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COLUMN

NIEUWE
BUREN
Door Corrie van Randwijk, bestuurder De Merwelanden 

Het jaar 2020 zal ongetwijfeld de geschiede-
nisboeken ingaan als het jaar waarin de hele 
wereld plotseling met een schok tot stilstand 
kwam. Grote sport- en muziekevenementen 
konden plotseling niet meer doorgaan en 
verpleeghuizen werden gesloten. Ons sociale 
leven kreeg ineens te maken met “social dis-
tancing”, een term waarvan we eerder nooit 
hadden gehoord. Ons land en De Merwelan-
den gingen in “lock down”. “Lock down” is een 
leenwoord, zoals vele termen tegenwoordig 
vanuit het Engels. “Moet dat nou”, zeggen veel 
mensen. Hebben we daar dan geen goede Ne-
derlandse woorden voor? Nee, dan vroeger: 
toen gebruikten we tenminste mooie woorden 
als, brasserie, croissant, bureau, eau de colog-
ne en passage. Allemaal leenwoorden uit onze 
“goeie ouwe Franse tijd”. 

Terwijl het bruisende leven in De Merwelanden 
stilviel tijdens de Coronacrisis en onze mede-
werkers zich voor meer dan 100% inzetten om 
het leven voor ouderen toch zo goed als mo-
gelijk door te laten gaan, ging de verbouwing 
door firma van Wijngaarden volgens strenge 
richtlijnen door. De oude instellingskeuken 
werd omgebouwd tot een prachtige en  gezel-
lige doorgang die we, op z’n Frans, Passage 
noemen.

In september gaat Het Merwehuis naar de 
hoofdlocatie van Het Parkhuis verhuizen. Er 
zal een start worden gemaakt met de verbou-
wing van de begane grond en de 1ste etage, 
zodat uitbreiding van de verpleeghuiszorg 
kan plaatsvinden en er een start gemaakt 
kan worden met een leerafdeling, in samen-
werking met het DaVinci College. Naast het 
afscheid van onze “Merweburen”, verwel-
komen wij in onze Passage nieuwe buren, te 
weten o.a. Huisartsenpraktijk De Stroom, de  

podotherapeut, de fysio, de wasserij, het  
bloedprikpunt, de winkel en 2 klassen leerlin-
gen van de Hans Petri school. Eind juni vond 
de sleuteloverdracht plaats, een informeel 
moment voordat de officiële opening op 1 
oktober zal plaatsvinden. De sleutels werden, 
met een welkomstwoord, overgedragen aan 
alle vertegenwoordigers. 

Omdat de coronamaatregelen met o.a. de 1,5 
meter afstand nog volop van kracht waren, is 
er weinig ruchtbaarheid aan de sleutelover-
dracht gegeven. Maar in De Merwelanden 
passeert er niets onopgemerkt! Wat een ver-
rassing dat een aantal bewoners geïnteres-
seerd kwam kijken en enthousiast was over de 
nieuwe Passage. Na een korte uitleg, waarin 
verteld werd wat de leerlingen van de Hans 
Petri school komend schooljaar komen doen 
in De Merwelanden, richtte een bewoner zich 
spontaan, namens de ouderen van De Merwe-
landen tot de leerkrachten en heette hen van 
harte welkom. Waarin hij benadrukte hoe ge-
weldig het is als jong en oud samen optrekken, 
van elkaar leren en samen leven.

Een warm welkom aan onze “nieuwe buren”!
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BLIJF OVEREIND
VOORKOM VALLEN

Door Daniëlle van Trigt, communicatie adviseur De Merwelanden

TRAIN UW EVENWICHT EN UW SPIERKRACHT
Een goed evenwicht en het hebben van 
genoeg spierkracht is belangrijk. Bijvoorbeeld 
als u wilt opstaan uit een stoel, of als u wilt 
voorkomen dat u struikelt. Met een goed 
evenwicht en genoeg kracht in de spieren, 
voelt u zich zekerder en valt u minder snel.

KLEIN TESTJE:
•  Ik doe elke dag oefeningen, waarmee ik 

mijn spieren train
•  Ik weet waar ik in mijn buurt voor een 

cursus terecht kan, om mijn evenwicht en 
de spierkracht te trainen. Zo verklein ik mijn 
kans op vallen

• Ik zorg dat ik niet te lang achter elkaar zit

SPIERVERSTERKENDE OEFENINGEN 
VOOR THUIS
Uw evenwicht en spierkracht kunt u ook 
makkelijk thuis trainen. Probeer deze eenvou-
dige oefeningen maar eens thuis. Als u echt 
resultaat wilt behalen, is een beetje uitdaging 
wel belangrijk. U bent immers aan het trai-
nen. Dus u kunt wat spierpijn hebben, nadat 
u de oefeningen heeft gedaan. Maar doet u 
de oefeningen regelmatig, dan merkt u dat de 
spierpijn steeds minder wordt.

