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Ernstig zieken vreesden begin negen-

tiende eeuw opname in het Sacraments-

gasthuis aan de Visstraat, het enige 

ziekenhuis van formaat in Dordrecht. De 

omstandigheden waren er zo erbarme-

lijk, dat bijna de helft van hen het 

verblijf niet overleefde. Patiënten 

moesten hun eigen potje koken. De 

bouw en inrichting van het hokkerige 
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Weet u waar deze foto is gemaakt? Indien u uw antwoord 

vóór 1 december inlevert bij de brasserie of klantenservice, 

maakt u kans op een waardebon voor brasserie De 

Ontmoeting.

Fotopuzzel

Redactiewijzer

Op de foto in de vorige Wijzer zag u het Beverwijcksplein, 

gefotografeerd in 1905. Dhr. De Kok (Haringvlietstraat 645) 

gaf het juiste antwoord. Gefeliciteerd, u mag uw prijs 

ophalen bij de klantenservice.

Oplossing prijsvraag fotopuzzel

ziekenhuis waren middeleeuws. De 

gemeenteraad besloot in 1875 eindelijk 

tot de bouw van een nieuw ziekenhuis 

aan het Beverwijcksplein. Het bood 

plaats aan 52 patiënten. De Vereniging 

tot Ziekenverpleging had er weinig 

vertrouwen in en contracteerde verpleeg-

kundigen voor een eigen ziekenhuis aan 

de Wilhelminastraat. In 1916 volgde 

verhuizing naar de Ceramstraat. Nader-

hand verhuisde het naar de Ferdinand 

Bolsingel. De verzuiling drong diep door 

in het gezondheidswezen. De katholie-

ken kregen in 1906 hun eigen zieken-

huis, eerst aan de Wijnstraat, later aan 

de Grotekerksbuurt. Na een fusie met 

het Jacobsgesticht heette het St. Jacobs-

stichting. De protestants-christelijken 

lieten zich opnemen in hun eigen 

Diaconessenziekenhuis aan de Prinsen-

straat. Het Gasthuis aan het Beverwijck-

plein voldeed al snel niet meer. Vanaf 

1920 konden patiënten terecht in een 

modern ziekenhuis, met twee paviljoens, 

aan de Bankastraat, dat nadien onder de 

naam Gemeenteziekenhuis bekendheid 

kreeg. In 1999 werden alle ziekenhuizen 

samengevoegd tot het Albert Schweitzer-

ziekenhuis.

Bron: Het Dordt Boek

Ziekenhuizen



dingen bijzonder aan dit verhaal: die stoere ridder op zijn paard 

zag de kleine arme bedelaar. En dat niet alleen, hij zag ook wat 

de bedelaar nodig had en gaf het hem. Daarbij gaf hij niet alles 

weg wat hij had. Hij gaf de helft van de cape, de andere helft 

behoorde officieel tot de keizer en was dus niet zijn eigendom. 

Bovendien zou je kunnen zeggen, hij moet ook voor zichzelf 

blijven zorgen. Niemand heeft er wat aan als je een ander 

helpt, maar daardoor zelf in de problemen komt. Een mooi 

verhaal dat ook mij aan het denken zet; wie of wat zie ik in 

mijn omgeving en wat doe ik?

Dan vieren we het feest van Sint Nicolaas. Hier gaan we weer 

een stapje verder. In de legende van de heilige Nicolaas gooit 

hij ongezien een zak met goud naar binnen bij de arme 

molenaar om zijn dochters te redden van een oneerbaar leven. 

De molenaar komt er niet achter wie de weldoener is. Kunnen 

wij zijn als die Sint Nicolaas? Kan ik iemand verassen zonder 

dat die ander weet dat ík dat heb gedaan? En kan ik dan 

gewoon in stilte genieten van het geluk van die ander? Dat 

vraagt iets heel anders van ons. Zijn we in staat, helemaal 

onbaatzuchtig, iets te doen voor een ander of verwachten we er 

stiekem toch iets voor terug, al is het maar een bedankje?

We zijn inmiddels in december aanbeland. De adventstijd 

begint. Vanaf vier weken voor het kerstfeest steken we elke 

zondag een kaarsje aan van de adventskrans. Zo laten we het 

licht groeien en bereiden we ons voor op het grote kerstfeest, 

de geboorte van het kindje Jezus. Een feest van licht en liefde. 

Het feest van een nieuw begin. Het feest waarin we zien dat 

vredig samenleven heel goed mogelijk is als we allemaal 

uitgaan van de liefde, beseffen dat we elkaar nodig hebben en 

het goede willen voor elkaar. Alle feesten in november en 

december zijn eigenlijk voorbereidingen op dit grote kerstfeest! 

Ik wens u allemaal een goede voorbereiding toe en een mooi 

en gezegend kerstfeest!

Gabriëlle Vermeulen

Als ik dit schrijf lijkt de herfst toch echt te zijn begonnen: het 

regent en het is fris in de huiskamer. Misschien wordt het toch 

tijd de verwarming weer eens aan te zetten? We gaan met 

rasse schreden richting het einde van jaar. Wat kon een jaar 

toch oneindig lang duren toen ik nog een kind was, maar nu, 

nu vliegt de tijd voorbij! Maar ik hou van de maanden novem-

ber en december vanwege de gezelligheid en de bijzondere 

feesten.

Deze maanden zitten vol symboliek. Het wordt steeds donker-

der, maar tegelijkertijd laten we ook het licht groeien. In de 

wintertijd kruipen we graag weg op onze bank met een 

dekentje over ons heen en een beker warme chocomelk in de 

hand. We trekken ons als het ware terug uit de wereld. Net als 

veel dieren die dat doen. De wintertijd is een tijd van rusten, 

het is de tijd om na te denken over het jaar wat bijna ten einde 

loopt en, misschien, is het ook de tijd om voorzichtig plannen 

te maken voor het nieuwe jaar.

