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Eucharistievieringen

dinsdag en donderdag 09.30 uur - kapel

zondag 10.00 uur - theaterzaal

Protestantse diensten

donderdag 12 maart 15.00 uur - kapel

donderdag 2 april 15.00 uur - kapel

Witte Donderdag, viering Heilig Avondmaal   

Repetitie kerkkoor De Merwelanden

elke donderdag 19.30 - 21.30 - theaterzaal

Redactiewijzer

Telefoonnummers   
Activiteiten 078 750 20 25

Administratie 078 750 20 80

Bewoners-

commissie ‘150’ 078 621 31 20

Bewoners-

commissie ’81 en 86’  078 614 73 31

Brasserie  078 750 20 28

Cliëntenraad  06 134 623 47

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

Technische dienst  078 750 20 99

Thuiszorg / verzorging  078 750 20 40

(s.v.p. na 11.00 uur) 

Verpleging / 

kleinschalig wonen  078 750 20 70

Vertrouwenspersoon  078 750 20 13

Vrienden van  

De Merwelanden  078 750 20 32

Wijkverpleegkundigen  078 750 20 90

Winkel  078 750 20 24

Woningverhuur  078 750 20 32

Colofon
Wijzer is een tweemaandelijkse uitgave 

van De Merwelanden, bestemd voor 

cliënten en hun relaties. 

Redactieadres:

redactie@demerwelanden.nl, 

tel. 078 7502011

Vormgeving: 

De Conceptafdeling

Druk: 

Drukkerij Dekkers Van Gerwen, Dordrecht

Oplage 750 exemplaren    

De Merwelanden 

Haringvlietstraat 515, 3313 EM Dordrecht

Telefoon 078 6163222

E-mail info@demerwelanden.nl

Website www.demerwelanden.nl

Doktersspreekuren maart

dinsdag 7, 14, 21, 28 dr. van Schaardenburg  11.00 uur

woensdag 8, 15, 22 dr. Jylha    15.00 uur

donderdag 2 dr. Wildeboer  16.00 uur

donderdag 9 dr. Franssens  10.00 uur

donderdag 16 dr. Nieboer   11.00 uur

Doktersspreekuren april

dinsdag 4, 11, 18, 25 dr. van Schaardenburg  11.00 uur 

woensdag 12, 19, 26 dr. Jylha    15.00 uur

donderdag 6 dr. Wildeboer  16.00 uur

donderdag 13 dr. Franssens  10.00 uur

donderdag 20 dr. Nieboer   11.00 uur

Conditietest, op afspraak maandag, dinsdag, donderdag 06 461 033 04

Trombosedienst elke woensdag    08.30 uur 

Huisartsenlaboratorium elke vrijdag   8.30 - 8.45 uur

Rijbewijskeuringen* 16 maart    13.00 - 16.30 uur

 13 april    13.00 - 16.30 uur

 

* Een afspraak voor een rijbewijskeuring kunt u maken via Regelzorg,  

telefoon 088 232 33 00 of www.regelzorg.nl. 

Kerkvieringen

dinsdag en donderdag 09.30 uur - kapel

zaterdag  10.00 uur – kapel

Huisdiensten

donderdag 9 maart  15:00 uur – kapel

donderdag 13 april viering heilig avondmaal 15:00 uur  - kapel

Bijbelgroepen

donderdag 2 maart 10:00 uur – Cultureel Café

donderdag 23 maart 10:00 uur – Cultureel Café

  

Speciale vieringen

1 maart Aswoensdag viering 15:00 uur -kapel

13 april Witte donderdag 

Eucharistieviering  10:00 uur – kapel

15 april Paaswake 18:30 uur -  Theaterzaal
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Thuis in toegewijde zorg



Op de foto in de vorige wijzer zag u De Johan de Wittbrug, 

gefotografeerd in 1910. Mevrouw E. Bakker- de Bruin 

(Haringvlietstraat 739) gaf het juiste antwoord.  

Gefeliciteerd, u mag uw prijs ophalen bij de klantenservice.

Een nieuwe website voor De Merwelanden
Per 1 maart is de website van  

De Merwelanden in een nieuw jasje 

gestoken. De oude website bestond al 

een paar jaar en voldeed niet meer 

geheel aan onze wensen en aan die 

van de bezoekers. Een goede reden 

dus om een nieuwe website te laten 

ontwikkelen. Ook was dit een  

mooi moment om tevens onze huisstijl 

te laten aansluiten bij de stijl van de 

nieuwe website. Dit kunt u al zien aan 

de nieuwe wijzer, ook deze is in een 

nieuw jasje gestoken. 

De Merwelanden begint 2017 zo  

met een mooie nieuwe en frisse 

uitstraling. Neem eens een kijkje op 

onze nieuwe website.

Weet u waar deze foto is gemaakt? Indien u uw antwoord 

vóór 1 mei inlevert bij de brasserie of klantenservice, maakt 

u kans op een waardebon voor brasserie De Ontmoeting.
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Oplossing prijsvraag fotopuzzel

Fotopuzzel helaas vergeten wie het was, bleek ook 

nog eens heel goed op de blokfluit te 

kunnen spelen. Ik was diep onder de 

indruk! Of we ook veel geld hebben 

gespaard dat jaar en voor welk doel... dat 

zou ik niet meer weten.

Dit jaar willen wij in De Merwelanden ook 

een gast aan tafel uitnodigen en wel de 

allerarmste kinderen uit Bangladesh en 

Nepal, die vanwege een lichamelijke en 

meervoudige handicap geen toekomst-

perspectief hebben. Kunt u het zich 

voorstellen? Deze kinderen hebben geen 

vriendjes en niet zelden is er niemand die 

voor hen kan zorgen. Ze zitten daardoor, 

niet zelden, de hele dag met een touw 

vastgebonden aan een paal. Het is voor 

ons gewoon niet voor te stellen! We 

gunnen toch ieder kind zorg en aandacht 

en alles wat het nodig heeft om zich zo 

goed mogelijk te kunnen ontwikkelen?