Oefening 1 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. Ga na de laat-
ste keer rustig zitten.
> Herhaal dit 5x en rust daarna even uit. 
Herhaal dit 2x.

Oefening 2 Hakken/ Tenen
U zicht recht op met uw armen op de leuning 
en uw voeten plat op de grond. Til uw tenen 
omhoog, hierdoor blijven uw hakken op de 
grond. Plaats uw tenen weer terug op de 
grond. Til nu uw hakken omhoog, uw tenen 
blijven op de grond. Laat uw hakken weer 
terugkomen.
> Herhaal dit 15 keer. Rust even uit en herhaal 2 keer. 

Oefening 3 Been in beweging
U zit op uw stoel met uw rug tegen de leu-
ning. U strekt uw been voorwaarts uit en u 
buigt hem weer (zet uw voet niet op de grond) 
> Herhaal dit 10x per been

ACTUEEL
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Oefening 4 Handen voor het hart
Armen gebogen, handen tegen elkaar voor 
het hart, laat de ellebogen naar buiten wijzen 
en houdt deze 15 tellen tegen elkaar. Blijf 
door ademen tijdens het duwen.
> Doe dit 3x 15 seconden. Neem even rust en 
herhaal het nog 2 keer 

TIPS OM UW EVENWICHT EN UW 
SPIERKRACHT TE TRAINEN
U kunt speciale oefeningen doen of een trai-
ning volgen. Maar er zijn meer manieren om 
ervoor te zorgen dat u genoeg beweegt. Een 
paar tips;
- Neem de trap in plaats van de roltrap of lift. 

Traplopen is een goede oefening voor het 
trainen van uw beenspieren

-  Oefen elke dag meer voor de TV met het 
programma “Nederland in beweging”; elke 
ochtend op NPO1.

-  Ontdek hoe mooi uw omgeving is. Ga eens 

een blokje om als u naar uw vertrouwde win-
kel gaat. Of stap eerder uit de bus of tram 
en wandel een stukje

-   Wandelen is goed voor u, en u behaalt 
echt resultaat als u het combineert met 
spierversterkende oefeningen

Vind u het leuk om met een groep in bewe-
ging te komen, dan is de Seniorengym van De 
Merwelanden voor u een goede optie. Senio-
rengym wordt gegeven door de beweegcoa-
ches van De Merwelanden.

SENIORENGYM
Vrijdagmiddag 14.30 - 15.30 ·· Theaterzaal
Kosten: € 10.- per maand
Losse gym € 3,50
Gratis proefles
Gym voor KSW en dagbesteding maandag en 
woensdag 10.30 - 11.15 Theaterzaal

ACTUEEL

WANDELTIP! 
Wist u dat in het park achter De 
Merwelanden er een heuse wandelroute is 
uitgestippeld. De KidsBeweegroute is een 
route van 2 km met onderweg routebord-
jes met leuke weetjes over de omgeving. 
De KidsBeweegroute is een wandeling 
voor jong en oud.
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WAT BEWAAR JE 
IN DE KOELKAST 
Door Daniëlle van Trigt, communicatie adviseur De Merwelanden

Sommige mensen zijn geneigd om veel producten in de koelkast te bewaren. Maar niet 
bij alle producten is het nodig dat ze worden bewaard in de koelkast. In sommige  
gevallen gaat de kwaliteit van het product dan juist achteruit. Eten en drinken blijft  
langer goed als u het goed bewaart. Echter de koelkast is niet voor alle producten de 
beste plek. Welke producten bewaart u het beste in de koelkast en welke niet?

ACTUEEL

KOEL
OF

GEKOELD

KOEL OF GEKOELD 
BEWAREN 
Koel of gekoeld bewaren
De verpakking van een 
product geeft meestal ook 
aan hoe het moet worden 
bewaard. Staat er “koel 
bewaren” betekent bewaren 
bij een temperatuur tussen 
de 12 en 15 graden. “Ge-
koeld bewaren” betekent 
bewaren in de koelkast.

GEBRUIK DE GROENTELADE
Bewaar groente en fruit 
wel in de groentelade van 
de koelkast, daar is het 
doorgaans minder koud 
en vochtig dan in de rest 
van de koelkast. Daardoor 
voorkomt u zoveel mogelijk 
dat groente en fruit uitdro-
gen of kwaliteit verliezen in 
de koelkast.

