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Op de foto in de vorige Wijzer zag u de Buitenwallenvest, 

gefotografeerd in 1910. Mevrouw M.H. Bulthuis (Haring-

vlietstraat 367) gaf het juiste antwoord. Gefeliciteerd, u 

mag uw prijs ophalen bij de klantenservice.

Een merkwaardige naam voor een 

gebied dat slechts korte tijd een bos van 

biezen is geweest. Zeker de eerste 

honderd jaar na de Sint-Elisabeth vloed 

was het een watervlakte, waarop meer 

vissers werkzaam waren dan biezensnij-

ders. Alleen tijdens de betrekkelijke 

korte eerste fase van het verlandingspro-

ces zijn op grote schaal biezen geteeld, 

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

vóór 1 februari inlevert bij de brasserie of klantenservice, 

maakt u kans op een waardebon voor brasserie 

De Ontmoeting.
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Oplossing prijsvraag fotopuzzel

Fotopuzzel

Redactiewijzer

maar al snel was het land te hoog 

opgeslibd voor deze plant om te kunnen 

gedijen. De biezenplaten veranderden in 

rietgorzen, daarna in grienden met 

wilgenstobben en nog later in polders 

met weilanden en zelfs akkers. Het 

Bergsche veld is lange tijd een andere 

benaming geweest, een verwijzing naar 

de tijd dat de steur, de zalm, de elft en de 

fint die op de rijke visgronden voor 

Geertruidenberg werden gevangen, 

vooral in die plaats werden verhandeld. 

Grienduilen – de mannen die het 

wilgenhout hakten – vinden dat je niet 

meer van de Biesbosch kunt spreken 

sinds er de klad is gekomen in de 

griendcultuur. Nu er vrijwel geen eb en 

vloed meer is – een gevolg van de 

Deltawerken en in het bijzonder van het 

afsluiten van het Haringvliet in 1970 – 

zijn de grienden verworden tot wilgen-

bossen, waarvan veel bomen inmiddels 

zijn omgewaaid. Voor Dordtenaren blijft 

de Biesbosch een prachtig natuurgebied, 

waar het heerlijk spelevaren is. In 1994 

is de Biesbosch uitgeroepen tot natio-

naal park.

Bron: Het Dordt Boek

De Biesbosch
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Hij gaf zijn dienaren opdracht om alles 

klaar te maken voor zijn reis en de 

koning vertrok. Hij legde vele, vele 

kilometers af en praatte met mensen 

hier en praatte met mensen daar. Maar 

nog altijd vond hij geen antwoorden.

Toen kwam de koning na vele weken 

reizen op het land van een boer aan. De 

koning sprak de boer aan en stelde hem 

zijn vragen, maar de boer gaf geen 

antwoord. Hij keek hem eigenlijk 

nauwelijks aan en ging door met het 

ploegen van zijn land. De koning werd 

kwaad en zei: “weet je wel wie ik ben? Ik 

ben de koning”, de koning stak hierbij 

zijn borst fier omhoog en nam de trotse 

houding van een echte koning aan. Maar 

de boer was niet onder de indruk, hij 

ging door met het werk dat gedaan 

moest worden. 

Toen kwam plotseling een zwaargewon-

de man het veld op gewankeld. Voor de 

ploeg viel hij neer. De boer zei tegen de 

koning: “Help mij deze gewonde naar 

mijn hut te dragen.” “Ik zal je helpen,” 

antwoordde de koning. “Maar geef je me 

dan antwoord op mijn vragen?” “Straks,” 

zei de boer en samen brachten zij de man 

naar de hut en verbonden zijn wonden. 

“Zeg je het me nu?” vroeg de koning. ”Je 

kunt naar huis,” zei de boer. “Je hebt de 

antwoorden gehad op je vragen: 

Wat moet ik doen? Dat wat op mijn weg 

komt. Met wie moet ik het doen? Met 

degenen die aanwezig zijn. Wanneer 

moet ik het doen? Op het moment dat 

het zich voordoet.

De koning was er stil van en knikte. Hij 

reed weer naar zijn kasteel en voor het 

eerst keek hij met andere ogen naar zijn 

koninkrijk en naar iedereen die hij 

onderweg tegen kwam. En ineens 

begreep hij het. 

Ik wens u alle goeds toe voor dit jaar en 

ik hoop dat u, net als de koning, de wijze 

antwoorden van de boer niet zult 

vergeten dit jaar.

Gabriëlle Vermeulen

Aan het begin van dit nieuwe jaar wil ik 

u graag het verhaal van een koning 

vertellen. 

Er was eens een koning. Hij was een 

belangrijk en rijk man. Het nieuwe jaar 

was weer begonnen en hij vroeg zich af 

wat hij voor dit jaar nog wensen kon. Hij 

had eigenlijk alles al wat hij wensen kon. 

Of… Ondanks al zijn rijkdom en bezit 

kwelden hem eigenlijk steeds drie 

vragen: Wat moet ik doen? Met welke 

mensen moet ik doen wat God van mij 

verlangt? En wanneer moet ik dat doen?

En hij besloot om in het nieuwe jaar het 

antwoord op deze vragen te gaan zoeken.