We zien dat terug in de kerkelijke feesten die er zijn in deze 

periode. Begin november begint dat met het feest van Allerzie-

len. Op deze bijzondere dag herdenken we onze geliefden die 

niet meer bij ons zijn. Natuurlijk denken we veel vaker aan hen 

dan alleen op deze dag. Maar met elkaar samen komen om te 

bidden, hun namen te noemen en voor ieder van hen een 

kaarsje aan te steken doet goed. En juist door dit met elkaar te 

doen maakt het moment bijzonder. Zo kan je het gevoel delen 

en vind je bij elkaar kracht en bemoediging.

Op 11 november is er dan het feest van Sint Maarten. Kent u het 

nog? Kinderen gaan dan, op sommige plaatsen, in de avond 

langs de deuren met hun lichtje. Ze zingen een liedje over Sint 

Maarten en krijgen wat snoep. Wij vieren het hier niet zo 

uitgebreid, maar toch is het een mooi verhaal. De boodschap 

van het verhaal van is, denk ik, het volgende: Sint Maarten was 

een soldaat van de keizer en hij gaf de helft van zijn mantel 

aan een arme bedelaar die het koud had. Er zijn een paar 

Column Gabrielle
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We hebben altijd 
erg leuke mensen 

om ons heen gehad, 
ook hier weer.

Interview
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Aan het woord is mw. Scheurwater. Een energieke, moderne 

dame die woont in een aanleunwoning van De Merwelanden. Een 

gesprek waarin relaties en contacten, verdriet en geluk centraal 

staan.

Ik woon hier eigenlijk nog maar kort, maar ik ben al jaren 

Staartenaar. In de Hoendiep heb ik heerlijk gewoond, maar die 

trap hè. Sinds ik deze stap heb gemaakt voelt het als een 

nieuwe start.

U straalt vrolijkheid en energie uit. Hebt u dat altijd al gehad?

Dat hoor ik wel vaker, maar ook ik ken mijn verdriet. Toen mijn 

man overleed, in 2016, heb ik een moeilijke periode gehad. Mijn 

man, Kees, was heel rustig en een breed geïnteresseerd 

persoon. Hij wist van alles wel iets af. Kunst, fotografie, schilde-

ren en natuurlijk elektrotechniek, want hij was elektromonteur. 

Ik heb veel van hem geleerd.

Het verdriet gaat nooit weg, maar het gaat wel wat meer naar 

de achtergrond. Gelukkig heb ik nog een auto, een schoonzus 

waar ik veel dingen mee doe en ik heb natuurlijk mijn hondje. 

Daar ga ik al jaren twee keer per dag mee uit met een groep 

mensen uit de wijk. Dat vinden de hondjes geweldig en de 

mensen ook wel hoor. Hier heb ik prettige contacten opgedaan. 

Eén vriendin heeft zelfs een tijd voor mijn hondje gezorgd. Toen 

ik Dex op ging halen was het gelijk “blijf lekker eten” en dat 

vond ik zo lief! Dat soort contacten heeft mij echt door de 

moeilijke periode heen gesleurd.

U bent zo dankbaar voor anderen die u helpen, maar zelf heeft u 

ook veel vrijwilligerswerk gedaan.

Nou, dat heeft ook lang geduurd voordat ik daaraan begon. Het 

begon eigenlijk met sporten in de fitnessruimte. Op den duur 

werd ik gevraagd als begeleider voor een busreisje. Ook heb ik 

geholpen bij de Kleinschalige Woningen met de praktische 

dingen zoals mensen naar de activiteiten brengen, een boter-

ham maken of een afwasje doen. Ik heb dat bij veel mensen 

gedaan.

Het was ook fijn om thuis te komen met verhalen in plaats van 

de hele dag op de bank te zitten. Ik heb zelfs mijn man een 

keer een klusje laten doen. Er moest ergens iets worden 

aangesloten dus ik zeg: “Kees, je moet ergens een lamp 

verhangen”. En dat deed hij dan gewoon zonder morren. Zo 

was ik hè, ik plande hem al in voordat hij het zelf wist!

Wat doet u zelf graag?

Ik ben echt een televisiemens. Ja, het is echt heel erg, maar 

sinds dat ik hier woon is het wel minder geworden. En tuinie-

ren! Vroeger hadden we een volkstuin langs de Giessen, waarin 

frambozen en aardbeien groeiden. Daar hebben we een leuke 

tijd gehad.

Hoe ziet u de toekomst voor u?

Ik hoop vooral jong van hart te blijven, maar soms betrap ik 

mijzelf er weleens op “goh, je zit weer in die stoel”. Dan zie ik 

mijn moeder, die ook altijd veel in haar stoel zat. Vandaar dat ik 

zo blij ben met mijn hondje, want daardoor móet ik wel naar 

buiten. Ik hoop wel weer een beetje vrijwilligerswerk op te gaan 

pakken. Dat kan niet meer zoals vroeger, maar ik kan vast nog 

wel ergens helpen.

Ik heb gehoord dat u graag nog iets kwijt wilt aan 

De Merwelanden?

Ja, ik schaam mij een beetje, want in de periode dat het wat 

minder ging heb ik verschillende keren een bloemetje gehad 

van De Merwelanden. Daar heb ik eigenlijk nooit voor bedankt. 

Dat wil ik hierbij graag alsnog doen: bedankt!

IN GESPREK MET MW. SCHEURWATER
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EENZAAMHEID
In het klanttevredenheidsonderzoek van De Merwelanden werd de mogelijkheid geboden om een 

persoonlijk gesprek te hebben over uw ervaringen met de zorg – en dienstverlening door de mede-

werkers van De Merwelanden. Een aantal van u maakte gebruik van deze mogelijkheid en ik heb 

samen met een collega deze gesprekken gevoerd. Over de zorg was iedereen heel tevreden: de 

medewerkers zijn vriendelijk, behulpzaam en deskundig. Het gesprek verschoof dan ook naar andere 

onderwerpen en hierbij kwam het thema eenzaamheid regelmatig naar voor. Veel ouderen in De 

Merwelanden voelen zich wel eens eenzaam. Een omgeving waar veel leeftijdsgenoten bij elkaar 

wonen, voorkomt dus niet dat mensen eenzaam zijn. Wat zit er achter die eenzaamheid? Waardoor 

kan het ontstaan?