Stichting PhySCI komt op voor deze 

kinderen. Zij zetten zich in om hulp te 

geven aan de allerarmste, gehandicapte 

kinderen in Bangladesh en Nepal. Als de 

kinderen aan hun lot worden overgelaten, 

is dat trouwens niet door kwaadwillig-

heid, maar meestal door gebrek aan 

kennis en mogelijkheden. Daarom zet de 

stichting PhySCI zich vooral in om dáár 

mensen op te leiden om zo deze kinderen 

goede zorg te kunnen bieden, zodat zij 

zich zo goed mogelijk kunnen ontwikke-

len en bijvoorbeeld uiteindelijk zelfs naar 

school kunnen. Tijdens de Vastentijd 

willen we deze stichting als ‘gast aan 

onze tafel’ uitnodigen en geld ten bate 

van hun werk inzamelen.

In de loop van komende weken zullen we 

u in de Nieuwsweek verder informeren 

over dit project. Nu al nodig ik u graag uit 

om op zaterdag 8 april vanaf 14.00 uur 

naar de Brasserie de Ontmoeting te komen. 

We houden dan een informatieve en 

vooral gezellige middag, waarvan de op- 

brengsten voor het goede doel zullen zijn.  

Er wordt vanuit eerste hand verteld over 

het project, er kan geproefd en geknut-

seld worden. Er komt een modeshow van 

kleding uit Bangladesh en er zal een 

loterij zijn. We maken er een leuke 

middag van voor jong en oud, dus nodigt 

u ook uw (achter)kleinkinderen uit! We 

hopen dat u er allemaal bij zult zijn!

Met Pasen hopen we dan een mooi 

bedrag kunnen schenken aan al die 

kinderen in Bangladesh en Nepal zodat 

zij én hun ouders weer met vertrouwen 

naar de toekomst kunnen kijken!

Gabriëlle Vermeulen

Ik weet nog goed dat we op de lagere 

school in de vastentijd voorgedrukte 

kartonnen vellen kregen. Daar kon  

dan een mooi spaarpotje van worden 

gevouwen. ‘Gast aan tafel’ stond er op  

geschreven. In de vastentijd, de 40 dagen 

in voorbereiding op Pasen, werd er niet 

alleen minder gesnoept, maar ook geld 

gespaard voor de Vastenaktie. Wat dat 

betreft is er niet veel veranderd, want ook 

nu nog proberen we in die periode wat te 

minder toe te geven aan onze verleidin-

gen en geld te doneren aan een goed doel. 

Op mijn lagere school, een echte katho-

lieke school, werd veel aandacht besteed 

aan die ‘Gast aan tafel’. Ik weet nog dat er 

een keer zelfs tv-opnames gemaakt 

werden. En tussen de middag kwamen 

de presentator, de cameraman en de 

geluidsman als gasten aan ónze tafel. Dat 

kwam omdat mijn vader het hoofd van 

de school was. Aten we normaal gespro-

ken eenvoudig even een boterhammetje 

aan de keukentafel, deze keer lunchten 

we uitgebreid aan de eettafel in de 

huiskamer. En, werd mij op het hart 

gedrukt: ‘netjes eten hoor, met vork en 

mes, want het zijn belangrijke gasten…’. 

Hoewel ik het eerst heel spannend vond, 

werd het een gezellige maaltijd. De 

presentator, een bekende man, ik ben 

Column
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‘ GAST  
AAN  
TAFEL...’

Redactiewijzer



Vandaag een interview met Wim Baauw. Hij is geen bewoner 

van De Merwelanden, maar wel een betrokken buurtbewoner.  

U heeft hem vast wel eens gezien, Wim maakt vaak foto’s van 

activiteiten bij De Merwelanden.

Gebruikt u de tijd goed?

Tot nu toe nog wel, ik ben altijd bezig en wil veel doen en blijven 

doen. Ik heb veel plezier in het leven. Ik word dit jaar 80 en wil 

zo actief mogelijk blijven. Op dinsdagmorgen ga ik bijvoorbeeld 

sporten en daarna ga ik nog wandelen met de mensen.

Hoe bent u bij De Merwelanden beland?

Ik kwam te wonen in de Boterdiepstraat, dat waren toen nog 

woningen van De Merwelanden. Tegenover mijn huis was een 

buurthuis, daar stond ik achter de bar en ben ik gaan koken 

voor de mensen. Oudere mensen waren dat, dezelfde leeftijd 

als ik nu. Op woensdag maakte ik daar een warme maaltijd. Ik 

kookte de oudhollandse pot; hachee, peen en uien, boerenkool 

met worst. Op vrijdagavond werd er altijd gedart in het buurt-

huis, dan maakte ik gehaktballen voor de jongens. Na een 

aantal jaar ging het steeds slechter met het buurthuis en dat 

werd uiteindelijk ook afgebroken. Toen ben ik bij De Merwelan-

den terecht gekomen.  Daar heb ik een aantal jaar computerles-

sen gegeven. Die lessen werden gegeven in het restaurant, dat 

is nu de kantoortuin geworden. Ik heb daar nog foto’s van.

De foto’s zijn een rode draad in ons gesprek.  

Heeft u altijd gefotografeerd?