Op www.voedingscentrum.nl leest u meer over het juist bewaren van voedingsmiddelen.  
Ook kunt u daar een handige koelkast sticker bestellen over het wel of niet bewaren van  
producten in de koelkast.

GROENTE EN FRUIT
De meeste groenten en fruit kunt u in de koel-
kast bewaren, maar voor veel producten is dat 
niet nodig of zelfs af te raden. Stevige groente 
zoals aubergine, komkommer en courgette be-
waart u niet in de koelkast en ook bananen en 
mandarijnen horen niet in de koelkast thuis. 
Bewaar deze groente en fruit op een koele en 
donkere plek, zoals een koele gangkast of  
keukenkastje. Groente, zoals champignons,  
broccoli, sla en zacht fruit, zoals aardbeien,  
appels en peren gaan prima in de koelkast.

EIEREN
In de supermarkt staan de eieren veelal 
buiten de koeling, maar thuis kunt u ze beter 
wel in de koelkast bewaren. Door ze met 
doos en al in de koelkast te bewaren voor-
komt u dat vieze koelkastluchtjes door de 
poreuze schaal van het ei kunnen dringen.

SAUZEN
Veel mensen bewaren geopende flessen en 
potten met sauzen, zoals ketchup, sojasaus en 
sambal in de koelkast. Maar hebt u een koele, 
donkere ruimte, dan is dat niet nodig. De kou 
van de koelkast kan de smaak of structuur 
van sommige producten veranderen.
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DANK U WEL! 
Door Gabrielle Vermeulen, geestelijk verzorger bij De Merwelanden

Als ik aan mensen vertel dat ik geestelijk 
verzorger ben dan krijg ik vaak de reactie: “o, 
dat is mooi, wat bijzonder…”. En gelukkig kan 
ik u zeggen dat dat helemaal waar is. Geeste-
lijk verzorger zijn is een mooi en bijzonder iets. 
Ik ontmoet allerlei mensen, ik mag een stukje 
mee lopen in hun leven. Ik hoor mooie, bijzon-
dere, maar ook verdrietige verhalen. Ik hoor 
over liefde en geluk en over de bijzondere 
veerkracht die mensen hebben om na tegen-
slag weer verder te gaan. Ik ontmoet mensen 
die pessimistisch zijn en het leven niet meer 
zien zitten én ik ontmoet mensen die in staat 
zijn het leven altijd weer positief te bekijken. 
Ik leer over ouder worden en hoe moeilijk 
dat kan zijn. Ik krijg levenslessen van u. En 
dát alles bij elkaar mag ik mijn werk noemen. 
Mooier kan het niet inderdaad. 

Zo’n mooi vak en het was erg fijn dat ik de 
afgelopen 8 jaar (bijna want ik ben op 1-11-
2012 begonnen) bij u in De Merwelanden die 
geestelijk verzorger mocht zijn. Ik heb zoveel 
geleerd en ben gegroeid in mijn vak en als 
mens, met dank aan u! Maar het wordt tijd om 
weer verder te gaan en dus neem ik afscheid 
van u en De Merwelanden.

Het zijn mooie jaren geweest. Eerst samen 
met rector van den Eeden en rector Jacobse. 
Zij zorgden ervoor dat ik een warm welkom 
kreeg en hielpen mee om het aanvankelijke 
wantrouwen (ja, dat was er ook, want wat 
moest een vrouw nu ineens achter het altaar…) 
te overwinnen. Ik denk met veel genegenheid 
aan hen terug. Het samen vieren, het priester-

feest van rector van den Eeden. De gezamen-
lijke ziekenzalvingen, ook met pastoor Tjeerd, 
en de oecumenische Paas- en kerstvieringen 
met Anneke van Mansum. Verschillende keren 
mocht ik ook bij mensen thuis de ziekenzegen 
geven dat leidde tot bijzondere ontmoetin-
gen. Zo zat ik ooit, samen met de 6 kinderen 
van een moeder op de grond rond haar stoel. 
Zij hielden elkaars hand vast en zo namen zij 
afscheid van hun moeder. Zij spraken woor-
den van dankbaarheid en liefde naar elkaar 
uit. Dat mede mogelijk te kunnen maken en 
daar bij te mogen zijn was heel bijzonder. Ik 
ben dankbaar voor alle keren dat ik er mocht 
zijn voor een ziekenzegening en voor mocht 
gaan in afscheidsvieringen. Dankbaar voor de 
mooie persoonlijke gesprekken, de momenten 
dat ik er mocht zijn voor iemand. 