Over die vraag sprak ik met bewoners en zij dachten aan de volgende oorzaken. Allereerst noemden 

zij onprettige eerdere ervaringen. Nieuwe bewoners, die voor het eerst naar een activiteit of naar de 

Brasserie gaan en niet worden betrokken, voelen zich alleen staan. Dat is geen fijne start in je nieuwe 

woonomgeving. Ook werd bang zijn voor geroddel genoemd, bijvoorbeeld als een dame en heer 

elkaar bezoeken. Hekel aan geklaag en praten over kwaaltjes was een genoemde reden. Verder speelt 

de vrees om beoordeelt of afgewezen te worden mee. Tot slot de angst om vrijheid te verliezen en aan 

‘iemand vast te zitten‘. Zomaar eens bij iemand op bezoek gaat niet, want mensen voelen zich 

namelijk ‘verplicht’ om iemand altijd terug te vragen. Maar is dit écht zo? Ik denk 

het niet, want of je nu iemand uitnodigt of op bezoek gaat, je geeft 

elkaar even veel: je persoon, je aandacht, je gezel-

schap. Dat er één dan toevallig een kop koffie heeft 

gezet is ondergeschikt. En als u er toch tegen op ziet 

iemand uit te nodigen kunt u ook met iemand ergens 

naar toe gaan. Samen naar de supermarkt, koffie 

drinken in de brasserie of samen naar en activiteit. 

Koning Willem Alexander benoemde eenzaamheid in 

De Troonrede van dit jaar en sprak van een maat-

schappelijk probleem. Dat het een maatschappelijk 

probleem is, is zorgelijk, maar ook hoopgevend want 

de maatschappij bestaat uit ons allemaal. Wij kunnen 

dus met z’n allen iets doen tegen eenzaamheid.

Elize van Schaardenburg, vitaliteitscoach

Gezond en vitaal
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Actueel

Nederlands bekendste klassieke/jazz/

blues pianist was begonnen. Ter 

afsluiting van het programma speelden 

de twee pianovirtuozen het nummer 

“Windmills of your mind”. Een nummer 

dat ik thuis met enige regelmaat hoor 

spelen.  

Op vrijdag 21 september werd er onder 

grote belangstelling in De Merwelanden 

het boekje “Het zou allemaal best waar 

kunnen zijn…!”, gepresenteerd. Dit 

boekje is een bundel verhalen, ontstaan 

in samenwerking met ouderen van 

Kleinschalig Wonen. De verhalen zijn 

gemaakt door middel van de methode 

“Timeslips”. Geïnspireerd door een foto 

of een tekening wordt er met elkaar een 

verhaal gemaakt. Uitgangspunt is niet 

wat je allemaal nog weet en of het 

verhaal klopt, maar alles mag en alles 

kan. Met de verhalen als inspiratie zijn 

er twee liedjes met de titels “Madelijn-

tje” en “Daar langs de zee” gecompo-

neerd. Prachtige liederen die we samen 

hebben gezongen. 

Twee jaar lang is er aan dit boek 

gewerkt. Ook de timeslips heb ik een 

aantal keren bijgewoond. Het was een 

waar plezier. Er werd volop gelachen om 

leuke, mooie, prachtige, grappige (taal)

vondsten en verhaallijnen die ontston-

den. Ontroerend te zien hoe verhalen en 

fantasie ons allemaal verbindt en dat de 

dementie voor even wegvalt. Achter 

ieders verhaal gaat immers een heel 

leven schuil. Verpakt in herinneringen 

weliswaar, maar wel herinneringen die 

levend worden gehouden door gelief-

den, familie en vrienden. Tevens vervuld 

met nieuwe wensen die ons vooruit 

helpen, zoals de verhalen in dit boekje.  

Zoals Louis van Dijk er vrede mee heeft 

dat hij afscheid heeft genomen van het 

grote podium, zo mogen ook zij die 

getroffen zijn door dementie weten dat 

ze weliswaar niet meer voor een “groot 

publiek” hoeven te acteren, maar dat er 

in De Merwelanden mensen zijn die wat 

moois weten te maken van de “hersen-

spinsels” (windmills)  die nog steeds 

voortkomen uit hun geest ( of your 

mind). Mocht de muziek u niet hele-

maal helder voor de geest staan, hierbij 

de link om het nummer nog eens te 

horen. https://youtu.be/MSmPp6IxtPg

Corrie van Randwijk, bestuurder  

Terwijl ik deze column schreef, hoorde 

ik op de achtergrond het praatprogram-

ma Pauw. Het ging over de ziekte van 

Alzheimer. Logisch, want het was de 

week van Alzheimer. Inmiddels lijden er 

270.000 mensen aan het syndroom 

Dementie, waarvan 70% Alzheimer 

heeft. Een aandoening waar nog steeds 

geen medicijn tegen (of voor) is, 

ondanks de bemoedigende onderzoe-

ken die in Amsterdam worden gedaan. 

Men denkt volgend jaar via bloedproe-

ven in een vroegtijdig stadium Alzhei-

mer te kunnen aantonen, hetgeen 

inmiddels wordt weersproken door 

andere deskundigen.

Terwijl ik schreef hoorde ik Louis van 

Dijk en Cor Bakker het nummer 

“Windmills of your mind” spelen. Een 

jaar eerder was Louis ook te gast in het 

programma. Er was bij hem Alzheimer 

geconstateerd en hij vertelde daarover. 