Niet altijd, maar wel al vanaf jonge leeftijd, 14 jaar. Ik ben al 

vroeg begonnen met werken, als hulp bij een tuinman. Toen ik 

18 jaar was heb ik mijn rijbewijs gehaald en een jaar later ook, 

19 jaar oud, mijn vrachtwagenrijbewijs.  Maar ik heb veel 

gedaan, ik heb ook op de taxi gereden en met een trailer 

bungalows vervoerd. De laatste jaren was ik werkzaam bij 

Fokker. En ik heb altijd en overal foto’s van gemaakt.

Bij Fokker werkte een fotograaf en ik fotografeerde natuurlijk 

ook al veel.  Ik ben hem toen gaan assisteren. Toen het bij 

Fokker slechter ging ben ik daar, met een gouden handdruk, 

ontslagen. Ik had het naar mijn zin bij Fokker en had goed 

contact met een collega. Hij is in diezelfde periode ook ontsla-

gen en daarna voor zichzelf begonnen, in een oude school in 

Papendrecht. Daar had hij een lokaal gehuurd, waar wij een 

studio van hebben gemaakt. Door hem ben ik nog meer gaan 

fotograferen. Ik heb bijvoorbeeld voor het Natuur en Milieucen-

trum gefotografeerd, ik heb op kinderboerderijen gefotogra-

feerd. Ik fotografeer veel, soms te veel. En ik bewaar alle foto’s, 

soms kom ik een foto tegen, waarvan ik niet meer wist dat ik 

die had gemaakt,

En wat vind u het leukste om te fotograferen? 

Ik heb alles gefotografeerd, zoals modellen, motorfietsen, 

archeologie, ga zo maar door. Maar ik vind het wel het leukste 

om in de natuur te fotograferen. Dan ga ik zitten en rondkijken, 

rustig wachten en dan foto’s maken. Ik ben ook twee keer in 

Zuid-Afrika geweest. Dat was heel mooi. Ik was daar met mijn 

neef bij een reservaat voor leeuwen. Hij heeft daar veel gefilmd 

en ik heb daar veel foto’s gemaakt.

Ik heb al veel gefotografeerd, maar ik zou het leuk vinden om 

nog eens bij een kaasboerderij te fotograferen. Bij een boer, die 

echt nog zelf zijn kaas maakt, ja, dat lijkt me heel mooi.

De tijd gaat snel, 
gebruik hem wel.  

Interview
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“Ik vind het leven zo leuk en heb zoveel plezier. 
Ik kan ook geen keuzes maken, ik ben heel nieuwsgierig. 

Ik zeg altijd De tijd gaat snel, gebruik hem wel!”

“Ik word dit jaar 
80 en wil zo 

actief mogelijk 
blijven.”  



HET OUDE 
RECEPT  
Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zet zich sterk in 

om ouderen zo gezond mogelijk te houden. In Leiden is zelfs 

een unieke internationale master studie “Vitaliteit en Veroude-

ring”. Het LUMC brengt maandelijks een magazine uit, waarin 

onderwerpen gerelateerd aan veroudering dan ook regelmatig 

aan de orde komen. In de decemberuitgave van het LUMC 

magazine stond een top 5 van kwalen bij ouderen. Vier daarvan 

verwachtte ik wel in deze top 5, maar de nummer 5 verraste 

mij. Het was: bijwerkingen van het gebruik van veel verschil-

lende medicijnen. 

Zo zijn moeheid en lusteloosheid, prikkelbaarheid, neer- 

slachtigheid of ongecoördineerd bewegen veelvoorkomende 

bijwerkingen, die door de arts, uzelf of door familie maar al te 

vaak worden toegeschreven aan de ouderdom en niet aan de 

gebruikte geneesmiddelen. 

Een probleem is dat bijwerkingen vaak niet onmiddellijk in de 

richting van één bepaald medicijn wijzen. Dat probleem doet 

zich vooral voor wanneer meerdere geneesmiddelen tegelijk 

zijn voorgeschreven. Het ene geneesmiddel kan namelijk de 

werking of bijwerking van het andere middel versterken of 

verzwakken. 

Van oudsher testen wetenschappers medicijnen niet op 

ouderen, zodoende is het vaak niet precies bekend wat het 

effect van een geneesmiddel bij gebruik door ouderen is. 

Ouderen reageren anders op medicijnen, dan mensen van 

middelbare leeftijd. Zo kan een bloeddruk verlager bij een  

50 jarige hart- en vaatziekten voorkomen, maar bij een 

90-jarige valpartijen en een mindere orgaandoorbloeding 

veroorzaken. Het menselijk lichaam verandert in de loop der 

jaren, het gaat steeds minder vocht en bloedeiwitten bevatten. 

Hierdoor wordt de concentratie medicijnen hoger. De nieren, 

die medicijnen uitscheiden, krijgen het dan flink te verduren.

Het is daarom goed dat uw arts af en toe kritisch naar 

uw medicatie kijkt. Stel u er voor open als uw arts een 

wijziging van medicatie voorstelt, het oude vertrouwde 

recept is misschien niet meer zo goed voor u als u denkt. 

Bron: ‘Lang en gezond leven, hoe doe je dat.’ 

Diana Rietveld LUMC magazine

Elize van Schaardenburg, vitaliteitscoach

Gezond en vitaal
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Actueel

Het Manifest van Hugo Borst is daarvan 

een mooi voorbeeld. Ook in de politiek, 

het lijkt nu wel of iedere partij zich 

ineens bewust is geworden van het feit 

dat meer aandacht voor onze ouderen, 

ook betekent dat hier geld voor beschik-

baar moet komen. Een beetje jammer 

dat één van die politieke partijen, die dat 

nu roepen, zelf het hardst op bezuinigen 

heeft ingezet… Maar laten we vooral de 

zegeningen voor de toekomst tellen. 