Het is te veel om op te noemen maar ik wil u 
allemaal bedanken voor uw vertrouwen, voor 
uw openheid én voor de gezelligheid. Ik kan 
alleen maar wensen en ik vertrouw er ook op 
dat een nieuwe geestelijk verzorger er straks 
ook weer voor u zal zijn. Ik ga verder op mijn 
weg, maar deze jaren hebben mij gevormd 
en op die manier zal ik u altijd in mijn hart 
meedragen. Dank u wel, het ga u goed!

Op zaterdag 5 september zal er om 10.00 
uur een oecumenische viering zijn waarin 
ik afscheid van u wil nemen. Na de viering 
kunnen we elkaar nog even ontmoeten bij een 
kopje koffie. Ik hoop u dan te zien. 
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ACTIVITEITEN SEPTEMBER 2020

SEPTEMBER
MAANDAG 7 SEPTEMBER

FILM LOUNGE 
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 marketingafdeling.
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 

Bioscoop 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?
 • Wilt u dit allemaal ook eens meemaken? 

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 € 15,50 (incl. vervoer, begeleiding, entree, begeleiding, 
koffie/thee met koek).

Hieronder een selectie van alle activiteiten in september. Voor het volledige programma zie pagina 12 en 13

WOENSDAG 2 SEPTEMBER

VERSMARKT

Iedere eerste woensdag van 
de maand kunt u vers am-
bachtelijk brood, lekkernijen, 
diverse kaassoorten, verse 
bloemen, decoraties, paling, 
zalm en makreel kopen. 
Vanaf 10.00 uur staan de 
kraampjes voor u klaar bij 
de hoofdingang.

Hieronder een selectie van alle activiteiten in september. Voor het volledige programma zie pagina 12 en 13

Reserveren 
is 

noodzakelijk!

WOENSDAG 9 SEPTEMBER

THUISBIOS “ VERDWENEN NEDERLAND” 

Nederland verandert in rap tempo. Wie herinnert zich in onze tijd van online shoppen en 
de smartphone nog het stroop halen bij de kruidenier? Het muziekkorps dat door de 
straten trekt bij elke feestelijke gelegenheid? De melkboer die met een handkar door 
het dorp sjokt? Het zijn vergeten taferelen die op de dvd Verdwenen Nederland weer 
tot leven komen. Op deze dvd ziet u de special Van Doarp en Durp van het prijswin-
nende televisieprogramma Andere Tijden. U wordt mee teruggenomen naar het 
Nederland van de jaren ‘50 en “60. De tijd waarin typische dorpstaferelen nog floreer-
den. Waarin de dorpsgemeenschap hecht was en de schillenboer een normale verschij-
ning. Twee vrouwen halen herinneringen op aan deze tijd, ondersteund door prachtige 
archief fragmenten. Daarnaast ziet u de special Ode aan de rivier. Door de jaren heen 
hebben veel cineasten zich laten inspireren door het water, wat heeft geleid tot een 
prachtig beeld van de modernisering van Nederland en een lofzang op het Nederlandse 
rivierenlandschap. Zo ziet u beelden van beroemde filmmakers als Bert Haanstra en 
Herman van der Horst, maar ook de kijk op het water van amateurfilmers die met hun eigen camera 
het landschap vastlegden. 
U bent om 14.00 uur van harte welkom in de Theaterzaal. De entree is € 2,50 (incl. koffie/thee). 
I.v.m. de beperkte ruimte, is vooraf reserveren noodzakelijk.

den. Waarin de dorpsgemeenschap hecht was en de schillenboer een normale verschij-
ning. Twee vrouwen halen herinneringen op aan deze tijd, ondersteund door prachtige 

prachtig beeld van de modernisering van Nederland en een lofzang op het Nederlandse 

de hoofdingang.
kraampjes voor u klaar bij 
de hoofdingang.de hoofdingang.
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DONDERDAG 10 SEPTEMBER

STAYOKAY 
WANDELING

Vandaag maken we een mooie 
wandeling naar de rand van 
de Dordtse Biesbosch. Stayo-
kay Dordrecht ligt op een 
prachtige plek aan de rand 
van Nationaal Park ‘De Hol-
landse Biesbosch’. 
Het is een gezellig hostel op 
loopafstand van De Merwelan-
den. Achter het hostel is een 
groot terras met uitzicht op 
de mooie natuur. Wij hopen 
natuurlijk dat de weergoden 
ons goed gezind zijn zodat wij 
op dit terras kunnen genieten 
van koffie/thee met gebak. De 
Drechthopper zal ons na deze 
prettige koffiestop weer naar 
huis brengen. We vertrekken 
om 13.15 uur bij de hoofdin-
gang. De kosten zijn € 11,00 
uur (incl. begeleiding, koffie/
thee en gebak). Vooraf reser-
veren is noodzakelijk.