Tenslotte speelde hij als afsluiting de 

eigen compositie “Hoop”. Nu een jaar 

later, en duidelijk ouder geworden, was 

hij samen met Cor Bakker weer te gast 

om verslag te doen van zijn afscheids-

concert op 11 september jl. in Laren, 

waar hij ooit zijn lange carrière als 

Windmills of your mind
OPEN DEUR



Datum Activiteit Tijd Locatie Bedrag

Woensdag 7 november Versmarkt 10.00 uur hoofdingang

Woensdag 7 november Bingo 13.30 uur Theaterzaal € 5, -

Donderdag 8 november Bloemschikken 13.30 uur activiteitenruimte € 12,50

Vrijdag 9 november
Kleurrijk Dineren “De Regenboog-
school”

17.00 - 19.00 uur hoofdingang € 7,50

Dinsdag 13 november Groenteboer Valk 9.00- 12.00 uur hoofdingang

Dinsdag 13 november Vertel eens… 13.30 uur Cultureel Café

Woensdag 14 november Mini Albert Cuyp markt 10.00 uur hoofdingang

Woensdag 14 november Dixy Dordt Hot Five + 14.00 uur Theaterzaal € 5, -

Woensdag 21 november Workshop Memo blokjes 13.30 uur activiteitenruimte € 10, -

Woensdag 21 november Beauty bus Cultureel Café

Donderdag 22 november Rolling Lunch 10.45- 14.30 uur hoofdingang € 12,50

Zaterdag 24 november Winterfair
15.00 – 20.00 
uur

hoofdingang en 
parkeerterrein

Maandag 26 november Dagtocht Intratuin Halsteren 9.30 uur hoofdingang € 25, -

Dinsdag 27 november Groenteboer Valk 9.00- 12.00 uur hoofdingang

Woensdag 28 november Whop goes Pop on tour 14.00 uur Theaterzaal € 2,50

Donderdag 29 november Winkelen Sterrenburg 13.00 uur hoofdingang € 4,50

Vrijdag 30 november Thema avond “Bij ons in de Jordaan” 17.00-17.30 uur
Brasserie de Ont-
moeting

€16, -

Activiteitenagenda november
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Actief november

Reserveren voor deelname aan activiteiten is noodzakelijk. Hiervoor kunt u terecht in de activiteitenruimte. U kunt dit ook 

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

Maandag 3 december Bioscoop The Movies 15.00 uur hoofdingang €15, -

Woensdag 5 december Versmarkt 10.00 uur hoofdingang

Woensdag 5 december Pepernoten Bingo 13.30 uur Theaterzaal € 5, -

Donderdag 6 december Bloemenjungle Ridderkerk 13.00 uur Hoofdingang € 8,50

Zaterdag 8 december The Blue Voices 14.00 uur Theaterzaal € 4, -

Dinsdag 11 december Groenteboer Valk 9.00- 12.00 uur hoofdingang

Dinsdag 11 december Vertel eens… 13.30 uur Cultureel Café

Woensdag 12 december Mini Albert Cuyp Markt 10.00 uur hoofdingang

Woensdag 12 december Candlelight Dinner 18.00 uur Cultureel Café € 25, -

Woensdag 12 december Beauty bus Cultureel Café

Woensdag 12 december Kerstmarkt Merwebolder 15.15 uur hoofdingang € 10, -

Donderdag 13 december Winkelhart Ridderkerk 13.00 uur hoofdingang € 8,50

Vrijdag 14 december
Kleurrijk Dineren “De Regenboog-
school”

17-00-19.00 uur hoofdingang € 7,50

Maandag 17 december Winkelen Sterrenburg 13.00 uur hoofdingang € 4,50

Dinsdag 18 december Kerstconcert Orpheus koor 19.00 uur Theaterzaal € 4, -

Woensdag 19 december Bloemschikken: “Kerststuk” 14.00 uur Theaterzaal
€ 15, -
(leden KBO 
€ 12,50)

Donderdag 20 december Lichtjeswandeling 17.00 uur hoofdingang € 5, -

Actief decemberActiviteitenagenda december
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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.



Actief november

Versmarkt
Woensdag 7 november

Iedere eerste woensdag van de maand 

kunt u vers ambachtelijk brood, lekker-

nijen, kaas, bloemen, plantjes, paling, 

zalm, haring en makreel kopen. Van 

10.00 tot 14.00 uur staan de kraampjes 

voor u klaar bij de hoofdingang.

Bloemschikken
Donderdag 8 november

Paula van Waardenburg van de parochie 

Sliedrecht is een echte creatieve dui-

zendpoot. Vanmiddag maakt u samen 

met haar weer een mooi bloemstuk. De 

kosten zijn € 12,50 (incl. materiaal).

U bent om 13.30 van harte welkom in de 

activiteitenruimte. Reserveren is nood-

zakelijk.

Kleurrijk dineren
Vrijdag 9 november

Een initiatief van 

H3O basisschool 

De Regenboog. 

De leerlingen 

bereiden deze 

avond een heer-

lijk diner voor bewoners van de wijk. 

Fantastisch toch! Vooral geschikt voor 

bewoners rond de Wielingenstraat en de 

Volkerakweg. Een avondje niet koken, 

maar gezellig met andere bewoners dine-

ren bij de scholieren van de Regenboog-

school, die u zullen verrassen met hun 

kookkunsten. We verzamelen om 16.30 

uur bij de hoofdingang, het diner vangt 

aan om 17.00 uur. De kosten zijn € 7,50 

(incl. begeleiding). Er is plek voor max 20 

personen. Dit uitje is niet geschikt voor 

rolstoelen. Reserveren is noodzakelijk. 

Vertel eens…. 
“Dordrecht in beeld”
Dinsdag 13 november

Onze “huisfotograaf” Wim Baauw 

gemaakt van Dordrecht. 

Komt u mee kijken en herinneringen 

ophalen? U bent om 13.30 uur van 

harte welkom in het Cultureel Café.