Actiz heeft gerekend, het CBS heeft 

gerekend en anderen waarschijnlijk ook: 

er moet ongeveer 2 miljard extra naar de 

ouderenzorg voor voldoende gekwalifi-

ceerd personeel. En het lijkt erop dat een 

groot deel van de politieke partijen dit nu 

in hun verkiezingsprogramma opneemt! 

Natuurlijk zijn er ook critici die zeggen 

“eerst zien, dan geloven”... Maar dit is wel 

een heel belangrijke verandering in de 

publieke opinie en in de politieke arena.  

En geeft hoop voor betere mogelijkheden 

voor het, ook in de toekomst, met elkaar 

realiseren van goede ouderenzorg in heel 

Nederland.  

De Merwelanden hecht veel waarde aan 

goede zorg, zoals u hopelijk dagelijks 

kunt ervaren. Al gaan er hier ook wel 

eens zaken niet helemaal goed (het blijft 

mensenwerk), iedereen zet zich in om dit 

op de best mogelijke manier op te lossen. 

En dat gebeurt met liefde en aandacht. 

De Merwelanden: Thuis in Toegewijde 

Zorg, wordt dan ook ons nieuwe credo 

voor de komende jaren. 

En ook bij De Merwelanden staan de 

ontwikkelingen niet stil en is er weer een 

verandering op til, namelijk met een 

nieuwe bestuurder. Mijn periode zit er per 

1 april alweer op en dan gaat de nieuwe 

bestuurder het overnemen. Er volgt nog 

een afscheidsmomentje, maar langs deze 

weg wil ik graag iedereen bedanken voor 

de gastvrijheid en de fijne ontmoetingen. 

De nieuwe bestuurder  zal zich hier vast 

en zeker ook welkom voelen en zich de 

komende tijd op haar eigen manier aan 

iedereen voorstellen. 

Anneke Bouwmeester, bestuurder a.i. 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik 

heb ze al gevoeld: die beginnende 

voorjaarskriebels... Op het moment dat ik 

dit schrijf, waait er weliswaar een schrale 

oostenwind en is het buiten koud... Maar 

vorige week was er ineens een zonnetje 

met een temperatuur boven de 10 

graden. Een mooie vorst met zon is fijn, 

maar daarna is het voorjaar dan ook 

weer een kadootje.   

Als Nederlanders staan we erom bekend 

dat we altijd klagen over het weer, maar 

eigenlijk is het toch heel fijn: die af- 

wisseling. Al is het maar om je weer te 

kunnen verheugen op wat er komen 

gaat...

Ook in de zorg staat het eigenlijk nooit 

stil en is er sprake van een grote transi-

tie. In de afgelopen periode is er veel 

aandacht in pers en politiek geweest 

voor de ouderenzorg en dat is een goede 

zaak. Er wordt veel geklaagd en veel 

gepubliceerd over wat er niet goed gaat, 

maar gelukkig is er ook opgepikt hoe het 

beter zou kunnen.  