Oproep! 
Wij vragen voor deze wande-
ling fitte, sterke vrijwilligers 
die een rolstoel kunnen 
duwen voor een wandeling 
van ca 35/45 minuten.

ACTIVITEITEN SEPTEMBER 2020
Hieronder een selectie van alle activiteiten in september. Voor het volledige programma zie pagina 12 en 13

ACTIVITEITEN SEPTEMBER 2020
Hieronder een selectie van alle activiteiten in september. Voor het volledige programma zie pagina 12 en 13

DONDERDAG 10 SEPTEMBER

WAT IS DE 
BEAUTY BUS?

De Beauty bus verzorgt 
op locatie schoonheids-
behandelingen die speciaal 
zijn afgestemd op de verschil-
lende doelgroepen in de 
hedendaagse zorginstellingen.
De schoonheidsspecialisten 
zijn in opleiding en werken 
onder begeleiding van gedi-
plomeerde schoonheidsspe-
cialisten. De behandelingen 
worden tegen een voordelig 
tarief aangeboden.

De Beauty bus is tussen 9.15 
en 16.30 uur aanwezig in De 
Passage. De afspraak dient 
in verband met de te maken 
planning, een week van te 
voren te zijn afgesproken met 
het team van de Beautybus!

DONDERDAG 17 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 en zijn om ca. 17.00 
uur terug. De kosten zijn 
€ 30,00 (incl. vervoer en 
begeleiding). Lunch en 
consumpties zijn voor eigen 
rekening. Vooraf reserveren 
is noodzakelijk.

MAANDAG 21 SEPTEMBER 

APPELPLUKDAG “DE STUIFAKKER” 
ZEVENBERGSCHENHOEK

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 plukdag 2020. Dit evenement wordt jaarlijks 
georganiseerd in september. Circa 35 fruittelers openen jaarlijks 
hun boomgaarden voor de consument. Een gezond en lekker uitje 
voor jong en oud. In elke boomgaard valt van alles te beleven.
Wij zijn erg blij dat wij ook dit jaar weer heel welkom zijn in boom-
gaard De Stuifakker van de Familie Lambrechts in Zevenberg-
schenhoek. We verzamelen om 13.00 uur bij de hoofdingang. De 
kosten zijn € 17,50 (incl. vervoer, begeleiding, koffie/thee met wat 
lekker en appels plukken. Vooraf reserveren is noodzakelijk.

VRIJDAG 25 SEPTEMBER 

THEMA AVOND 
MOSSELEN

Ze zijn er weer heerlijke 
Zeeuwse mosselen. Vanavond 
kunt u zich te goed doen aan 
deze zilte Zeeuwse lekkernij 
in  Brasserie De Ontmoeting. 
Gerrit Jansen zal deze avond 
met accordeon en keyboard 
muzikaal omlijsten. U bent om 
17.00 uur van harte welkom 
in Brasserie De Ontmoeting, 
de mosselen worden geser-
veerd vanaf 17.45 uur. De 
kosten zijn € 17,35. I.v.m. de 
beperkte ruimte is vooraf re-
serveren noodzakelijk. Wilt u 
wel komen, maar lust u geen 
mosselen? Er is ook een menu 
zonder mosselen.
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ACTIVITEITEN OKTOBER 2020
Hieronder een selectie van alle activiteiten in oktober. Voor het volledige programma zie pagina 12 en 13 Hieronder een selectie van alle activiteiten in oktober. Voor het volledige programma zie pagina 12 en 13

DONDERDAG 8 OKTOBER 

INTRATUIN  
SLIEDRECHT

Intratuin Sliedrecht is veel 
meer dan een tuincentrum. 
U vindt hier altijd nieuwe 
inspiratie, tips en trends voor 
je huis, tuin, terras en dier, 
passend in het seizoen. 
Even pauze tijdens het shop-
pen? Dat kan in het gezellige 
Tuincafé. De medewerkers 
staan klaar om hun kennis 
met u te delen en u te voor-
zien van het juiste advies. 
Gaat u mee naar Intratuin 
Sliedrecht? We vertrekken om 
13.00 uur. De kosten zijn  
€ 9,00 (incl. vervoer en  
begeleiding). Vooraf  
reserveren is noodzakelijk.

WOENSDAG 7 OKTOBER

1,5 METER BINGO

Een gezellige bingo middag 
aangepast naar de nieuwe  
1,5 meter samenleving. Na-
tuurlijk zijn er mooie prijzen 
te winnen bij zowel de bingo 
en de loterij. U bent om 13.30 
uur van harte welkom in de 
Theaterzaal. De kosten zijn € 
5,50 (3 rondes, koffie/thee). 
Verkoop loten voor aanvang, € 
1,00 per lot, opbrengst is t.b.v. 
St. Vrienden van De Merwe-
landen. I.v.m. de beperkte 
ruimte, is vooraf reserveren 
noodzakelijk.