Dixy Dordt Hot Five +
Woensdag 14 november

DixyDordt Hot 5+ wordt ook wel eens 

gekscherend BZT genoemd of wel 

daardoor een kenmerkende eigen 

sound.

maar maakt altijd haar naam waar. 

Het swingt altijd de pan uit. Voorop 

staat het plezier dat zij beleven om 

met elkaar muziek te maken. 

Stilzitten is niet mogelijk en bij alle 

optredens gaat bijna altijd het dak 

eraf. Ook het laatste optreden van 

deze waanzinnige band in De 

Merwelanden was een groot succes 

en al snel kregen wij de vraag om 

deze band weer eens uit te nodigen. 

Bent u een echte muziekliefhebber, 

dan mag u dit optreden niet missen. 

U bent om 14.00 uur van harte 

welkom in de Theaterzaal. De entree 

is € 5, -
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Het volledige overzicht van data en tijdstippen van de activiteiten ziet u op pagina 8 en 9.

Workshop Memo Blokjes 
Woensdag 21 november

workshops in De Merwelanden gegeven.

Vanmiddag maken we mooie versierde 

notitieblokjes als cadeau of voor uzelf. U 

bent om 13.30 uur van harte welkom in 

de activiteitenruimte. De kosten zijn € 10, 

- (incl. materiaal). Reserveren is noodza-

kelijk.

Rolling Lunch  
Donderdag 22 november

Wat is een Walking Dinner of een Rolling 

Lunch? Een Walking Dinner is modern, 

origineel en sociaal! Een diner zonder 

vaste plaatsen, met meerdere gangen 

gevuld met kleine gerechten. 

Ook wordt de term Walking Dinner 

steeds meer gebruikt voor uitstapjes 

waar eten en wandelen gecombineerd 

worden, het betekent letterlijk een 

‘lopend diner’. Hierbij moet je dan niet 

denken aan het lopend eten van soep of 

een stuk vlees, maar juist aan kleine 

gerechten. Op die manier ga je van de 

ene locatie naar de andere locatie om 

verschillende gerechten en/of hapjes te 

proeven. Ook leer je zo verschillende 

onze tijd mee en hebben wij gekozen 

voor een “Rolling Lunch” (betekent 

letterlijk rollende lunch). U begrijpt 

waarom wij voor deze naam hebben 

gekozen! Met de rolstoel of rollator al 

rollend van het ene naar het andere 

restaurant en niet ’s avonds nu het al 
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Actief september

vervolg Rolling Lunch

donker is, maar gewoon overdag een 

gezellige lunch met elkaar op 

verschillende locaties.

We vertrekken vanaf De Merwelan-

den met de busjes van de Drechthop-

per naar Opnieuw & Co voor het 

voorgerecht en natuurlijk om even 

lekker rond te neuzen.

Daarna rollen/ lopen wij met elkaar 

naar McDonalds voor een Ameri-

kaans hoofdgerecht. Als dit een 

beetje is gezakt gaan we vervolgens 

door naar Brasserie “De Ontmoeting” 

van De Merwelanden voor het 

nagerecht. Met goed gevulde buiken, 

een frisse neus en veel gezelligheid is 

er weer een einde gekomen aan deze 

eerste Rolling Lunch. We vertrekken 

om 11.00 uur bij de hoofdingang. De 

kosten zijn € 12,50 (incl. vervoer, 

begeleiding en een 3 gangenlunch). 

Reserveren is noodzakelijk.

Winterfair 
Zaterdag 24 november

Knisperende vuurkorven, lekkere 

glühwein en warme chocolademelk 

en gezellige muziek; vandaag organi-

seren wij onze allereerste Winterfair. 

Diversiteit, dat is wat Winter Fair 

biedt!: feestelijk aangeklede kerst-

huisjes, marktkramen, optredens, 

Hét moment om je (kerst)inkopen 

in te slaan of gewoon met een beker 

chocolademelk of glühwein in je 

hand luisteren naar de muziek. In 

ongedwongen gezellige sfeer wordt 

u welkom geheten om te genieten 

bent vanaf 15.00 uur welkom bij De 

Merwelanden. 

Dagtocht Intratuin Halsteren
Maandag 26 november

De kerstshow van Intratuin Halsteren 

Nederland. Dat is natuurlijk niet voor 

heel wat moois. Een grote ruim opgezette 

kerstshow die voor iedereen toegankelijk 

is en het hart van elke kerstliefhebber 

sneller laat kloppen! 

Deze kerstshow is een magische ervaring 

die je zeker niet mag missen.

Intratuin Halsteren ligt op de Brabantse 

wal, op de grens met Zeeland en Vlaan-

is de winkel uitgegroeid tot de grootste 

Intratuin van Nederland. 

Met de bus van Vreugdetours en de Mer-

welanden bus bezoeken wij dit jaar deze 

bijzondere kerstshow. We verzamelen om 

9.30 uur bij de hoofdingang. Om ca. 16.30 

uur zijn we weer thuis. 

De kosten zijn € 25, - (incl. vervoer en be-

geleiding. Consumpties zijn niet inbegre-

pen). Reserveren is noodzakelijk.

WHOP goes Pop on tour
Woensdag 28 november 

Een initiatief van 

het Energiehuis 

en de Popcentra-

le. Samen met de 

tomeloze inzet 

van Ad Klous is 

dit open podium voor senioren ontstaan. 

Maandelijks kunnen alle ouderen die van 

muziek houden, muziek maken, een in-

strument bespelen of zingen hier terecht. 

Iedereen mag dan optreden en “on 

stage “ervaring opdoen. Misschien hebt 

u onlangs het programma “The Voice 

Senior” ook bekeken, hiervan genoten en 

versteld gestaan door al dat waanzinnige 

talent. In Dordrecht zijn de senioren 

vervolg WHOP goes Pop on tour

dus ook al een tijd muzikaal actief 

in het Energiehuis en een aantal 

daarvan zullen vanmiddag voor 

ons gaan optreden. De “Whoppers”, 

zoals ze zich noemen, zijn hun vleu-

gels aan het uitslaan naar andere 

locaties onder de naam “WHOP 

Goes Pop On Tour”!