Beginnende 
voorjaarskriebels

OPEN DEUR



Datum Activiteit Tijd Locatie Bedrag

Maandag 3 april Bioscoop Kinepolis 15:00 uur hoofdingang €15,-                       

Dinsdag 4 april Groenteboer Valk in De Merwelanden 09:00 uur hoofdingang

Woensdag 5 april Versmarkt in de Merwelanden 10:00 uur hoofdingang

Woensdag 5 april Bloemschikken Lente 13:30 uur activiteitenruimte € 12,50

Donderdag 6 april Bingo 14:00 uur theaterzaal € 3,50

Vrijdag 7 april Vrijdagmarkt centrum Dordrecht 13:15 uur hoofdingang € 5,-

Zaterdag 8 april Culturele middag Bangladesh en Nepal 14:00 uur De Ontmoeting

Maandag 10 april Vissen Hoog Blokland 10:00 uur hoofdingang € 10,-

Dinsdag  11 april ” Vertel eens……” 13:30 uur Cultureel Café 

Woensdag 12 april Mini Albert Cuyp Markt 10:00 uur hoofdingang

Donderdag 13 april Optreden Koor Kesara 14:00 uur theaterzaal €3,50

Donderdag 13 april Witte Donderdag 

Eucharistie viering

Huisdienst met viering heilig avondmaal

10:00 uur

15:00 uur

Kapel

Kapel

Zaterdag 15 april Paaswake 18:30 uur theaterzaal

Dinsdag 18 april Groenteboer Valk in De Merwelanden  09:00 uur hoofdingang 

Woensdag 19 april Dansmiddag met Dixy Dordt Hot 5 14:00 uur theaterzaal € 4,-

Donderdag 20 april Dordrechts Museum 13:00 uur hoofdingang  € 15,-

Maandag 24 april Winkelen in Sterrenburg 13:15 uur hoofdingang € 4,50

Woensdag  19 april Beauty Bus 09:15 uur Cultureel Café

Woensdag 26 april DVD “Ons Koningshuis”  14:00 uur theaterzaal € 2,-

Vrijdag 28 april Thema avond “ Het Witte Goud “ 17:00 uur De Ontmoeting € 15,75

Datum Activiteit Tijd Locatie Bedrag

Woensdag 1 maart Versmarkt in De Merwelanden 10:00 uur hoofdingang

Woensdag 1 maart Aswoensdag viering 15:00 uur Kapel

Donderdag 2 maart Bijbelgroep 10:00 uur Cultureel Café

Donderdag 2 maart Bingo 14:00 uur theaterzaal € 3,50

Maandag 6 maart Bioscoop Kinepolis 15:00 uur hoofdingang € 15,-   

Dinsdag 7 maart Groenteboer Valk in de Merwelanden 09:00 uur hoofdingang

Woensdag 8 maart Mini Albert Cuyp Markt 10:00 uur hoofdingang

Donderdag  9 maart Schaapskooi Ottoland 13:00 uur hoofdingang € 17,50

Donderdag 9 maart Huisdienst 15:00 uur Kapel

Vrijdag 10 maart Optreden Brandweermannenkoor 10:00 uur De Ontmoeting

Maandag 13  maart Winkelcentrum Walburg 13:15 uur hoofdingang € 8,-

Woensdag 15 maart Documentaire 100 jaar Schiphol 14:00 uur theaterzaal € 2,-

Donderdag 16 maart Optreden Medleykoor 14:00 uur theaterzaal € 3,50

Dinsdag 21 maart Groenteboer Valk in de Merwelanden 09:00 uur hoofdingang

Dinsdag 21 maart ” Vertel eens……” 13:30 uur Cultureel Café

Woensdag 22 maart Beauty Bus in de Merwelanden 09:15 uur  Cultureel Café

Woensdag 22 maart Aangenaam klassiek ‘Live’ 14:00 uur theaterzaal € 2,50

Donderdag 23 maart Bijbelgroep 10:00 uur Cultureel Café

Donderdag 23 maart Lentewandeling in de Biesbosch 13:30 uur hoofdingang € 8,50

Vrijdag  24 maart Nationale Pannenkoekdag 10:00 uur Cultureel Café  € 2,-

Maandag 27 maart Op zoek naar de Beverburchten 13:00 uur hoofdingang € 27,50

Donderdag 30 maart Winkelen in Sterrenburg 13:15 uur hoofdingang € 4,50

Vrijdag 31 Maart Thema avond “ Flying High” 17:30 uur De Ontmoeting € 15,75

Actief april

Activiteitenagenda aprilActiviteitenagenda maart
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Actief maart
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Actief maart Actief maart

Versmarkt in  
De Merwelanden
Woensdag 1 maart

Iedere eerste woensdag van de maand 

kunt u de lekkerste verse producten  

kopen op de versmarkt bij de hoofd-

ingang. Zoals heerlijke biologische kaas, 

een lekker visje of het verse brood van  

de desembakkerij.

DVD Documentaire 100 jaar 
Schiphol
Woensdag 15 maart 

Koninklijke Luchthaven Schiphol of Am-

sterdam Airport Schiphol is de grootste 

Nederlandse luchthaven en een belang-

rijke luchthaven in Europa. 

Deze DVD  bevat een schatkist aan film-

beelden over het vliegveld, van Polygoon 

Bioscoop journaal tot schitterende docu-

mentaires en uniek niet eerder gepubli-

ceerd beeldmateriaal . De entree is € 2,-.

Lentewandeling in de 
Biesbosch 
Donderdag 23 maart

Hoera het is Lente! De bomen staan in 

knop, de vogels zingen hun hoogste lied 

en prille zonnestralen proberen ons te 

verwarmen. Vanmiddag maken we een 

stevige wandeling met of zonder rollator 

of  rolstoel  door dit prachtige gebied.  

Aansluitend verwennen we de inwendige 

mens met een kop koffie/ thee  of cho-

colademelk en een beverkoek. De kosten 

voor vervoer, begeleiding, consumptie en 

koek zijn € 8,50.

Brandweermannenkoor 
bij De Merwelanden
Vrijdag 10 maart 

Deze vrijdag zal het Brandweerman-

nenkoor een optreden verzorgen bij 

De Merwelanden. Het optreden wordt 

gegeven in het kader van NL Doet,  

de grootste vrijwilligersactie van 

Nederland. Het koor bestaat uit ca. 27 

leden en hun repertoire is zeer 

gevarieerd, van liedjes uit musicals 

en operettes tot klassiek. Het belooft 

een gezellig zanguurtje te worden.  

U bent vanaf 10:00 uur welkom in de 

brasserie. De koffie en thee wordt u 

aangeboden door de Vrienden van 

De Merwelanden.

Aangenaam klassiek 
‘Live’
Woensdag 22 maart

Een live optreden opera zangeres 

Judith Ellis en Herman van Rooijen 

op piano.                                                                                                                              

Judith Ellis is in Birmingham,  

Engeland geboren. Ze studeerde af in 

zang en piano aan de Royal Academy 

of Music in Londen. Na de voltooiing 

van haar opleiding, heeft ze gezongen 

met een aantal opera-operettegezel-

schappen in en rond Londen. 

Als operazangeres heeft ze meege-

daan aan het eerste Belcanto Festival 

in Dordrecht, waar zij de rol van 

Obadella uit Verdi’s opera Attilla 

heeft gezongen. 

Verder zingt Judith mee met ensem-

bles, zoals Opera in Concert en Bel 

Canto, die veel opera/operetteconcer-

ten verzorgen. De entree is € 2,50.

Thema avond “ Flying 
High”
Vrijdag 31 maart

Deze avond staan we stil bij het 100 

jarig bestaan van vliegveld Schiphol.

Een feestelijke avond met een 

hemels menu en gezellige muziek 

van DJ Sens. De kosten voor zijn  

€ 15,75 (incl. diner). Aanvang van het 

diner is om 17:30 uur. Reserveren is 

noodzakelijk.

Bioscoop Kinepolis
Maandag 6 maart en 3 april

Kinepolis Dordrecht aan het Wantij is  

de bioscoop voor de Drechtsteden.  

Met 6 moderne zalen kunt u optimaal 

genieten van perfect beeld en geluid.

In 2017 gaan we maandelijks op 

maandag de bioscoop bezoeken voor  

de nieuwste films in 3D en reguliere 

films. Welke films dat zijn in maart en 

april zijn, leest u in de Nieuwsweek  

van 1 maart.