Zo riep hij in de eerste maanden alle 

wijzen bij zich op het kasteel en zij bogen 

zich over de vragen. Maar geen van hen 

kon de koning een echt bevredigend 

antwoord geven. De koning bleef 

mopperend over hun onwetendheid 

achter en besloot op reis te gaan om te 

zien of hij de antwoorden misschien 

onderweg zou tegen komen.

Column Gabrielle

WIJZE 
ANTWOORDEN



 

Het oude Dordt

Interview
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Het oude Dordt hier in dit boek, een foto van de Bleyenhoek, de gasfabriek op de Riedijk. 

Het Groothoofd met de Fop Smit-boot, de Voorstraathaven

Was geen goot; het Bonenpad, de Koeiendijk

Ik heb de heiligen nog gekend, bij Nanings zouthout

Voor een cent. Een nieuwe pet kocht je bij Spoor

Je kan nog wel dansen in de N.A.B. al was het geld soms wel wat krap.

De tijd die draaide steeds maar door.

En in ’t Bagijnhof even later zag je nog hoge bomen staan

De paardentram, hij reed nog langzaam

Kon je er nog voorbij zien gaan.

En Dordt was toen nog één geheel, ‘Crabbehof nog een kasteel

De Wielwijk moest men nog gaan bouwen

En Sterrenburg was nog geen plan, het land was nog van Dubbeldam.

Je had het zo wel willen houwen.

De Berenkamp verkocht toen brood, een borreltje

Bij Aart den Toot, een dameshoed van Jan Trossèl

Je serrevies van “van der Sandt”, tabak bij Loos

Aan de overkant en spek bij slagerij van Wel

En in ’t Bagijnhof even later zag je nog hogebomen staan

De EDAD-bus, niet meer zo langzaam

Kon je er nog voorbij zien gaan

Maar Dordt werd toen al gauw te klein. Er kwam een tunnel

Naar Krispijn, en D.F.C. ging ook verhuizen.

Weg is het treintje naar de Staart, de H.T.S. bleef niet gespaard

En langs Zeedijk groeien huizen. 

Stadspolder wordt nu volgebouwd, het Land van Valk

Noemt men al oud. Het carrillon hoor je nog klinken.

En Dubbeldam geannexeerd. We deden het misschien verkeerd.

‘K hoop dat het eiland niet gaat zinken.

En in ’t Bagijnhof even later zie je geen hoge boom meer staan.

De stadsbus scheurt echt niet meer langzaam.

Wat hebben we Dordt toch aangedaan.

“Het Dorp” van Wim Sonneveld.

Aangeleverd door mw. F.G. Heijnen
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OPTIMISTISCH 
OMGAAN MET 
PESSIMISME
U kent ze vast wel, mensen die u en uw aandacht vragen om hun narigheid bij te neer te leggen. Zij 

doen hun verhaal en blijven daarbij vaak hangen in negativiteit en de slachtofferrol. Zulke gesprek-

ken zijn vermoeiend en kunnen u zelf ook een somber gevoel geven. U kunt negatieve mensen af 

doen als vervelend en ze uit de weg gaan, maar met wat aandacht en inleving kunt u positief omgaan 

met pessimisten. 

Negativiteit is namelijk meestal een uiting van een innerlijke wereld vol onzekerheid, angst en 

eenzaamheid. Maar hoe doet u dit?

U kunt het gesprek wegsturen van negatieve onderwerpen. Mensen die veel klagen hebben de 

neiging om steeds over dezelfde negatieve onderwerpen te praten. Maar u hoeft ze niet eindeloos in 

herhaling te laten vervallen. Toon begrip maar ga niet mee in de problemen en begin over een positief 

onderwerp. “Ik kan me voorstellen dat dit moeilijk voor u is. Nou, genoeg narigheid! Laten we het over 

iets leuks hebben, waar ging u nou ook alweer naartoe?” of ”Wat zou u er aan kunnen doen?”

Opbeurende vragen kunnen helpen. 

Als we een vraag horen dan zoeken we automatisch naar een mogelijk antwoord. Als we de 

juiste vragen stellen aan de pessimist kunnen wij hem/haar helpen om te zoeken 

naar positievere gedachten. “Welke dingen vond je er goed aan? ”Waar 

verheug je je op de komende tijd?”

In veel gevallen is dit makkelijker dan het lijkt: iemand die boos is voelt 

zich niet gehoord. Iemand die diep in de slachtofferrol zit, voelt zich 

machteloos en heeft weinig vertrouwen in zijn eigen kunnen. Laat 

merken dat u de ander accepteert en richt uw aandacht op zijn of haar 

sterke of leuke eigenschappen. Zo draagt u bij aan iemands zelfvertrou-

wen. “Ik vind dat je er goed uit zien vandaag.” 

U hoeft niet met de oplossing te komen. Negatieve mensen zitten niet te 

wachten op uw oplossing. Zij vragen vooral om aandacht, om een 

luisterend oor. U kunt hen wel inspireren met uw daden. Een positief 

voorbeeld, zegt meer dan woorden. Op die manier beschermt u uzelf 

tegen de negativiteit en kunt u de ander mogelijk helpen om ook 

positiever in het leven te staan. Wellicht kunt u met uw optimisme de 

ander zelfs ‘besmetten’. En als dat lukt, dan heeft u iets heel moois voor 

elkaar gekregen!