Onder leiding van Ad Klous gaan 

de senioren verschillende locaties 

langs, zoals zorginstellingen en 

kleine theaters. Vanmiddag staan 

zij op het podium bij De Merwelan-

den. U komt toch ook genieten van 

deze muzikale senioren? U bent om 

14.00 uur van harte welkom in de 

Theaterzaal. De entree is € 2,50.

Thema avond “Bij ons in 
de Jordaan”
Vrijdag 30 november 

De Jordaan is het wel het meest 

geromantiseerde stadsdeel van 

Amsterdam! De Jordaan met haar 

-

toreske huizen en niet te vergeten 

alle bekende zangers en zangeres-

sen die hier zijn grootgebracht 

en beroemd zijn geworden, zoals 

volkszangers Johnny Jordaan, zijn 

neef Willy Alberti, Manke Nelis en 

Tante Leen.

Laat u verrassen door onze koks, die 

speciaal voor deze avond een Am-

sterdams menu zullen samenstellen 

en zing mee met alle smartlappen 

die ontstaan zijn in de Jordaan. U 

bent om 17.30 uur van harte wel-

kom in brasserie De Ontmoeting, 

het diner vangt aan om 17.45 uur. 

De kosten zijn € 16, - en reserveren 

is noodzakelijk.

Actief november
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Bioscoop The Movies
Maandag 3 december

Cinema The Movies is gevestigd in een 

17e eeuws monumentaal pand in het 

Hofkwartier (het historische centrum van 

Dordrecht). Een bioscoop bouwen in een 

monument en in de historische binnen-

ruim 5 jaar gekost om van het eerste idee 

tot de opening te komen. Het voorhuis 

en de zijgevel zijn volledig in oude glorie 

hersteld. Binnen zijn oude details, zoals 

ramen, portalen en de trap bewaard 

café en restaurant Diva’s een bijzondere 

ambiance. Achter het monument is een 

nieuwbouw gerealiseerd voor de 4 

die met grote zorgvuldigheid is ingepast 

in het historische stadsbeeld van de 

Kloostertuin. De bioscoop is een zusje 

van The Movies in Amsterdam (sinds 

1912). Het programma is een mix van 

arthouse- en publiekscinema. The Movies 

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 

-

-

We verzamelen om 15.00 uur bij de 

hoofdingang. De kosten zijn € 15, - (ver-

voer, entree en begeleiding). Reserveren 

is noodzakelijk.

Pepernoten Bingo 
Woensdag 5 december

Een gezellige bingo in Sinterklaas sfeer 

met mooie prijzen en verrassingen. Met 

een loterij (€ 1, - per lot) voor de stichting 

Vrienden van De Merwelanden met 

als hoofdprijs een groot verrassings- 

sinterklaascadeau. U bent om 13.30 

uur van harte welkom in de Theater-

zaal. De kosten zijn € 5, - (3 rondes, 

meerdere kaarten kopen.

Bloemenjungle 
Ridderkerk
Donderdag 6 december

De Bloemenjungle is een bloemen-

winkel met het formaat van een 

tuincentrum waar het nog draait 

om vers. Geen stoeptegels, tuinhout, 

regenjassen etc. maar kersverse 

bloemen en (tuin) planten van de 

allerhoogste kwaliteit tegen de aller 

scherpste prijs en dagelijks verse 

aanvoer van de veiling.!

De ambachtelijkheid en de gezellige 

sfeer die in de winkel hangt zie je 

terug in de handgemaakte boeket-

ten, bloemstukjes en plantenbakjes. 

Niets kant-en-klaar uit de “fabriek”, 

maar alles in eigen huis vervaardigd. 

Kom gezellig langs in de winkel om 

het te ervaren.

U kunt ook genieten van een heerlijk 

of broodje in het Bloemenjungle Café. 

We vertrekken om 13.00 uur bij de 

hoofdingang. De kosten zijn € 8,50 

(vervoer en begeleiding, consumpties 

zijn niet inbegrepen). Reserveren is 

noodzakelijk.

Let op! Niet toegankelijk voor rolstoe-

len.

The Blue Voices
Zaterdag 8 december

Het Politie vrouwenkoor The Blue Voices 

van de Politie Eenheid Rotterdam treedt 

ca. 6 keer per jaar met veel plezier op in 

woon en- zorgcentra en bij bijzondere 

evenementen. Het repertoire bestaat uit 

4 of 5 stemmig gezongen (inter)natio-

nale popnummers, gospels en ballades. 

Vandaag brengen zij het mooie gevari-

eerde kerstrepertoire ten gehore met o.a. 

Rudolph the red-nosed reindeer, Santa’s 

party, Let it snow  en verschillende 

welkom in de Theaterzaal. 

De entree is € 4, -

Vertel eens….   Het land van 
de farao’s “Egypte”
Dinsdag 11 december

Trees en Brigitte 

nemen u even mee 

naar de oevers 

van de Nijl, de 

koningsgraven en 

de piramides van 

Gizeh. Bent u ook 

benieuwd geworden? U bent om 13.30 

uur van harte welkom in het Cultureel 

Café

Mini Albert Cuyp markt
Woensdag 12 december

Iedere tweede woensdag van de maand 

staan de kraampjes met bijouterieën, 

kleding, plantjes, woonaccessoires en 

prullaria voor u in de hal. Zeker de moeite 

waard om even rond te kijken.
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Actief december

Candlelight Dinner
Woensdag 12 december

Mooi gedekte tafels, kaarslicht, zach-

te muziek een menu van minimaal 4 

gangen en maximaal 20 gasten. Voor 

deze avond zal het Cultureel Café 

worden omgedoopt tot de Ten Holter 

bistro

De bistro biedt een sfeervolle en 

ontspannen ambiance om samen 

te genieten van culinaire gerechten 

en mooie wijnen. De kosten voor het 

4-gangen diner zijn € 25, -. U bent 

om 18.00 van harte welkom. Reserve-

ren is noodzakelijk.