De kosten voor entree, vervoer en 

begeleiding zijn € 15,-. Reserveren  

is noodzakelijk.

“Vertel eens...”
Dinsdag 21 maart en 11 april

Een bewoner bracht het leuke idee in, 

om regelmatig een gezellig samenzijn te 

organiseren, waarin mensen iets 

vertellen over een onderwerp waar ze 

veel van af weten en dit willen delen 

met anderen. Goed idee, want er is zo 

veel kennis en ervaring onder u en 

zoveel verhalen die het vertellen waard 

zijn. Bewoners, medewerkers, vrijwilli-

gers en familie nodigen wij uit om ’op 

de zeepkist’ te gaan staan en over hun 

passie te vertellen.  

De onderwerpen kunnen over van alles 

gaan: uw ambacht of liefhebberij, een

 vervolg hiernaast 

Nationale Pannenkoekdag
Vrijdag  24 maart

Het is weer Nationale Pannenkoekdag. 

Dat betekent dat u die dag geen 

spruitjes, andijvie of hutspot hoeft te 

eten. Maar heerlijk kunt smikkelen en 

smullen van pannenkoeken met spek of 

appel of kaas of jam of banaan of 

poedersuiker of alles door elkaar 

natuurlijk. Het is uw feestje!

De opbrengsten van de pannenkoekdag 

komen te goede aan de stichting 

Lymph&co.  Deze stichting zet zich in 

voor lymfklierkanker en is mede-opge-

richt door Bernhard van Oranje.

Tussen 10.00 en 19.00 uur kunt u in het 

Cultureel Café, voor deze gelegenheid 

speciaal omgetoverd tot pannenkoeken-

huis, genieten van een lekkere versge-

bakken pannenkoek voor maar € 2,-.

Lammetjes aaien 
Schaapskooi Ottoland
Donderdag 9 maart

In de schaapskooi willen wij  u het 

leven met de dieren en de natuur in 

de omgeving van onze schaapskooi 

laten beleven. In de schaapskooi 

mag u tijdens de lammertijd de 

schaapherder helpen en hij zal u, aan 

de hand van films en verhalen, over 

het herders vak vertellen.

Er zal koffie zijn met wat lekkers en 

we mogen de lammetjes aaien. De 

kosten zijn € 17,50, inclusief vervoer, 

rondleiding, presentatie, begeleiding 

en koffie met wat lekkers.

vervolg “Vertel eens...”

historisch- of een reisverhaal, 

kortom alles wat wetenswaardig is. 

Bezoekers zijn van harte welkom 

om te komen luisteren en vragen te 

stellen. U kunt ondersteuning 

krijgen als u beeldmateriaal of 

voorwerpen wilt tonen. 

We starten 21 maart, Brigitte van 

Dijck vertelt dan over het ambacht 

Plateel schilderen. Op 11 april volgt 

dhr. W.C. Hoogeweij met een 

vertelling over Bosbouw.

Heeft u een passie en wilt u die met 

andere delen? Geef u dan op bij het 

activiteitenteam voor ”Vertel eens…” 

078- 7502025. 

Op zoek naar de  
Beverburchten  
Maandag 27 maart

Heerlijke vaartocht met de rolstoel-

vriendelijke rondvaartboot De Halve 

Maen door de Biesbosch op zoek 

naar de Beverburchten. Tijdens deze 

twee en half uur durende vaartocht 

wordt er ook koffie/thee met wat  

lekkers geserveerd. De kosten zijn  

€ 27,50 (incl. vaartocht, vervoer, 

begeleiding, 2x koffie/thee met wat 

lekkers).
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Het volledige overzicht van data en tijdstippen van de activiteiten ziet u op pagina 8 en 9.
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Actief april Actief april

Bloemschikken Lente
Woensdag 5 april

Het is voorjaar, dus tijd om de lente in 

huis te halen. Onder leiding van Paula 

van Waardenburg maakt u een mooi 

lentestuk. U betaalt € 12,50 voor de work-

shop en de materialen. Reserveren is 

noodzakelijk.

Optreden Koor Kesara
Donderdag 13 april

De circa 20 dames en heren van het 

Kesara koor komen naar De Merwelanden 

voor een gezellige middag met  

Nederlandstalige liedjes van toen en nu. 

Ze nemen tekstboekjes mee, dus dat 

wordt meezingen! De entree is € 3,50.

DVD  
“Ons Koningshuis”
Woensdag 26 april

Koning Willem Alexander wordt op 27 

april alweer 50 jaar.

Vanmiddag  tonen wij u een mooie DVD 

over onze vorst en vorstin. Daarna kunt 

u leuke prijzen winnen met De Konings-

huis Kwis. Wat weet u van ons vorsten-

huis? De entree kost € 2,-.

Vissen Hoog Blokland
Maandag 10 april

We gooien de hengels weer uit op 

onze vaste visstek in Hoog Blokland. 

Gaat u mee? De kosten voor vervoer, 

hengels, aas en de koffie zijn € 10,-. 

Reserveren is noodzakelijk.

“Een Koninklijk Paradijs” 
Dordrechts Museum
Donderdag 20 april

Het mooiste werk van dierenschilder 

Aert Schouman (1710-1792) komt 

samen in een feestelijke tentoonstel-

ling voor kunst- en natuurliefhebbers.

Absoluut hoogtepunt vormt de com-

plete kamerbeschildering van Willem 

V uit Huis ten Bosch met daarop zijn 

bijzondere dierenverzameling. Deze 

‘kamer in het rond’ is onlangs geres-

taureerd en straks in het Dordrechts 

Museum nog één keer te bewon-

deren, voordat ze weer binnen de 

muren van het toekomstige woonpa-

leis van koning Willem-Alexander en 

koningin Máxima verdwijnt. 