Elize van Schaardenburg, vitaliteitscoach

Gezond en vitaal
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Actueel

petitie van bewoners en medewerkers 

aan wethouder Rik van der Linden 

aangeboden en hield mevrouw van 

Twist een interview voor RTV Dordt. Alle 

desastreuze gevolgen van die halvering 

werden hierin opgesomd.

Ook het Algemeen Dagblad besteedde 

aandacht aan De Staart. De columnist 

herinnerde zich nog een Chinees 

restaurant, een buurtsuper, prachtig wo-

nen aan het Wantij, maar vervolgens 

ook het gifschandaal, de afbraak van 

woningen, etc. En zo werd een wijk vol 

licht langzaamaan een donkere grot 

waar de leefbaarheid ver te zoeken is. 

Het leek wel of de Nederlandse Waldorf 

en Statler op het balkon van De Staart 

zaten. “Ik vind die wijk niet mooi. Nee, 

die wijk is helemaal niet mooi en 

leefbaar”.

Niets blijft zoals het is. Dat kun je 

vanuit een donker en ironisch perspec-

tief zien, maar je kunt het ook anders-

om bekijken. De wijk heeft toekomst, 

met twee prachtige scholen met 

kinderen, waarmee De Merwelanden 

regelmatig activiteiten organiseert. De 

wijk werkt aan duurzaamheid en wordt 

voorbereid op een milieubestendig 

warmtenet. Er gaat een renovatie van 

een aantal woningen plaatsvinden, met 

een toename van woongenot. Er liggen 

allerlei ideeën en plannen klaar om 

samen met bewoners de wijk aantrek-

kelijker te maken. De Staart van vroeger 

zal er niet meer zijn. Maar er is van alles 

mogelijk om van deze wijk aan het 

Wantij weer iets prachtigs te maken, 

waar het heerlijk wonen is. Dit is 

mogelijk als alle bewoners van De 

Staart gezamenlijk in beweging komen. 

Beginnend met initiatieven waarbij wij, 

als De Merwelanden, kunnen dienen als 

aanjagers, zodat we in 2019 een lich-

tend voorbeeld in deze donkere tijd voor 

heel Dordrecht kunnen worden.  

Corrie van Randwijk, bestuurder  

Als er wordt geschreven over De Staart, 

dan is het, als je het mag geloven, 

merendeels kommer en kwel. Ik moet 

dan altijd denken aan een favoriet TV 

programma van ruim 40 jaar geleden: 

The Muppets. Bijna iedereen kent wel 

enkele personages: Kermit de kikker, 

Miss Piggy, Swedisch Chef, Gonzo, 

Fozzie en, uiteraard, Waldorf en Statler. 

Tijdens de voorstelling van The Muppet 

show zitten de twee oude mannetjes 

samen in de loge op het balkon. En 

iedere aflevering leveren zij op een 

ironische manier kritiek op het optre-

den van de artiesten in het Muppet-

theater. In de latere serie Muppets 

Tonight bevinden ze zich in een verzor-

gingshuis, waar ze samen vanaf een 

bankje programma’s op de beeldbuis 

bekritiseren.

Niets blijft zoals het is, dat weten we 

allemaal. Dat hebben ook bewoners en 

medewerkers van De Staart door de 

jaren heen geleerd en ervaren. Tot voor 

kort was er een goede busverbinding 

van en naar De Staart voor jong en oud. 

De huidige busverbinding wordt door de 

nieuwe aanbieder Q Buzz in frequentie 

gehalveerd en dat heeft consequenties 

voor de bereikbaarheid en mobiliteit 

van iedereen. Daarom werd er een 

Licht op De Staart
OPEN DEUR



Datum Activiteit Tijd Locatie Bedrag

Woensdag 2 januari Bingo 13.30 uur Theaterzaal € 5, -

Donderdag 3 januari Thuisbios “De Wilde stad” 14.00 uur Theaterzaal € 2, -

Vrijdag 4 januari Groen doet goed 10.00-14.00 uur hoofdingang

Dinsdag 8 januari Groenteboer Valk 9.00-11.30 uur hoofdingang

Dinsdag 8 januari Nieuwjaars Receptie 15.30 uur
Brasserie de 

Ontmoeting

Woensdag 9 januari Beauty bus Cultureel Café

Woensdag 9 januari Mini Albert Cuyp markt 10.00-16.00 uur hoofdingang

Woensdag 9 januari Shoppen & Zweedse lunch Ikea 10.30 uur hoofdingang € 10,-

Donderdag 10 januari Thuisbios “Charles Aznavour” 14.00 uur Theaterzaal € 3,50

Vrijdag 11 januari Kleurrijk dineren Regenboogschool 17.00 uur hoofdingang € 7,50

Maandag 14 januari Filmlounge Bioscoop The Movies 13.00 uur hoofdingang € 15, -

Woensdag 16 januari Het Polderwielkoor 14.00 uur Theaterzaal € 3,50

Donderdag 17 januari
Museum Boijmans van Beuningen 

Rotterdam
13.00 uur hoofdingang

€ 35, - 

Korting 

met geldige 

museum 

jaarkaart!