DONDERDAG 1 OKTOBER 

GRANDE OPENING DE PASSAGE

Vanmiddag wordt De Passage van De Merwelanden officieel feeste-
lijk geopend. De Passage is een multifunctionele plek van ontmoe-
ting, die een meerwaarde creëert voor de cliënten en bezoekers 
van De Merwelanden en voor de bewoners van de wijk De Staart 
en de Merwedepolder. In De Passage is er ruimte voor vitaliteit en 
beweging, met o.a. Fitness, Fysiotherapie, Podotherapie, Diëtiste 
en spreekuren van huisartsen. Tevens kunt u uw dagelijkse bood-
schappen doen in de winkel in De Passage.
Ook is er een ruimte voor de Hans Petri school. De leerlingen  
van deze school kunnen zo stage- en werkervaring opdoen bij  
De Merwelanden.U bent om 14.00 van harte welkom in De Passage.

WOENSDAG 14 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 hal. Er is 
voor ieder wat wils, dus zeker 
de moeite waard om even 
rond te kijken. De kraampjes 
staan vanaf 10.00 uur voor u 
klaar bij de hoofdingang.

WOENSDAG 14 OKTOBER

THUISBIOS “NEDERLAND WATERLAND”

In deze 3-delige serie vaart de kijker mee op een unieke reis over de Nederlandse wateren.
Vanmiddag bekijken we het 1ste deel en varen we over kanalen en rivieren in  Noord-Holland,  
Friesland, Overijssel en Flevoland. Voor de opnames zijn de modernste cameratechnieken toegepast. 
Er is zowel vanaf het water, als van de kant, als vanuit de lucht, maar ook onder water gefilmd. Dit 
levert spectaculaire beelden op. Door de prachtige beelden, meeslepende muziek en stem van acteur 
Gijs Scholten- van Aschat krijgen we een bijzondere kijk op Nederland. U bent om 14.00 uur van harte 
welkom in de Theaterzaal. De entree is € 2,50 (incl. koffie/thee). I.v.m. de beperkte ruimte, is vooraf 
reserveren noodzakelijk.
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ACTIVITEITEN OKTOBER 2020
Hieronder een selectie van alle activiteiten in oktober. Voor het volledige programma zie pagina 12 en 13

ACTIVITEITEN OKTOBER 2020
Hieronder een selectie van alle activiteiten in oktober. Voor het volledige programma zie pagina 12 en 13

DONDERDAG 22 OKTOBER

HERFST
WANDELING 
BIESBOSCH

De bladeren kraken weer  
onder de schoenen, kastan-
jes en eikels vallen uit de 
bomen en paddenstoelen 
schieten uit de grond. De 
herfst is prachtig! Wandel 
vanmiddag met ons mee en 
geniet van  
dit prachtige seizoen. We 
verzamelen om 13.15 bij de 
hoofdingang. De kosten zijn 
€ 7,50 (incl. vervoer, bege-
leiding, koffie/thee). Vooraf 
reserveren is noodzakelijk. 

DONDERDAG 15 OKTOBER

WINKELEN  
WALBURG

Gaat u graag winkelen in het 
overdekte winkelcentrum of 
gaat u liever naar de markt? 
Bij Winkelcentrum Walburg 
in Zwijndrecht hoeft u de 
keus niet te maken. U kunt 
het winkelcentrum en de 
aangrenzende markt van-
middag beiden bezoeken. We 
vertrekken om 13.00 uur. De 
kosten zijn € 8,50 (incl. ver-
voer en begeleiding). Vooraf  
reserveren is noodzakelijk.

DONDERDAG 28 OKTOBER

BLOEM
SCHIKKEN 

Met wat hulp van Paula van 
Waardenberg en de vrij-
willigers maakt u een mooi 
bloemstuk. U bent om 14.00 
uur van harte welkom in 
de Theaterzaal. De kosten 
zijn € 17,50 (incl. materiaal). 
Vooraf reserveren is  
noodzakelijk.

