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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 september

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 6 dr. Wildeboer   16.00 uur

donderdag 13 dr. Viljac   10.00 uur

Doktersspreekuren oktober

woensdag 3, 10, 17, 24, 31 STROOM Huisartsenzorg   11.00 uur

 spreekuur op afspraak, 078- 204 8888

woensdag 10, 17 dr. Jylha   15.00 uur

woensdag 3  mw. Verhoek   15.00 uur

 (praktijkondersteuner dr. Jylha)

donderdag 4 dr. Wildeboer   16.00 uur

donderdag 11 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* 11 september   13.00 - 16.30 uur

 9 oktober   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

donderdag 13 september 15:00 uur - kapel

donderdag 11 oktober 15:00 uur - kapel

Speciale vieringen

Herdenkingsbijeenkomst 10 oktober 19.30 – 21.30 uur - Theaterzaal
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Op de foto in de vorige Wijzer zag u Het Hof, gefotogra-

feerd in 1910. Wij hebben helaas geen reacties mogen 

ontvangen. Mogelijk geeft de nieuwe foto meer aankno-

pingspunten om het op te lossen.

Volgelingen van Sint Augustinus 

vestigden zich in 1282 in Dordrecht. De 

augustijnen, zoals deze bedelmonniken 

werden genoemd, bouwden op de hoek 

van de Voorstraat en het Steegoversloot 

een klooster. Ze lieten zich niet uit het 

veld slaan door een brand, die het 

gebouw binnen tien jaar verwoestte, 

maar herbouwden het met steun van de 

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

vóór 1 oktober inlevert bij de brasserie of klantenservice, 

maakt u kans op een waardebon voor brasserie 

De Ontmoeting.

2

Oplossing prijsvraag fotopuzzel

Fotopuzzel

16 april 2018, gemaakt door: dhr. Letter, mw. Hulten, mw. Sloot-

weg, mw. Kranendonk, mw. Deuning, dhr. Rijken, mw. Treep, mw. 

Tempelaars

Alle verhalen zijn gebundeld in het boek “Het zou allemaal best 

waar kunnen zijn …!”. Op Wereld Alzheimer dag, 21 september 

2018, wordt het boek officieel uitgereikt aan de betrokken 

personen. Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn. U 

bent om 10.30 uur van harte welkom in de Theaterzaal. 

Gabriëlle Vermeulen

Wat een schat! 

Wat voor instrument houdt hij vast? 

Het lijkt op een banjo, maar niet echt. 

Dat komt omdat hij zo groot is, maar het kind is zo klein. 

Het is een meisje met lange haren. 

Ze heet Madelijntje, want ze is nog een kleintje. 

Je kan het zien, die muts en dan dat lange haar. 

(Iemand begint het lied “meisjes met rode haren” te neuriën, wat 

we samen zingen.) 

Ze begint te spelen en de hond begint te janken. (gejank) 

Maar ik zie geen traantjes! 

Hij heeft een beetje een lachend gezicht. 

Ze maken allebei een gerucht. 

De hond heet Flippie. 

Ze zien elkaar heel graag. 

Ze zingt, ze heeft er lol in. 

Ze zingt: “Jo met de banjo...” (We zingen samen “Jo met de 

banjo en Mien...”) 

Ze kan ook zingen: “Toen onze Mops een Mopje was.” 

(Wordt gezongen.) 

Er moet iemand een foto genomen hebben, al is het 

maar een konijn. 

We moeten het konijn niet naar beneden drukken. 

Al is het maar een ‘lief’ konijntje. 

Want een konijntje is wel heel lekker! 