Dinsdag 22 januari Groenteboer Valk 9.00-11.30 uur hoofdingang

Woensdag 23 januari
Optreden Zwijndrechts 

Smartlappenkoor
14.00 uur Theaterzaal € 3,50

Donderdag 24 januari Winkelcentrum Walburg Zwijndrecht 13.00 uur hoofdingang € 7,50

Vrijdag 25 januari Thema avond “Back to the sixties live” 17.00 uur
Brasserie de 

Ontmoeting
€ 16, -

Woensdag 30 januari Thuisbios “Weet je nog wel …” 14.00 uur Theaterzaal € 2, -

Donderdag 31 januari Winkelen Sterrenburg 13.00 uur Hoofdingang € 4,50

Activiteitenagenda januari
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Actief januari

Reserveren voor deelname aan activiteiten is noodzakelijk. Hiervoor kunt u terecht in de activiteitenruimte op maandag tot 

Graag minimaal één week van te voren reserveren in verband met het regelen van vervoer, locatie en maaltijden.

Wilt u, als u tijdens een optreden de zaal betreedt of verlaat, dit zo onopgemerkt mogelijk doen en uitsluitend tussen twee 

stukken door? Dat is prettig voor de overige bezoekers en de mensen die – vaak vrijwillig- voor u optreden. 



Datum Activiteit Tijd Locatie Bedrag

Zaterdag 2 februari
Optreden Egerländer Orkest ‘Phil 

Spass”
14.00 uur Theaterzaal € 5, -

Dinsdag 5 februari Groenteboer Valk 9.00-11.30 uur hoofdingang

Dinsdag 5 februari Vertel eens…. Mexico 13.30 uur Cultureel Café

Woensdag 6 februari Beauty bus Cultureel Café

Woensdag 6 februari Versmarkt 10.00 uur hoofdingang

Woensdag 6 februari Bingo 14.00 uur Theaterzaal € 5, -

Woensdag 6 februari Merwekrabbers Revue 19.30 uur Theaterzaal € 3,50

Donderdag 7 februari Intratuin Sliedrecht 13.00 uur hoofdingang € 8,50

Vrijdag 8 februari Kleurrijk dineren 17.00 uur hoofdingang € 7,50

Maandag 11 februari Filmlounge Bioscoop The Movies 13.00 uur hoofdingang € 15, -

Woensdag 13 februari Bloemschikken Valentijn 13.30 uur Theaterzaal € 15, -

Woensdag 13 februari Candle Light Dinner “Valentijn” 18.00 uur Cultureel Café € 25, -

Woensdag 13 februari Mini Albert Cuyp Markt 10.00 uur hoofdingang

Donderdag 14 februari Winkelen Keizerswaard 13.00 uur hoofdingang € 10, -

Dinsdag 19 februari Groenteboer Valk 9.00-11.30 uur hoofdingang

Woensdag 20 februari Optreden “De Troubadours” 14.00 uur Theaterzaal € 3,50

Donderdag 21 februari Winterwandeling Biesbosch 13.00 uur hoofdingang €12,50

Vrijdag 22 februari Thema avond “Bella Italia” 17.30 uur
Brasserie de 

Ontmoeting
€ 16, -

Woensdag 27 februari Thuisbios Elvis Presley 14.00 uur Theaterzaal € 2, -

Donderdag 28 februari Winkelen Sterrenburg 13.15 uur hoofdingang € 4,50

Actief februari
Activiteitenagenda februari
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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.

17.30 uur



Actief januari

Thuisbios “De Wilde Stad”
Donderdag 3 januari 

Maak kennis 

met de dieren 

van de stad. 

Amsterdam 

kent zo’n 

tienduizend 

dier- en plan-

tensoorten. De 

vertrouwde 

meeuw, muis 

en snoek hebben er hun thuisbasis, 

maar er zijn ook nieuwkomers zoals de 

halsbandparkiet, de rivierkreeft en de 

alligator. En af en toe doet zelfs een vos 

of meerval de stad aan. De eigenwijze 

kat Abatutu neemt u mee op sleeptouw 

naar alle uithoeken van de stad. Zo krijgt 

u de kans om de stadsdieren persoonlijk 

te leren kennen. Met kennis van zaken 

laat Abatutu in 25 avontuurlijke verhalen 

zien hoe ieder dier op zijn eigen, verras-

sende manier weet te overleven. U bent 

om 14.00 uur van harte welkom in de 

Theaterzaal. De entree is € 2, -·

Groen doet goed
Vrijdag 4 januari 

Vandaag staat er weer een editie van 

Groen doet Goed op het programma. Het 

is een initiatief van de gemeente, dit keer 

in samenwerking met De Merwelanden 

en de basisscholen De Regenboog, De 

Wantijschool en De Atlas. Tijdens deze 

ochtend staan er een aantal activiteiten 

centraal, zoals het maken een heerlijke 

soep, knutselen, binnen bewegen en een 

buitenactiviteit. Lijkt het u leuk om 

samen met de kinderen deel te nemen 

aan de activiteiten, geef dit dan door aan 

team activiteiten van De Merwelanden.

Shoppen en Zweedse 
lunch bij Ikea
Woensdag 9 januari

We gaan vandaag lekker shoppen bij 

Ikea. Na een tijdje rondneuzen en 

shoppen, verzamelen we in het 

restaurant waar we gezellig met 

elkaar zullen lunchen. U kunt kiezen 

uit allerlei warme gerechten en 

heerlijke broodjes en gebak. Er is 

keuze genoeg. Gaat u gezellig met 

ons mee?

We vertrekken om 10.30 uur bij de 

hoofdingang. De kosten zijn € 10, - 

(incl. vervoer en begeleiding). 

