DINSDAG 10 MRT
14.00 UUR

VERTEL EENS “MALAIKA KIDS” Cultureel Café  

WOENSDAG 11 MRT
10.00 UUR

MINI ALBERT CUYP MARKT hoofdingang  

WOENSDAG 11 MRT
13.30 UUR

CREATIEVE WORKSHOP PASEN activiteiten-
ruimte

€ 12,50

DONDERDAG 12 MRT
13.00 UUR

WINKELCENTRUM WALBURG hoofdingang € 8,50

DINSDAG 17 MRT
9.00 -  11.30 uur

GROENTEBOER VALK hoofdingang  

WOENSDAG 18 MRT
9.30 UUR

BEAUTYBUS Cultureel Café  

WOENSDAG 18 MRT 
14.00 UUR

BLOEMSCHIKKEN Theaterzaal € 17,50

DONDERDAG 19 MRT
13.00 UUR

INTRATUIN ZWIJNDRECHT hoofdingang € 8,50

ZATERDAG 21 MRT
10.30 UUR

WANDELTOCHT 800 JAAR DORDT hoofdingang  

WOENSDAG 25 MRT
14.00 UUR

DD HOT FIVE + Theaterzaal € 5,50

DONDERDAG 26 MRT
13.00 UUR

WINKELCENTRUM STERRENBURG hoofdingang € 6,00

DONDERDAG 26 MRT 
15.00 UUR

ZINGEN IN DE KAPEL Kapel

VRIJDAG 27 MRT 
17.30 UUR

THEMA AVOND KLASSIEKERS VAN 
CLIFF RICHARD

Brasserie de 
Ontmoeting

€ 17,50

MAANDAG 30 MRT 
10.00 UUR

VISSEN HOOG BLOKLAND hoofdingang € 13,50

DINSDAG 31 MRT
9.00 -  11.30 UUR

GROENTEBOER VALK hoofdingang 

DINSDAG 31 MRT
13.30 UUR

THUISBIOS THE BOY WHO  
HARNESSED THE WIND

Cultureel Café € 2,50

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.  



ACTIVITEITENOVERZICHT MAART 2020 ACTIVITEITENOVERZICHT APRIL 2020
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DATUM ACTIVITEIT LOCATIE KOSTEN

WOENSDAG 1 APRL 
10.00 UUR

VERSMARKT hoofdingang

WOENSDAG 1 APRIL 
13.30 UUR

BINGO Theaterzaal € 5,50

DONDERDAG 2 APRIL 
13.00 UUR

DORDRECHTS MUSEUM hoofdingang € 22,50

VRIJDAG 3 APRIL
13.30 UUR

CULTURELE MIDDAG MALAIKA KIDS Brasserie de 
Ontmoeting

VRIJDAG 3 APRIL 
14.00 EN 15.00 UUR

CULTURELE MIDDAG  
AFRIKAANSE DJEMBÉ WORKSHOP

Brasserie de 
Ontmoeting

MAANDAG 6 APRIL 
13.00 UUR

BIOSCOOP THE MOVIES hoofdingang € 15,50

DINSDAG 7 APRIL 
14.00 UUR

THUISBIOS FLORA EN FAUNA AFRIKA Theaterzaal € 2,50

WOENSDAG 8 APRIL 
10.00 UUR

MINI ALBERT CUYP MARKT hoofdingang

WOENSDAG 8 APRIL 
11.00 UUR

MARKT AFRIKAANDERPLEIN R’DAM hoofdingang € 13,50

VRIJDAG 10 APRIL 
10.00 -  12.00 UUR

H&A MODE Cultureel Café

DINSDAG 14 APRIL 
9.00 -  11.30 UUR

GROENTEBOER VALK hoofdingang

WOENSDAG 15 APRIL 
14.00 UUR

THUISBIOS WEET JE NOG WEL Theaterzaal € 2,50

WOENSDAG 15 APRIL 
9.30 UUR

BEAUTYBUS Cultureel Café

DONDERDAG 16 APRIL 
9.30 UUR

DAGTOCHT BETUWE hoofdingang € 45,00

MAANDAG 20 APRIL 
10.00 UUR

VISSEN HOOG BLOKLAND hoofdingang € 13,50

DINSDAG 21 APRIL 
10.00 -  12.00 UUR

TAP SCHOENEN Cultureel Café

WOENSDAG 22 APRIL 
14.00 UUR

BLOEMSCHIKKEN Theaterzaal € 17,50

DONDERDAG 23 APRIL 
13.00 UUR

LENTE WANDELING BIESBOSCH hoofdingang € 6,00

VRIJDAG 24 APRIL 
17.30 UUR

THEMA AVOND ORANJE Brasserie De 
Ontmoeting

€ 17,50

DINSDAG 28 APRIL  
9.00 -  11.30 UUR

GROENTEBOER VALK hoofdingang 

DONDERDAG 30 APRIL 
13.00 UUR 

WINKELCENTRUM STERRENBURG hoofdingang € 6,00

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. 
Voor het reserveren voor uitstapjes in de regio maken wij gebruik van de Drechthopper. U moet in het bezit 
zijn van een Drechthopperpas om mee te kunnen met deze uitstapjes. Heeft u nog geen Drechthopper pas 
dan kunt u die aanvragen bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Team Welzijn heeft formulieren hoe u een pas 
aanvraagt. De prijs van de rit zit verwerkt in de totaalprijs van het uitstapje.