Column Gabrielle
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EEN VROLIJK KIND, 
NU AL MUZIKAAL

Redactiewijzer

aartsbisschop van Keulen. De Dordtse 

elite onderhield nauwe banden met het 

klooster. Vooraanstaande families 

stichtten er kapellen en lieten zich er 

begraven. Ook werden vele notabelen lid 

van de broederschap ter ere van Sint 

Antonius. Op diens naamdag (17 januari) 

woonden zij de mis bij in het klooster en 

gaven zij de armen aalmoezen. Zes jaar 

na de beeldenstorm verviel het gebou-

wencomplex aan de stad. Sommige 

delen werden verkocht, andere bleven 

als vergaderruimte voor de gilden in 

gebruik. In de refter is in 1572 de eerste 

vrije Statenvergadering gehouden. De 

rest van het complex werd verbouwd tot 

Prinsenhof, maar Willem van Oranje 

koos domicilie in Delft. De naam 

veranderde daarom al snel in ’t Hof. 

Vervolgens namen de schutters van de 

Heelhaaksdoelen er hun intrek. In 1837 

stichtte de gemeente er de eerste 

openbare school, bijgenaamd de 

centenschool: het schoolgeld bedroeg 

een cent per dag. In 1969 werd besloten 

tot restauratie om, drie jaar later, in 

gepaste omgeving de Statenvergadering 

te kunnen herdenken.

Bron: Het Dordt Boek

‘t Hof



 

Ik maak graag 
mensen blij

Interview
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Aan het woord is Henk Rutgrink. Hij woont, sinds augustus 

2017, samen met zijn vrouw Nel in De Merwelanden.

Voor mij is het normaal, organiseren zit in mijn bloed. Ik kom 

uit een gezin van 9 kinderen (7 meiden en 2 jongens) en we 

woonden in Den Haag. Mijn vader was ook altijd zo’n organisa-

tor. Hij had een café in Den Haag en werkte ook nog als 

bedrijfsleider bij Vredestein en mijn moeder ook, zij had er nog 

een wasserette naast. Mijn beide ouders waren drukbezet. Als 

er dan wat geregeld moest worden in de buurt, dan kwamen ze 

naar mijn vader of naar mij. 

Ik ben ook altijd bezig. Ik had een gitaar gekregen van mijn 

moeder en ben jarenlang alleen met muziek bezig geweest. Ik 

was erg geïnteresseerd in Indo Rock en in die tijd was Andy 

Tielman erg populair. Ik ben met hem in contact gekomen en 

mocht ook een paar keer met hem optreden. Door hem ben ik 

met een aantal andere mensen in contact gekomen, waarmee 

ik toen een band, Hazard, heb opgericht. We hebben heel veel 

opgetreden, in Nederland, België en Duitsland.

Overal waar ik heb gewoond, was ik wel bezig met regelen en 

organiseren. In Delft, ik zat toen bij de Luchtmacht, organiseer-

de ik de Bingo avonden. Dat was altijd erg gezellig. En later, 

toen woonde ik al in Dordrecht, organiseerde ik straatfeesten. 

In het eerste jaar kwamen er 40 mensen uit de wijk kijken en 

op het laatst kwamen er 300 mensen. Met kerst regelde ik een 

kerstboom voor de mensen van Syndion. Ik zorgde dan voor de 

lampjes en de mensen van Syndion maakten de versieringen. 

De burgemeester of de wethouder kwam langs om de lichtjes 

in de kerstboom aan te doen. Dat was een grote happening. En 

de bewoners van Syndion stonden achter de ramen te kijken 

naar de lampjes. Al die blije gezichten, dat is toch waar ik het 

allemaal voor doe.

Ook nu voor De Merwelanden. Ik woon hier met mijn vrouw en 

we zijn heel tevreden over de zorg. Ik wil dus graag iets terug 

doen. 

Ik doe veel vrijwilligerswerk voor Omroep Max en ken daardoor 

veel mensen. Ik vind het leuk om te kijken of ik hen kan 

overhalen om iets te doen voor De Merwelanden. Zo heeft 

Harold Verwoert al eens opgetreden in de Theaterzaal. En 

kwam Sandra Ysbrandy langs op het buurtfestival. Ook Randy 

Derkhof heeft daar opgetreden. Hij was heel enthousiast en 

heeft al aangegeven nog een keer langs te willen komen.