WOENSDAG 28 OKTOBER 

THEMA AVOND GRIEKENLAND

Het geheim van Griekenland is dat er altijd een opgewekt en relaxed sfeertje hangt. 
 ’s Avonds hoor je het tsjilpen van de krekels of je hoort de golven het strandje oprollen waar  
blauwe tafeltjes en stoeltjes het bekende plaatje compleet maken. Rozig van de zon aan een wijntje  
of de ouzo, zalige Griekse gerechten en een fijn muziekje op de achtergrond! Vanavond wanen ons 
even in Griekenland. De koks bereiden een heerlijke Griekse maaltijd en wij dansen met u de sirtaki! 
U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom in Brasserie De Ontmoeting, vanaf 17.45 uur wordt het  
diner geserveerd. De kosten zijn € 17,50. I.v.m. de beperkte ruimte is reserveren vooraf noodzakelijk. 
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ACTIVITEITENOVERZICHT SEPTEMBER 2020
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DATUM ACTIVITEIT LOCATIE KOSTEN

DINSDAG  1 SEP
9.00 -  11.30 uur

GROENTEBOER VALK hoofdingang

WOENSDAG  2 SEP
10.00 UUR

VERSMARKT hoofdingang

WOENSDAG  2 SEP
13.30 UUR

1,5 METER BINGO Sacristie

MAANDAG 7 SEP
13.00 UUR

BIOSCOOP THE MOVIES hoofdingang € 15,50

WOENSDAG 9 SEP
10.00 UUR

MINI ALBERT CUYP MARKT hoofdingang

WOENSDAG 9 SEP
13.30 UUR

THUISBIOS  
“VERDWENEN NEDERLAND” 

Theaterzaal € 2,50

DONDERDAG 10 SEP
14.00 UUR

BEAUTYBUS De Passage  

DONDERDAG 10 SEPT
13.15 UUR

STAYOKAY WANDELING hoofdingang € 11,00 

DINSDAG 15 SEPT
9.00 -  11.30 UUR

GROENTEBOER VALK hoofdingang

DINSDAG 15 SEPT PRINSJESDAG

DONDERDAG 17 SEPT
9.30 UUR

UITWAAIEN IN SCHEVENINGEN hoofdingang € 30,00 

MAANDAG 21 SEPT
13.00 UUR

APPELS PLUKKEN hoofdingang € 17,50 

WOENSDAG 23 SEPT 
13.00 UUR

WANDELING MUNNIKEPARK hoofdingang € 11,00

DONDERDAG 24 SEPT
13.00 UUR

WINKELEN STERRENBURG hoofdingang € 6,00

VRIJDAG 25 SEPT
17.30 UUR

THEMA AVOND MOSSELEN Brasserie De 
Ontmoeting

 € 17,35

MAANDAG 28 SEPT
10.00 UUR

VISSEN HOOG BLOKLAND hoofdingang € 13,50

DINSDAG 29 SEPT
09.00 -  11.30 UUR

GROENTEBOER VALK hoofdingang

WOENSDAG 30 SEPT 
14.00 UUR

BLOEMSCHIKKEN Theaterzaal € 17,50

Activiteiten onder voorbehoud.  
De Merwelanden behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren als de situatie binnen de organisatie verandert.

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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ACTIVITEITENOVERZICHT SEPTEMBER 2020 ACTIVITEITENOVERZICHT OKTOBER 2020
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DATUM ACTIVITEIT LOCATIE KOSTEN

DONDERDAG 1 OKT 
14.00 UUR

GRANDE OPENING PASSAGE De Passage

WOENSDAG 7 OKT 
10.00 UUR

VERSMARKT hoofdingang

WOENSDAG 7 OKT 
13.30 UUR

1,5 METER BINGO Theaterzaal € 5,50

DONDERDAG 8 OKT
13.30 UUR

BEAUTYBUS De Passage

DONDERDAG 8 OKT 
13.00 UUR

INTRATUIN SLIEDRECHT hoofdingang € 9,00

MAANDAG 12 OKT 
13.00 UUR

BIOSCOOP THE MOVIES hoofdingang € 15,00

DINSDAG 13 OKT 
09.00 -  11.30 UUR

GROENTEBOER VALK hoofdingang

WOENSDAG 14 OKT 
10.00 UUR

MINI ALBERT CUYP MARKT hoofdingang

WOENSDAG 14 OKT 
13.30 UUR

THUISBIOS
“NEDERLAND WATERLAND” 

Theaterzaal € 2,50

DONDERDAG 15 OKT 
13.00 UUR

WC WALBURG Centrale hal € 8,50

DONDERDAG 22 OKT 
13.00 UUR

HERFSTWANDELING BIESBOSCH hoofdingang € 7,50

DONDERDAG 22 OKT 
15.00 UUR

SAMEN LIEDEREN ZINGEN Kapel

DINSDAG 27 OKT 
9.00 -  11.30 UUR

GROENTEBOER VALK hoofdingang

WOENSDAG 28 OKT 
14.00 UUR

BLOEMSCHIKKEN Theaterzaal € 17,50

DONDERDAG 29 OKT 
13.00 UUR

WINKELEN STERRENBURG hoofdingang € 6,00

VRIJDAG 30 OKT 
17.30 UUR

THEMA AVOND GRIEKENLAND 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.