De lunch is voor eigen rekening, 

aangezien de keuzes te divers zijn. 

Reserveren is noodzakelijk

Thuisbios “ Un hommage 
a Charles Aznavour “
Donderdag 10 januari

Charles Aznavour is een van de 

grootste liedjesschrijvers met een 

van de meest ontroerende stemmen 

van de Franse chansonwereld. Hij is 

op 1 oktober 2018 jl. overleden. 

Hij zong over hartstocht en de 

vrolijke en droevige momenten uit 

het dagelijks leven. Hij gebruikte al 

zo lang precies de goede en krach-

tige woorden om te beschrijven wie 

wij zijn.

De teksten van de welbespraakte en 

gerenommeerde schrijver klonken 

als poëzie. De melodieën van de 

uitzonderlijk goede zanger vormden 

de soundtrack van ons leven. De 

immigrantenzoon zong over de 

‘Esprit Français’ en het Parijse leven 

10

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

Kleurrijk dineren 
Regenboogschool
Vrijdag 11 januari

Een initiatief van De Regenboogschool 

aan de Volkerakweg.

Kinderen die een diner bereiden voor 

bewoners van de wijk. Fantastisch toch!

Een avondje niet koken maar gezellig 

met andere bewoners uit de buurt di-

neren met de scholieren van De Regen-

boogschool die u zullen verrassen met 

hun kookkunsten. We verzamelen om 

17.00 uur bij de hoofdingang. De kosten 

zijn €7,50.  *Dit uitje is niet geschikt voor 

cliënten van kleinschalig wonen, thuiszorg 

en verpleging. Reserveren is noodzakelijk 

Bioscoop The Movies   
Maandag 14 januari

De bioscoop is een zusje van The Movies 

in Amsterdam (sinds 1912).

ontstaan vanuit een creatieve daden-

drang van een regisseur of scenario-

schrijver en niet vanuit zakelijke  

vervolg  en was als geen ander in staat 

om zowel het bohemienleven van de 

kunstenaars van Montmartre als het 

toneelleven waar hij zo van hield te 

beschrijven. Hij wist diepe gevoelens te 

verwoorden en zong over vrijheid, het 

verstrijken van de tijd en melancholie 

door een verloren jeugd, verlies en rouw. 

Hij schreef meer dan 100 liedjes die 

tijdperken, talen en grenzen overstijgen 

en putte inspiratie uit zijn afkomst. 

U bent om 14.00 uur van harte welkom in 

de Theaterzaal. De entree is € 3,50 -, incl. 

een glas Franse wijn/ sapje.
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Actief september

vervolg motieven van een producent 

of een marketingafdeling.

Er is een gevarieerde mix van titels: 

-

gramma’s. Wie gaat er mee naar de 

bij de hoofdingang. De kosten zijn € 

15, - (incl. vervoer, entree en begelei-

ding). Reserveren is noodzakelijk!

Het Polderwielkoor
Woensdag 16 januari

Het Polderwielkoor komt uit Dord-

zangeressen, drie accordeonisten 

en één gitarist. Allen brengen zij, 

met veel plezier, het Nederlandstalig 

repertoire.

Kortom een gezellig vrolijk koor dat 

graag komt optreden. U bent om 

14.00 uur van harte welkom in de 

Theaterzaal. De entree is € 3,50.

Museum Boijmans van 
Beuningen
Donderdag 17 januari

Museum Boijmans Van Beuningen 

is een veelzijdig en eigenzinnig mu-

seum in het hart van de havenstad 

Rotterdam. Het ontleent zijn naam 

aan twee belangrijke verzamelaars: 

Frans Boijmans en Daniël George 

van Beuningen. Het museum laat als 

enige museum in Nederland de be-

zoeker grasduinen door de westerse 

kunstgeschiedenis van de middel-

eeuwen tot nu. Bezoekers van het 

museum zijn vaak verrast door de  

Zwijndrechts 
Smartlappenkoor
Woensdag 23 januari

Het Zwijndrechts Smartlappenkoor is op-

gericht in 1993 door een aantal enthousi-

aste dames die gezellig met elkaar wilde 

zingen. Al snelde groeide het uit tot een 

40 leden tellend koor dat met veel plezier 

optredens verzorgt in de regio. Met be-

geleiding van een aantal accordeonisten 

zingen zij smartlappen, zeemansliedjes 

en liedjes van vroeger en nu. U bent om 

14.00 uur van harte welkom in de Thea-

terzaal. De entree is € 3,50.

Winkelcentrum Walburg
Donderdag 24 januari

We gaan shoppen in het overdekte 

winkelcentrum. U kunt ook een kijkje ne-

men op de markt op Walburg in Zwijnd-

recht. We vertrekken om 13.00 uur bij de 

hoofdingang. De kosten zijn € 7,50 (incl. 

vervoer en begeleiding). 

Reserveren is noodzakelijk!

Thema avond “Back to 
the sixties live”
Vrijdag 25 januari 

Terug in de tijd naar de roerige ja-

ren 60 met muziek van de grote der 

aarde zoals Elvis Presley, Roy Orbi-

son en Buddy Holly. Geniet van een 

heerlijke maaltijd en te gekke live 

artiesten ( Waaronder Ad Klous van 

Whop Goes Pop) die in de huid zul-

len kruipen van deze legendarische 

zangers. Dit feestje mag u natuur-

lijk niet missen. U bent om 17.00 

uur van harte welkom in Brasserie 

De Ontmoeting en vanaf 17.45 uur 

vangt het diner aan. De kosten zijn 

€ 16, - Reserveren is noodzakelijk!