En zo ben ik altijd op zoek naar iets wat ik kan doen voor de 

mensen. Dat zit toch in mij, mensen blij maken. Ik ben nog 

niet klaar, ik wil wel 110 worden, het leven is veel te leuk. In 

september wordt er weer een ledendag van Omroep Max 

georganiseerd. Ik ben daar dan de hele dag bij, ik verheug me 

er nu al op.

“Voor mij is het normaal, 
organiseren zit in mijn bloed”



HYGIËNE
Wist u dat?: er jaarlijks 10 miljoen 

mensen sterven doordat antibiotica niet meer werkzaam zijn? Sommige bacteriën zijn namelijk 

bestand (resistent) geworden tegen antibiotica. 

Wist u dat?:  deze resistentie ontstaat als bacteriën een kuur overleven. Als deze overlevende bacteriën 

zich voortplanten ontstaat er een nieuwe generatie die minder gevoelig is voor antibiotica. Dat is ook 

de reden waarom er op de verpakking van antibiotica staat: ”kuur geheel afmaken’. 

Wist u dat?: er twee manieren zijn om deze resistentie te bestrijden? Minder antibiotica voorschijven 

en goede handhygiëne 

Wist u dat?: handhygiëne de eerste preventiemaatregel is voor kruisinfecties? 

Met goede handhygiëne beschermt u uzelf en alle andere mensen in uw omgeving. 

Wist u dat?:  in 1847 de Hongaarse arts Ignac Semmelweis een verband legde tussen het sterven van 

kraamvrouwen én hun baby. Hij vermoedde een overdracht van de koorts van moeder op kind en liet 

als proef de behandelaars de handen spoelen in een bleekwater oplossing. Het aantal sterfgevallen 

daalde hierdoor met 90 %. Later ontdekte in 1859 Louis Pasteur de ziekteverwekkende 

werking van bacteriën. 

Wist u dat?:  wij allemaal mee kunnen helpen aan het verminderen van 

infecties en antibioticagebruik? Dat we de handen moeten wassen na 

toiletgebruik en hoesten of niezen is bekend. Ook het gevaar van contact 

met vlees of vaat- en handdoekjes. Minder bekend is misschien dat 

bacteriën ook eenvoudig worden overgedragen door het aanraken van 

onfrisse oppervlakken zoals de handgreep van de supermarktkar en 

mobiele telefoons.

Wist u dat?:  u de handen ook schoon kunt houden door handalcohol te 

gebruiken en dat handalcohol niet duurder is dan zeep? 

Wist u dat?:  u er zorg voor moet dragen dat de verzorgende die thuis bij 

u komt, middelen heeft om de hygiënisch te werken? Deze middelen zijn 

een zeeppompje, keukenrol en in sommige gevallen handschoenen.

Elize van Schaardenburg, vitaliteitscoach

Gezond en vitaal
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Actueel

Zo werd op 17 juli jl. mevrouw Fransen- 

van der Schalie 100 jaar. Dit werd 

uiteraard groots gevierd met haar 

familie. Ook de burgemeester gaf acte 

de présence, want dat hoort nu eenmaal 

bij zo’n heuglijke gebeurtenis. 80 is het 

nieuwe 65 en als we dan even doortellen 

dan wordt 100 het nieuwe 85 en zal een 

toekomstige burgervader (of hopelijk 

moeder) een dagtaak krijgen aan al die 

honderdjarigen. Voorlopig behoort 

mevrouw Fransen nog tot een kleine 

groep der uiterst sterken. En ongetwij-

feld zal haar ook die weinig originele 

vraag gesteld zijn: “wat heeft u gedaan 

om zo oud te worden?” Mijn moeder is 

95 geworden en kreeg ook die vraag 

vaak gesteld. Haar antwoord was 

heerlijk nuchter: “gewoon doorgaan met 

ademhalen”. Dezelfde vraag werd ooit 

gesteld aan Winston Churchill met als 

antwoord: “a good whisky and a cigar 

every day”.