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
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VRIJDAG 
13.00 UUR

BILJARTEN

WOENSDAG 
19.00 UUR

BARAQUE

DONDERDAG 
9.00 -  11.00 UUR

BIBLIOTHEEK

VASTE ACTIVITEITEN

DE SPELSALON DE THEATERZAAL

MERWEDEFLAT 
5e ETAGE

ACTIVITEITENRUIMTE

WIJzer_14

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

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

KOFFIETIJD
ELKE WOENSDAG OCHTEND

is er een knutsel of spel 
ochtend voor dames die het 
fijn vinden om creatief bezig 
te zijn of gewoon een praatje 

willen maken bij ons in de 
activiteitenruimte.

VANAF 10.00 STAAT DE 
KOFFIE KLAAR.

EXTRA
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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

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

KOFFIE VOOR 
KERELS

ELKE DONDERDAG OCHTEND  
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.

VANAF 10.00 STAAT DE  
KOFFIE KLAAR.

EXTRA



WIJzer_16

KORT  
NIEUWS

“ROER-JE-STAART” BEWEEGROUTE
De “Roer-je-Staart” beweegroute is een 
wandelroute voor en door “jong en oud”  Met 
educatieve weetjes en beweegopdrachten 
prikkelt de route tot kennisopname, bewe-
ging, plezier en verbinding.

Met de “Roer-je-Staart” beweegroute komt u 
niet alleen on beweging, onderweg leert u ook 
een heleboel over de dieren die er leven op 
De Staart en in de Biesbosch. De Biesbosch is 
voor iedereen wel bekend en ligt vlak achter 
De Staart. Bewoners van woon- en zorgcen-
trum De Merwelanden hebben samen met 
leerlingen van IKC De Regenboog de tekenin-
gen op de borden gemaakt. Voor en door Jong 
en Oud dus! De namen van de kunstenaars 
met hun leeftijden staan op de borden. 

Op de borden staan nummers met een leuke 
beweegopdracht. Dus neemt u een dobbel-

steen mee, wanneer u de route wandelt, dan 
is de route iedere keer weer anders. Gooi de 
dobbelsteen en kies de opdracht die hoor bij 
het aantal gegooide ogen van de dobbelsteen. 
Het is op deze manier natuurlijk ook heel 
leuk om de route te wandelen met u kleinkin-
deren of achterkleinkinderen. Heeft u geen 
dobbelsteen, dan kunt u deze ook lenen bij 
De Merwelanden. Zit u in een rolstoel, ook 
dan is de route heel geschikt, vandaar dat er 
ook bijvoorbeeld “ren of rij” bij de beweegop-
drachten staat.

Wij wensen u veel beweegplezier!

ACTUEEL ACTUEEL & PUZZEL
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ACTUEEL ACTUEEL & PUZZEL
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Heeft u ook zo genoten van de Spierdaagse 
vorig jaar? Of van de Roofvogelschow of de 
paasattentie? Wist u dat dit mogelijk is gemaakt 
door stichting Vrienden van De Merwelanden? 
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.

VRIENDEN 
VAN DE MERWELANDEN

WORDT VRIEND VOOR 15 EURO 

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



IN BEELD

STAAT U ZELF DEZE KEER OP DE

FOTO?

REDACTIEWIJZER
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kids beweegroute

raambezoek

Vrolijke nootcomplimenten



IN BEELD
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REDACTIEWIJZER

TELEFOONNUMMERS

Activiteiten 
078 750 20 25
Administratie 
078 750 20 80
Bewonerscommissie ’81 en 86’ 
078 614 73 31
Brasserie 
078 750 20 28
Cliëntenraad 
06 156 649 35
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 
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

DOKTERSSPREEKUREN

woensdag
11.00 uur

STROOM Huisartsenzorg  
spreekuur op afspraak, 078 204 88 88

vrijdag
9.00 uur

Praktijkondersteuner STROOM 
spreekuur op afspraak, 078-204 8888

donderdag
16.00 uur

dr. Wildeboer
spreekuur op afspraak

donderdag
10.00 uur

dr. Viljac
spreekuur op afspraak

Maandag, woensdag,  
donderdag en vrijdag  
8.30 - 9.30 uur

Priklab

IN DE KAPEL

KERKVIERINGEN
dinsdag 9.30 uur en  
zaterdag 10.00 uur

Huisdiensten
17 september 15.00 uur
15 oktober 15.00 uur
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