Thuisbios “Weet je nog 
wel …”
Woensdag 30 januari

Wie kent ze niet, al die heerlijke, 

onvergetelijke liedjes van vroeger? 

Ze werden gezongen door artiesten 

die inmiddels muzikale monumen-

ten zijn: Wim Sonneveld, Johnny 

Jordaan, Max van Praag, Willy 

Derby, Gert Timmerman, enzovoort. 

U bent om 

14.00 uur 

van harte 

welkom in de 

Theaterzaal. 

De entree is 

Actief januari

vervolg rijkdom en veelzijdigheid van 

de collectie. Deze is ontstaan vanuit de 

-

laars. Zij hebben in de bijna 170 jaar dat 

het museum bestaat maar liefst 50.000 

kunstobjecten geschonken, zoals de  ‘De 

Marskramer’ van Jheronimus Bosch 

en ‘Het korenveld, op de achtergrond 

de Zuiderzee’ van Jacob van Ruisdael. 

Vanwege een grondige renovatie, sluit 

het museum voor 7 jaar zijn deuren 

voor het publiek. Bent u geïnteresseerd? 

Reserveer dat snel een plaats voor het 

museum sluit. We verzamelen om 13.00 

uur bij de hoofdingang. De kosten zijn € 

35, - (incl. vervoer, begeleiding en entree 

museum). Let op! Bent u in het bezit van 

een geldige Museum jaarkaart dan krijgt 

u €15, - korting.
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Optreden Original Egerlän-
der Orkest “Phil Spaß”
Zaterdag 2 februari 

een nieuwe muziektelg bij, een heus 

Original Egerländerorkest! Geheel in lijn 

met de overige orkesten binnen de Phil, 

luistert het naar een pakkende naam 

wil binnen en buiten de regio op hoog 

niveau musiceren. 

De muziek zelf bestaat doorgaans uit 

marsen, walsen en polka’s. Het instru-

mentarium van het orkest bestaat o.a. uit 

klarinetten (soms een dwarsfluit of 

piccolo), bugels, trompetten, trombones, 

tenorhoorns/euphonium, bastuba’s, 

aangevuld met slagwerk. Bij sommi-

in het Duits, maar soms ook in het 

Tsjechisch. 

Vele nummers hebben namelijk een 

dubbele titel, een in het Duits en een in 

het Tsjechisch, al naar gelang de compo-

nist uit het vroeger tweetalige Bohemen 

kwam.

Phil Spaß! bestaat uit 16 enthousiastelin-

gen en het orkest staat onder de muzi-

kale leiding van “Herr kapellmeister” 

Ronald Limpens. U bent om 14.00 uur 

van harte welkom in de Theaterzaal. De 

Vertel eens… ..Mexico
Dinsdag 5 februari 

Staat een rondreis door Mexico niet 

op uw bucketlist, maar bent u wel 

nieuwsgierig naar de avonturen, 

foto’s en verhalen over Mexico? Mw. 

Mexico gemaakt en ook Brigitte 

maakte een rondreis over het 

schiereiland Yucatán. Het was de 

geweldig vinden? Mw. Heijnen en 

Brigitte laten u de mooiste plek-

13.30 uur van harte welkom in het 

Cultureel Café.

Merwekrabbers Revue
Woensdag 6 februari

De Merwekrabbers staan garant voor 

een doldwaze, hilarische avond vol 

met sketches, zang, dans en na-

tuurlijk Prins carnaval en zijn hele 

hofhouding. U bent om 19.30 uur van 

harte welkom in de Theaterzaal. De 

entree is € 3,50. 

Intratuin Sliedrecht
Donderdag 7 februari

Intratuin Sliedrecht is veel meer dan een 

tuincentrum. Je vindt er altijd nieuwe in-

spiratie, tips en trends voor je huis, tuin, 

terras en dier, passend in het seizoen. 

Voor ieder wat wils. 

Even pauze tijdens het shoppen? Dat kan 

in het gezellige Tuincafé. We verzame-

len om 13.00 uur bij de hoofdingang. 

De kosten zijn € 8,50 (incl. vervoer en 

begeleiding). 

Bloemschikken Valentijn 
Woensdag 13 februari

Met wat hulp van Paula van Waardenberg 

en de vrijwilligers maakt u een mooi 

Valentijns boeket. U bent om 13.30 uur 

van harte welkom in de Theaterzaal. De 

kosten zijn € 15, - (incl. materiaal).

Candlelight Dinner Valentijn
Woensdag 13 februari

Mooi gedekte tafels, kaarslicht, zachte 

muziek een menu van minimaal 4 

gangen en maximaal 20 gasten. Voor 

deze avond zal de Ten Holterzaal worden 

omgedoopt in de Ten Holter bistro

Deze bistro biedt een sfeervolle en ont-

spannen ambiance om samen te genie-

ten van culinaire gerechten en mooie 

wijnen. U bent vanaf 18.00 uur van harte 

welkom. De kosten voor het 4 gangen 

diner zijn € 25,-  Reserveren is noodza-

kelijk.
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Winkelcentrum 
Keizerswaard 
IJsselmonde
Donderdag 14 februari 

winkelcentrum met ruim 80 winkels 

-

selmonde, gevestigd in de gelijkna-

mige straat. Alle winkels bevinden 

zich op grondniveau. Een deel van 

het dak vormt een parkeerdek waar 

klanten tegen betaling kunnen 

winkelbestand met veel vestigingen 

van landelijke ketens waaronder drie 

-

sportzaken en een elektronicawinkel. 