Met stukken uit musea en particulie-

re collecties in binnen- en buitenland 

laat de tentoonstelling het paradijs 

van Schouman zien vol inheemse en 

exotische dieren. Vooral zijn werken 

met schitterende vogels spreken tot 

de verbeelding. Schouman tekende 

bovendien de buitenplaatsen en tui-

nen, die zijn rijke opdrachtgevers als 

aardse paradijzen lieten aanleggen.

De kosten zijn € 15,- (inclusief 

entree, rondleiding, begeleiding en 

vervoer).

Naar de  vrijdagmarkt  
centrum Dordrecht
Vrijdag 7 april

Iedere vrijdag en zaterdag vindt er op 

het Statenplein en de Sarisgang een 

weekmarkt plaats. De markt duurt op 

vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op 

zaterdag tot 17.00 uur. Op het Staten-

plein ligt de focus met name op levens-

middelen en op de Sarisgang meer op 

gebruikersgoederen, zoals stoffen, 

verzorgingsmiddelen en bloemen. De 

kosten voor vervoer en begeleiding zijn 

€ 5,-. Reserveren is noodzakelijk.

Dansmiddag met 
Dixy Dordt Hot 5
Woensdag 19 april

Een fijne  muzikale  middag  met 

muziek uit de dansschooltijd, waar u 

niet stil bij kunt blijven zitten.  Met 

muziek van Louis Prima, Chris Barber, 

Sidney Bechet, etc.  Velen zullen Dixy 

Dordt Hot 5 nog wel kennen van de 

Drifting Five of Jilles Jazzband.  

De entree is € 4,-.

Culturele middag  
Bangladesh en Nepal
Zaterdag 8 april

In de veertigdagentijd, de periode 

voor Pasen zamelen we geld in voor 

een goed doel. Dit jaar is ervoor ge-

kozen om kinderen in Bangladesh 

en Nepal met een handicap en hun 

ouders te steunen op weg naar een 

betere toekomst. Op deze middag is 

er van alles te doen in de Brasserie. 

Iemand zal uit eerste hand komen 

vertellen over het leven van de kin-

deren en hoe er wordt gewerkt om 

hun situatie te verbeteren. Er zal 

een proeverij zijn met drankjes en 

hapjes uit deze landen. Voor jong en 

oud wordt er een knutselworkshop 

aangeboden. We kunnen kijken naar 

een modeshow en natuurlijk laten 

we het rad van fortuin draaien voor 

mooie prijzen.

Thema avond  
“Het Witte Goud”
Vrijdag 28 april

Ze zijn maar zo’n zes weken per jaar 

verkrijgbaar, van eind april tot half 

juni, maar zo verschrikkelijk lekker 

dat bij de ware liefhebber zo rond 

half april het water al in de mond 

begint te lopen bij de gedachte eraan: 

Hollandse asperges. Vandaag kunt u 

zich tegoed doen aan deze konink-

lijke groente. De kosten zijn € 15,75. 

Reserveren is noodzakelijk.
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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).

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 onopmerkend 

mogelijk doen en uitsluitend tussen twee stukken door? Dat is prettig voor de 

overige bezoekers en de mensen die – vaak vrijwillig – voor u optreden. 



  

Vaste activiteiten

Biljarten vrijdag 13.00 uur 

Baraque woensdag 19.00 uur 

Bibliotheek donderdag  09.00 - 11.00 uur

In de spelsalon

Koersbal maandag 19.00 - 21.00 uur

Gymnastiek maandag 09.30 - 10.30 uur

Gymnastiek klein-
schalig wonen

maandag en
woensdag

10.30 - 11.30 uur 

Linedance donderdag 10.00 - 11.00 uur  

Repetitie kerkkoor donderdag 19.30 - 21.30 uur

Yoga vrijdag 11.15 - 12.15 uur

De Merwelanden in 
beweging

vrijdag 14.30 - 15.30 uur

In de theaterzaal

Verpleegkundig 
spreekuur

woensdag 
(oneven 
weken)

11.00 - 12.00 uur

Bridge woensdag 19.00 uur

Klaverjassen donderdag 19.00 uur

In Cultureel Café Ten Holter

Jumbo vrijdag 13.00 - 15.00 uur

Boodschappen service met de bus van  
De MerwelandenSjoelen maandag 13.30 - 16.00 uur

In de verenigingsruimte

Schilderen maandag 10.00 - 11.30 uur

Handwerken vrijdag 13.30 - 15.30 uur 

Creaclub woensdag 09.45 - 11.30 uur

Houtbewerken donderdag 09.30 - 12.00 uur 

Soos 1e zaterdag 14.00 - 16.00 uur

In de activiteitenruimte 

Spelletjes maandag
zaterdag

14.00 - 16.00 uur

Zangclub 
De Vrolijke Noot

vrijdag 10.30 - 11.30 uur

Samen aan de thee dinsdag 15.00 uur

In brasserie De Ontmoeting 

Wandelen dinsdag 10.30 - 11.30 uur 

Zwemmen dinsdag 13.30 - 15.30 uur 

Internetcafé dinsdag 09.00 - 15.00 uur

MediClowns* vrijdag 14.00 - 15.00 uur

Overig 

* elke vierde vrijdag in de huiskamer op de derde etage van de 

Wantijtoren.
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Een berichtje van en over de cliëntenraad van de  

Merwelanden. 

Dat was mijn opdracht. Moeilijk hoor, want het werk is 

veelomvattend. Veel leeswerk, want de ontwikkelingen in 

de zorg, landelijk en dichtbij, moeten goed in de gaten 

gehouden worden. Maar belangrijker nog, buiten het

 leeswerk, moeten we vooral goed opletten op wat er in  

en om onze eigen Merwelanden gebeurt! 