Kerstmarkt op de 
Merwebolder
Woensdag 12 december

Op het terrein van ASVZ locatie Mer-

webolder (Touwbaan 1) wordt woens-

dag 12 december 2018 een kerst-

markt gehouden. Deze vindt plaats 

op het plein bij de hoofdingang 

tussen 14.00 – 20.00 uur. Dit ver-

nieuwde terrein wordt omgetoverd 

tot een sfeervolle ontmoetingsplaats. 

-

kopen doen. Er staan verschillende 

kraampjes met o.a. eten en drinken. 

Cliënten van ASVZ bieden hun zelfge-

maakte kerstproducten aan en ook 

winkeliers uit Sliedrecht en omstre-

ken verkopen hun producten. Verder 

zijn er workshops en is er muziek en 

entertainment. Wilt u deze bijzon-

dere kerstmarkt ook eens gezien en 

vervolg Kerstmarkt op de Merwebolder

geproefd hebben? We verzamelen om 

15.30 uur bij de hoofdingang, om ca. 

19.00 gaan we weer terug naar De Merwe-

landen. De kosten zijn € 10, - (vervoer en 

begeleiding) Reserveren is noodzakelijk.

Winkelcentrum Ridderhof
Donderdag 13 december

Historisch gezien is 

het winkelhart van 

Ridderkerk ontstaan 

uit een dorpskern 

waar door de jaren 

heen onderdelen zijn 

bijgebouwd en/of 

vervangen. Door de huidige opbouw van 

het winkelhart bestaat een deel van het 

winkelgebied uit overdekt winkelen en 

voor een ander deel uit winkelen in een 

buitengebied. Deze opbouw draagt er toe 

bij dat het winkelen in het centrum van 

benauwdheid, wat vaak wel in volledig 

overdekte centra wordt ervaren. 

Deze atmosfeer maakt het winkelen 

in het winkelhart van Ridderkerk zo 

plezierig. We verzamelen om 13.00 uur 

bij de hoofdingang. De kosten zijn € 8,50 

(vervoer en begeleiding). Reserveren is 

noodzakelijk.

Optreden Orpheuskoor
Dinsdag 18 december

Nog zo’n mooie kerst traditie van De Mer-

welanden. Het Orpheus Ensemble weet 

er met hun optreden altijd een feestelijke 

avond van te maken. De entree is € 4, - 

Bloemschikken “Kerst”
Woensdag 19 december

Onder leiding van Wilma Kubbinga 

maakt u een mooi kerststuk. U 

bent om 14.00 

uur van harte 

welkom in de 

Theaterzaal. De 

kosten zijn € 15, 

- (KBO-leden 

€ 12,50). Reser-

veren is noodzakelijk.

Lichtjeswandeling 
in de wijk
Donderdag 20 december

Touringcaroperators verzorgen 

reisjes en rondritten naar steden en 

dorpen met mooie verlichtte wonin-

gen en kerstversieringen door heel 

Nederland, maar wist u dat in de 

weken voor kerst veel bewoners in 

de wijk Staart- oost hun huis zo mooi 

versieren dat wij helemaal niet ver 

weg hoeven te gaan. Wij gaan een 

kijkje nemen in de wijk en maken 

een heerlijke avondwandeling. Ook 

wordt er een prijs uitgereikt aan het 

huis met de mooiste versiering. Geef 

u ogen de kost en vertel ons welk 

huis u het mooist vindt. Onderweg 

warmen we ons op met een kroes 

glühwein of chocolademelk en bij 

terugkomst in de Merwelanden staat 

de erwtensoep klaar. Of u nu in een 

rolstoel zit of niet u gaat toch ook 

mee? Voor deze avondwandeling 

zijn wij ook op zoek naar rolstoel 

begeleiders. We vertrekken om 17.00 

uur bij de hoofdingang. Aansluitend, 

om 18.30 uur, eten we gezamenlijk 

een kom erwtensoep. De kosten zijn 

€ 5.- (glühwein of chocolademelk en 

erwtensoep) Reserveren is noodza-

kelijk.
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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

Handwerk-en 
Naaicafé

woensdag 13.30 - 15.30 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 09.00 - 12.00 uur

MediClowns* vrijdag 14.00 - 15.00 uur

Overig 

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

de Wantijtoren.
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Het feest van Kerstmis, de geboorte van Jezus, wordt al ruim 

2000 jaar gevierd. In Nederland, maar ook in veel andere 

landen. Elk land heeft zijn eigen gewoonten en tradities rond 

de kerstdagen. 

In Engeland en Amerika, bijvoorbeeld, hangen mensen een 

mistletoe (maretak) op in huis. Het staat symbool voor vriend-

schap en als iemand onder de mistletoe staat mag diegene 

worden gekust.

In Scandinavië speelt de geit een grote rol met kerst. Volgens 

een oude legende komen rond de jaarwisseling boze geesten 

tevoorschijn en geiten zouden deze kunnen verdrijven. Met 

kerst geven de mensen elkaar kleine geitjes van stro cadeau en 

kinderen verkleden zich als een geitje. 

In Spanje en Italië is vooral Drie Koningen een feest. Zeker voor 

de kinderen. Zij mogen met lampionnen langs de deuren om 

snoep op halen en krijgen ze cadeautjes in hun schoen. Deze 

traditie verwijst naar de cadeautjes die de drie koningen voor 

Jezus meenamen.

Vasten is een traditie in Oost-Europa. In deze periode eet en 

drinkt men zo weinig mogelijk en denkt men na over het 

geloof. Pas als de eerste ster op kerstavond aan de hemel 

verschijnt, gaan de mensen aan tafel. En er wordt altijd een 

stoel vrijgelaten voor het kerstkindje. 