Iedere donderdag wordt aan de He-

renwaard bij het winkelcentrum een 

wijkmarkt gehouden. We verzamelen 

om 13.00 uur bij de hoofdingang. De 

kosten zijn € 10, - (incl. vervoer en 

begeleiding) Reserveren is noodza-

kelijk.

Optreden 
“De Troubadours”
Woensdag 20 februari

De Troubadours uit Haastrecht staan 

garant voor een gezellige muzikale 

middag.

Deze vocale groep bestaat uit 3 zan-

gers en krijgen muzikale begeleiding 

van accordeon en gitaar.

Zij zullen vanmiddag Nederlands en 

vervolg

Duitstalige nummers ten gehore brengen 

zoals: ‘Jungen komm bald wieder’, ‘Mooi 

was die tijd’, ‘Rood zijn de rozen’, ‘Als de 

nacht verdwijnt’, ‘Surabaya’ en nog veel 

meer. U bent om 14.00 uur van harte 

welkom in de Theaterzaal. De entree is € 

Winterwandeling Biesbosch
Donderdag 21 februari

Vandaag maken we een heerlijke win-

terse wandeling door de Biesbosch. De 

gebak in restaurant De Merwelanden in 

de Biesbosch. 

Gaat u ook mee een frisse neus halen? 

We verzamelen om 13.00 uur bij de 

hoofdingang. De kosten zijn € 12,50 (incl. 

thee met gebak).

Reserveren is noodzakelijk 

Thema avond “Bella Italia”
Vrijdag 23 februari 

Een groot deel van de dag draait in Italië 

het bereiden, wat ze eten die middag of 

avond, waar je het best je ingrediënten 

kunt kopen.

vervolg

De gemiddelde Italiaan zit graag 

-

van de lekkere maaltijd. Komt u 

vanavond ook genieten in Brasserie 

De Ontmoeting van een fantastisch 

Italiaans diner en goed gezelschap? 

U bent vanaf 17.00 van harte wel-

kom in Brasserie De Ontmoeting. 

De kosten zijn € 16, -. Reserveren is 

noodzakelijk. 

Thuisbios 
“Elvis Presley - 
The early years”
Woensdag 27 februari

Op deze dvd staat zeldzaam materi-

aal van Elvis Presley uit diverse TV 

shows in de periode tot 1960. Er ko-

men nummers voorbij zoals: Hound 

Dog, Blue Suede Shoes, Heartbreak 

Hotel, Love Me Tender, Don’t Be Cruel 

etc. Het geluid is in Dolby Digital 5.1 

Surround, dus dat is extra genieten 

voor de fans van Elvis. U bent om 

14.00 uur van harte welkom in de 

Theaterzaal. De entree is € 2, -
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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 klein-

schalig wonen

maandag en

woensdag

10.30 - 11.15 uur 

Linedance donderdag 10.00 - 11.00 uur 

Repetitie kerkkoor donderdag 19.30 - 21.30 uur

De Merwelanden in 

beweging
vrijdag 15.00 - 16.00 uur

In de theaterzaal

Schilderen maandag 10.00 - 11.30 uur

Schilderen 2de groep                 maandag 13.30 - 15.00 uur 

Sjoelen 

(beginnersgroep)              
dinsdag             13.30 - 15.00 uur

Creaclub woensdag 09.45 - 11.30 uur

Houtbewerken donderdag 09.30 - 11.30 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 

Yoga vrijdag 11.15 - 12.15 uur

5e etage Merwedeflat



Jumbo vrijdag 13.00 - 15.00 uur

Boodschappen service met de bus van  
De Merwelanden

Klaverjassen woensdag 19.00 uur

Ten Holter Zaal

Wandelen dinsdag 10.30 - 11.30 uur 

Zwemmen dinsdag 12.45 - 15.00 uur 

Internetcafé dinsdag 10.00 - 12.00 uur

MediClowns* vrijdag 14.00 - 15.00 uur

Overig 

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

de Wantijtoren.

15
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Als iemand zorgt ontvangt of iemand anders helpt om zorg te 

organiseren, valt er heel wat te regelen en af te stemmen. Dat 

kan soms best ingewikkeld zijn. Daarom werkt De Merwelan-

den met Carenzorgt.

Caren is een veilig zorgnetwerk voor iedereen die zorg krijgt of 

zorg geeft. Met Caren kunt u afspraken maken en taken 

verdelen. Maar ook elkaar op de hoogte houden. U kunt contact 

leggen met de zorgverlener en zij kunnen via Caren ook 

contact leggen met u of uw familie. Caren is snel en handig 

voor iedereen die te maken heeft met zorg. Of u nu cliënt, 

mantelzorger of professioneel zorgverlener bent.

Voor meer informatie over Caren, kunt terecht op 

www.carenzorgt.nl of u kunt contact opnemen met de 

klantenservice van De Merwelanden.