Vooral de bewoners van de wantijtoren hebben daarbij 

onze aandacht, omdat deze bewoners zelf niet voor hun 

belangen kunnen opkomen. We zouden dan ook graag een 

familielid van deze bewoners in onze cliëntenraad erbij 

willen hebben. 

Meldt u aan! We kunnen u goed gebruiken!

De cliëntenraad heeft minimaal 1x per maand een 

vergadering, waar allerlei onderwerpen worden besproken, 

die betrekking hebben op ons woon- en zorgcentrum 

De Merwelanden! Wij proberen goed te luisteren naar 

alle bewoners en cliënten, maar kunnen niet beloven

dat we het wel even zullen oplossen. 

Maar we beloven wel om goed te blijven luisteren en dat 

wij ons best zullen doen om te kijken hoe wij eventueel 

mee kunnen helpen om iets op te lossen! 

Wilt u zich aanmelden voor de cliëntenraad of heeft u  

een vraag voor ons? U kunt dan contact met ons 

opnemen, 06 13 46 23 47

In het dagelijks leven zoeken mensen vaak kennissen die 

bij hen ”passen”.  Hierdoor krijgt u  contacten met een 

vergelijkbare  achtergrond en zienswijze als uzelf. Deze 

contacten zijn gemakkelijk te onderhouden, maar ze 

scherpen de geest niet. Een gespreksgroep kan hier een 

positieve verandering in brengen, want juist door in 

gesprek te gaan met mensen van verschillende achter-

gronden en door kennis te nemen van andere  ziens-

wijzen, kunt u uw mening ontwikkelen. Bij voldoende 

belangstelling kan er een gespreksgroep starten. Als u 

zou willen deelnemen kunt u dit aangeven bij het team 

activiteiten 078 750 20 25, activiteiten@demerwelanden.nl. 

Ook zoeken wij nog iemand die een gesprekgroep kan 

begeleiden. Zoekt u mee?

Binnen De Merwelanden zijn ook vrijwilligers actief.  

Zo’n 150 vrijwilligers zelfs. Ze zijn actief bij verschillende 

disciplines, maar zeker bij de activiteiten spelen ze een 

belangrijke rol. Het werk van deze vrijwilligers is zeer 

waardevol voor onze organisatie. Door hun hulp kunnen 

cliënten bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij uitstapjes, bij 

het wandelen of zwemmen en kunnen ze boeken lenen 

van onze bibliotheek.

De vrijwilligerscoördinator regelt alle werkzaamheden en 

zorgt voor een goede verdeling en planning van de werk-

zaamheden van de vrijwilligers.  

Lijkt het u leuk om vrijwilligerswerk bij De Merwelanden  

te doen? Voor informatie over de mogelijkheden kunt u 

contact opnemen met de teamleider welzijn op telefoon-

nummer 078 750 20 31.

De Cliëntenraad  Gespreksgroep

Vrijwilligers

De ijsvogel (Alcedo atthis) is een water-

minnende vogel uit de familie ijsvogels 

(Alcedinidae). Het is een opvallende 

verschijning door zijn afstekende blauwe 

en oranje kleuren, maar ook een zeer 

schuwe soort die zich weinig laat zien. In 

België en Nederland wordt hij regelmatig 

waargenomen als broed- en standvogel. 

De ijsvogel is een typische viseter 

(piscivoor), dus sterk aan water gebon-

den. Zijn voorkeur gaat uit naar stromen-

de wateren. In het grootste deel van het 

verspreidingsgebied is de soort alge-

meen, maar in sommige gebieden wordt 

de ijsvogel met uitsterven bedreigd.

De Nederlandse naam ijsvogel heeft 

waarschijnlijk niets te maken met een 

voorkeur of een relatie met ijs, maar is 

een verbastering van de Germaanse 

naam Eisenvogel wat ‘ijzervogel’ bete-

kent. Deze naam slaat op de metaalach-

tige glans van het blauwe verenkleed. 

Een andere verklaring voor de naam is 

dat de ijsvogel ‘s winters bij het ijs werd 

gezien om uit een wak vissen te vangen. 

Welke van de twee de juiste verklaring 

biedt is echter onderwerp van studie.

Actueel

IJsvogels
DE MERWELANDEN NATUURLIJK
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Puzzel en Poëzie

9 3 7

87 34

43

5

2 5

1 9 65

1 7 4

39 6 1 8

2 1 3 7

Sudoku 

Levert u de oplossing vóór 1 april in bij de brasserie of klantenservice, dan maakt u 

kans op een waardebon voor brasserie De Ontmoeting.
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Eerst dacht ik: ‘niet aan denken’,

Dat heb ik toen gedaan,

maar twee seconden later,

dacht ik er tòch weer aan. 

Nee, zo eenvoudig is dat niet,

want weet je, wat je doet,

je denkt er óók aan als je denkt

dat j’er niet aan denken moet

Toon Hermans

Gedicht

De foto is gemaakt op de 
Kinderdijk. Een plek waar 

ik heel graag fotografeer. De omstandigheden 
zijn daar bijna altijd wel goed om mooie foto’s 

te maken. Wat is Nederland eigenlijk toch 
een mooi land, vind u ook niet? 

Altijd wel iets om van te genieten in dit land.
  

Op Facebook/vanbaarfotografie kunt u ook andere foto’s  

van Sebastiaan bekijken.

  

Oplossing 
woordzoeker 
vorige Wijzer

“aller beste wensen” was de 

oplossing van de woordzoeker. 

Mevrouw M.J. Pijpers 

(Wielingenstraat 45) stuurde de 

winnende oplossing. 

Gefeliciteerd, u mag uw prijs 

ophalen bij de klantenservice.