Als herinnering aan de stal van Bethlehem wordt in Polen stro 

op de vloer en tafel gelegd. Ook eet men oplatek, een plat brood 

waarin kerstfiguren zijn gedrukt. Het brood gaat rond zodat 

iedereen een stukje kan afbreken. En ben je niet thuis, dan 

krijg je een stukje opgestuurd.

Wat uw tradities en gewoonten met Kerst mogen zijn, wij 

wensen u een vrolijk en gezegend kerstfeest toe. 

Actueel

KERST 
IN NEDERLAND  
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In juli heeft u kunnen deelnemen aan het klanttevredenheids-

onderzoek van De Merwelanden. Inmiddels zijn de resultaten 

bekend:

Na een kleine pauze in de zomer, zijn wij, de Cliëntenraad, 

weer volop aan de slag. Zo zijn wij aanwezig geweest bij 

een bijeenkomst over Anders Vasthouden, georganiseerd 

door de bestuurder van De Merwelanden. Anders Vasthou-

den is een andere manier van werken: de cliënt en/of de 

familie heeft hierbij een grote zeggenschap over hoe er 

wordt omgegaan met de wensen van de cliënt en hoe de 

medewerkers hier invulling aan kunnen geven. Dit vraagt 

om een andere manier van werken. Een aantal leden van 

de Cliëntenraad zijn op bezoek geweest bij de cliëntenraad 

van het Parkhuis. Dit was een goed bezoek en we hebben 

over en weer dingen van elkaar opgestoken. Een tegen 

bezoek zal op een later moment plaats vinden.

Tevens is de cliëntenraad van het Spectrum bij ons op 

bezoek geweest. Ook dit was een leerzame bijeenkomst. 

We hebben gesproken over alle veranderingen waar we 

mee te maken krijgen en hoe we hier mee om kunnen 

gaan. Na een geweldige lunch, bedankt Piet, hebben we 

een rondleiding door de Merwelanden gegeven. De 

raadsleden waren verbaasd over de lichte ruimtes, de 

vriendelijke sfeer en de gezellige brasserie. We hebben 

afgesproken dat wij begin volgend jaar een tegen bezoek 

aan het Spectrum brengen.

Ditjes & datjes 
van de Cliëntenraad

Klanttevredenheidsonderzoek

Uw waardering voor 

de thuiszorg is 

7.8

Uw waardering 

voor kleinschalige 

woningen is

7.9

Uw waardering 

voor de 

verpleegafdeling is

8.0
Naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek hebben wij 

hele mooie gesprekken gevoerd met cliënten en deze gesprekken 

hebben ons waardevolle inzichten opgeleverd. Wij willen u dan ook 

hartelijk bedanken voor uw deelname, uw tips en de persoonlijke 

gesprekken. We gaan aan de slag met uw suggesties en hebben dit 

inmiddels ook afgestemd met de zorgteams en de cliëntenraad. 

Vrijwilligers

Binnen De Merwelanden zijn zo’n 150 

vrijwilligers actief. Het werk van vrijwilli-

gers 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 Merwelan-

den? Neem dan contact op met de 



Actueel

De Merwelanden 
in beeld



Puzzel en Poëzie
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Oplossing 
woordzoeker vorige 
wijzer
De juiste oplossing van de sudoku uit 

de vorige Wijzer werd gegeven door  

mw. Gerritse (Haringvlietstraat 795) 

Gefeliciteerd, u mag uw prijs ophalen 

bij de klantenservice.

5

8

65

6

85

9

Sudoku 

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

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

7

9

4

Gedicht

Een jaar weer zomaar voorbij gevlogen,

met warmte en verdriet,

het tikken van de tijd gaat wel overwogen,

wat er komt weet je nog niet,

een jaar lijkt zo lang geleden,

wat ging er mis wat ging er goed,

2018 zowaar voorbij gegleden,

een nieuw randje een nieuwe hoed,

zal er komen in 2019 reken maar,

nieuwe kansen zullen komen,

met onzekerheden en gevaar,

maar genoeg vol mooie dromen,

een pad vol hobbels en obstakels,

maar de heggenschaar is daar,

om te laten ontstaan nieuwe mirakels, 

ik ga er wat van maken reken maar.

Bron: www.1001gedichten.nl

4

7
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Telefoonnummers   
Activiteiten 078 750 20 25

Administratie 078 750 20 80

Bewonerscommissie ‘150’ 078 621 31 20

Bewonerscommissie 

’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 84

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 november

woensdag 7, 14, 21, 28 STROOM Huisartsenzorg   11.00 uur

 spreekuur op afspraak, 078- 204 8888

woensdag 7 mw. Verhoek   15.00 uur

 (praktijkondersteuner dr. Jylha)

donderdag 1 dr. Wildeboer   16.00 uur

donderdag 8 dr. Viljac   10.00 uur

Doktersspreekuren december

woensdag 5, 12, 19, 26 STROOM Huisartsenzorg   11.00 uur

 spreekuur op afspraak, 078- 204 8888

woensdag 12, 19 dr. Jylha   15.00 uur

woensdag 5 mw. Verhoek   15.00 uur

 (praktijkondersteuner dr. Jylha)

donderdag 13 dr. Wildeboer   16.00 uur

donderdag 13 dr. Viljac     10.00 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* 13 november   13.00 - 16.30 uur

 11 december   13.00 - 16.30 uur

 

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

tel 088 232 33 00 of www.regelzorg.nl. Wijzigingen onder voorbehoud. 

 

Kerkvieringen
dinsdag 09.30 uur - kapel

zaterdag  10.00 uur - kapel

Huisdiensten

15 november 15:00 uur - kapel

Bijbelgroepen

8 november 10.00 uur – Cultureel Café

29 november        10.00 uur – Cultureel Café

20 december 10.00 uur – Cultureel Café

Speciale vieringen

2 november      Viering Allerzielen  14.00 uur - kapel

24 december     Oecumenische kerstavondviering    18.00 uur – Theaterzaal
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