Margot Kugel woont in Frankrijk, haar moeder woont in De 

Merwelanden. Via Caren wordt zij op de hoogte gehouden over 

de zorg van haar moeder en kan zij makkelijk contact leggen 

met de zorgverleners.

“Ik woon en werk in Zuid-Frankrijk hierdoor ben ik maar een 

paar weken per jaar in Nederland. 

Caren is voor mij een geweldige manier om goed op de hoogte te 

blijven over het welzijn en leven van mijn moeder en contact te 

onderhouden met de verzorging.

Ik gebruik Caren minimaal 3x per week. Als ik een melding krijg 

en reageer ik er direct op.

De agenda geeft mij een goed beeld van de activiteiten van mijn 

moeder. Hierdoor heb ik ook leuke gespreksstof voor mijn 

In het dossier lees ik de rapportage van de verzorging, fysiothe-

rapie, arts en andere zorgverleners over mijn moeder. Behalve de 

extra activiteiten en bezoek van familie of vrienden vermeld.

Als eerste contactpersoon krijg ik via Caren het zorgplan van 

mijn moeder toegestuurd. Ook de goedkeuring hiervan regel ik 

via Caren. Verder houden de verzorging en ik contact met elkaar 

via de berichten functie van Caren.

Ik ben hoofdgebruiker van Caren. Mijn moeder heeft een lieve 

vriendin, die ook in de buurt woont. Zij doet veel voor mijn 

moeder en is ook haar vaste mantelzorger. Zij maakt ook gebruik 

van Caren en heeft toegang tot dezelfde functies als ik. Het is 

heel praktisch dat ze goed op de hoogte is en voorzien wordt van 

dezelfde informatie. Dat scheelt voor iedereen veel tijd en 

misverstanden.

Ik ben niet handig met computers maar Caren werkt echt heel 

gemakkelijk. De gegevens zijn heel goed beveiligd met een 

Actueel

CARENZORGT  
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Actueel

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Een goed moment 

dus om terug te kijken op het afgelopen jaar; waar 

hebben wij, de cliëntenraad, ons mee bezig gehouden. 

Wij zijn aanwezig geweest bij de zogenaamde huiska-

mer gesprekken. Naast iemand van de cliëntenraad, 

waren ook de cliënten, familieleden, medewerkers en 

leden van het management aanwezig bij de gesprekken. 

Er werd gesproken over de wensen en de ideeën die bij de 

mensen leefden. Er zijn afspraken gemaakt en er zijn ook 

leuke initiatieven uit naar voren gekomen. Ook is het 

kwaliteitskader besproken en hebben wij de resultaten 

van het tevredenheidsonderzoek doorgenomen. In het 

voorjaar van 2019 gaan we door met de huiskamerge-

sprekken.

Ook hebben wij in 2018 diverse bijeenkomsten van het 

LOC (Landelijke Organisatie voor Cliëntenraden) bijge-

woond. Dit om zo bij te blijven in de snel veranderende 

positie van de cliëntenraad. Daarnaast zijn we aanwezig 

geweest bij de gesprekken met de zorgverzekeraar en 

hebben we ons gebogen over de financiële zaken 

betreffende De Merwelanden. In december hebben we 

afscheid genomen van Emmy van Twist, als lid van de 

cliëntenraad. Wij danken haar hartelijk voor haar inzet 

voor de raad.

Kortom, 2018 is een druk jaar geweest voor de cliënten-

raad. En omdat onze taken zich steeds verder uitbreiden, 

hebben we dringend behoefte een versterking binnen de 

raad. Er is een vacature voor een nieuw lid, meer infor-

matie hierover vind u op de website van De Merwelan-

den.

In 2019 staan we weer voor u klaar om uw belangen te 

behartigen. Wij wensen u een gezond en gezegend 2019 

toe.

Binnen De Merwelanden zijn zo’n 150 vrijwil-

ligers actief. Het werk van vrijwilligers is zeer 

waardevol. Door hun hulp kunnen cliënten 

begeleiding krijgen bijvoorbeeld bij uitstapjes, 

bij het wandelen of bij het zwemmen. 

Lijkt het u leuk om vrijwilligerswerk te doen bij 

De Merwelanden? Neem dan contact op met de 

vrijwilligerscoördinator, 078-750 20 31.

Vrijwilligers

Ditjes & datjes 
van de Cliëntenraad



Actueel

De Merwelanden 
in beeld
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Oplossing 
woordzoeker vorige 
wijzer
De juiste oplossing van de sudoku uit 

de vorige Wijzer werd gegeven door  

mw. Ridder- van der Ven (Haringvliet-

straat 515-k215) Gefeliciteerd, u mag 

uw prijs ophalen bij de 

klantenservice.
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Sudoku 

Levert u de oplossing vóór 1 februari in bij de brasserie of klantenservice, 

dan maakt u kans op een waardebon voor brasserie De Ontmoeting.

6
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Gedicht
Winterlandschap

witte pracht in poeder vacht

betovering na winternacht

het groene gras verstopt

als wintermantel ontpopt

toverwerk in winter macht

wie ben jij met deze kracht

speel met mij die kou veracht

zonnestralen glinsteren zacht

witte wereld om mij heen

boom noch plant zijn alleen

vredig in de koude wind

vogels vliegen daar voorbij

winter in koude stilte verwekt

met hemelse sneeuw bedekt

Bron: www.1001gedichten.nl
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