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

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



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

WIST 
U DAT?

 

Zingen gezond is!  

Zingen zorgt voor  

ontspanning en het 

geeft energie.



ACTUEEL

LOGEERZORG
DE MERWELANDEN START PILOT  
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Bent u mantelzorger voor iemand met (be-
ginnende) geheugenproblemen of dementie? 
Wilt u deze zorg met een gerust gevoel even 
overdragen voor bijvoorbeeld een vakantie of 
andere verplichtingen. Zoekt u voor uw naaste 
een prettige, veilige plek om te overnachten, 
met de juiste zorg?

De Merwelanden beidt nu ook logeerzorg voor 
inwoners van Dordrecht met (beginnende)  
geheugenzorg of dementie. De nieuwe logeer-
vorm wordt als pilot gefinancierd door de ge-
meente Dordrecht en maakt deel uit van de 
landelijke pilot Respijtzorg van VWS. Het doel 

is om mantelzorgers te ontlasten zodat zij op 
adem kunnen komen en langer voor hun naas-
ten kunnen blijven zorgen.

MEER INFORMATIE?
Mantelzorgers kunnen een verzoek indienen bij  
MEE Mantelzorg. Als zij meer dan 8 uur per week  
en langer dan 3 maanden mantelzorg verlenen,  
komen ze in aanmerking voor logeerzorg bij 
De Merwelanden. Voor meer informatie over 
deze vorm van zorg, kunt u terecht bij uw 
casemanager of bij Magriet de Boer, Gespeci-
aliseerd Verzorgende Psychogeriatrie, van De 
Merwelanden.

ACTUEEL & PUZZEL

BRASSERIE 
TOEKOMST PROEF!

BRASSERIE DE ONTMOETING
Na 7 jaar werd het tijd om verder te kijken, 
om te kijken naar de toekomst. De afgelopen 
maanden is er dan ook hard gewerkt om Bras-
serie De Ontmoeting toekomst proef te maken. 
U heeft dit kunnen zien aan de verbouwing, de 
vaatwasser is verplaatst en er is meer werk-
ruimte gecreëerd voor de koks. We zijn gaan 
werken met een nieuw kassassysteem. Ook de 
menukaart is in een nieuw, eigentijds jasje ge-
stoken, met heerlijke, nieuwe gerechten. Wij 
zijn klaar voor de toekomst en verwelkomen u 
graag in Brasserie De Ontmoeting!
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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 mw. E. 
van Aardenne (Haringvliet-
straat 479)

Gefeliciteerd, u mag uw prijs 
ophalen bij de klantenservice.

Levert u de oplossing voor 10 maart 
in bij de brasserie of klantenservice, 
dan maakt u kans op een waardebon 
voor brasserie de Ontmoeting

VRIENDEN 
VAN DE MERWELANDEN

26

9

2 5

6   

46 

 7  

8 3

5  8

   

 9  

    4

2 8  

3  

  9

    

 2  

5  

   

2  

4   

   

8

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 eenmalig 
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



REDACTIEWIJZERIN BEELD
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STAAT U ZELF DEZE KEER OP DE

FOTO?

Pannenkoek!

Kerstmarkt

Sinterklaas

herdenkingsbijeenkomst
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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

PALMZONDAG VIERING 
5 april 10.30 uur - Theaterzaal

VIERING WITTE  
DONDERDAG 
9 april 10.30 uur - Kapel

VIERING GOEDE VRIJDAG  
10 april 15.00 uur - Kapel

OECUMENISCHE  
PAASWAKE   
11 april 18.30 uur - Theaterzaal

REDACTIEWIJZER

IN DE KAPEL

KERKVIERINGEN
dinsdag 9.30 uur en zaterdag 
10.00 uur

Huisdiensten
donderdag 19 maart 15.00 uur 
en donderdag 9 april 15.00 uur

SAMEN ZINGEN
donderdag  26 maart / 23 april 
15.00 uur

DOKTERSSPREEKUREN MAART

woensdag 4/11/18/25 maart
11.00 uur

STROOM Huisartsenzorg  
spreekuur op afspraak, 078 204 88 88

vrijdag 6/13/20/27 maart
9.00 uur

Praktijkondersteuner STROOM 
spreekuur op afspraak, 078-204 8888

woensdag 4 maart
9.00 uur

mw. Verhoek   
praktijkondersteuner dr. Jylha

donderdag 5 maart
16.00 uur

dr. Wildeboer

donderdag 12 maart
10.00 uur

dr. Viljac

DOKTERSSPREEKUREN APRIL 

woensdag 1/8/15/22/29 april
11 uur

STROOM Huisartsenzorg
spreekuur op afspraak, 078 204 88 88

vrijdag 3/10/17/24 april 
9.00 uur

Praktijkondersteuner STROOM
spreekuur op afspraak, 078-204 8888

woensdag 1 april
9.00 uur

mw. Verhoek 
praktijkondersteuner dr. Jylha

donderdag 2 april 
16.00 uur

dr. Wildeboer

donderdag 9 april 
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

28 maart
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 5 MRT / 2 APRIL

ZIN IN GESPREK

15.30  uur - Sacristie
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