Dat laatste advies wil ik toch liever niet 

ondersteunen. In het boek “hoe word je 

100?” van dr. William Cortvriendt, die 

als wetenschapper onderzoek heeft 

gedaan naar 100-jarigen, geeft hij, en 

dat zal u niet verbazen, adviezen over 

gezonde voeding. Maar tevens consta-

teert hij het bizarre dat zelfs de meest 

intelligente mensen meer aandacht 

besteden aan het onderhoud van hun 

auto dan aan hun eigen gezondheid. Hij 

schrijft: “bijna niemand zou erover 

piekeren zijn auto te vullen met de 

verkeerde brandstof, maar dat is wel 

exact hoe veel mensen omgaan met het 

eigen lichaam”.

In De Merwelanden staat gezond ouder 

worden centraal. Om hieraan invulling 

te geven hebben wij besloten om ons 

aan te sluiten bij het regionaal netwerk 

“Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland 

zuid”. Samen willen we positieve 

gezondheid en het versterken van de 

eigen kracht centraal stellen voor 

ouderen en medewerkers. 

We zien graag de vitaliteit van onze 

bewoners toenemen en dan worden de 

100-jarigen feestjes wellicht meer 

gemeengoed dan uitzondering. En die 

constatering hoeven we niet te lezen uit 

een onderzoek van mevrouw Dorien 

Manting. We hoeven alleen maar het 

aantal keren per week te tellen dat de 

burgemeester weer voor komt rijden. 

Corrie van Randwijk, bestuurder  

Heeft u ook het ook gelezen? Uit een 

onderzoek van Dorien Manting blijkt 

dat 80 het nieuwe 65 is. Nu weten wij 

dat natuurlijk al lang. Want met ons 

eigen boerenverstand zien we ook wel 

dat de 65 wordt opgerekt naar een 

hogere leeftijd. Pensioen en AOW 

schuiven al met rasse schreden richting 

68. 

En dat terwijl het nog niet eens 1,5 

generatie geleden is dat onze oma’s en 

opa’s op hun 70-ste al stonden inge-

schreven voor een kamertje in het 

bejaardenhuis. Anno 2018 gaan oma’s 

op 70 jarige leeftijd nog naar festivals of 

naar een concert van hun leeftijdgeno-

ten, de Rolling Stones. Met veel plezier 

kijk ik naar het programma “We zijn er 

bijna” bij MAX, waarin allerlei 70-plus-

sers met campers of caravans hele 

tochten maken naar de uiteinden van 

ons werelddeel. Het CBS heeft geprog-

notiseerd dat de huidige Nederlandse 

mannen gemiddeld bijna 87 jaar 

worden en de vrouwen zelfs 90. Een 

rondje door De Merwelanden leert ons 

dat wij daar ook geen CBS voor nodig 

hebben.

80=65
OPEN DEUR



Datum Activiteit Tijd Locatie Bedrag

Maandag 1 oktober Vissen Hoog Blokland 10.00 uur hoofdingang € 12,50

Dinsdag 2 oktober Groenteboer Valk 09.00- 11.30 uur hoofdingang

Woensdag 3 oktober Bingo 13.30 uur Theaterzaal € 5, -

Donderdag 4 oktober Oktoberfest 14.00 uur
Brasserie De Ont-
moeting

€ 7,50

Dinsdag 9 oktober Vertel eens… 13.30 uur Cultureel Café

Woensdag 10 oktober Mini Albert Cuyp Markt 10.00 uur hoofdingang

Woensdag 10 oktober Bloemschikken 14.00 uur Activiteitenruimte € 12,50

Donderdag 11 oktober Wandeling Dubbelmondepark 13.15 uur hoofdingang € 12,50

Donderdag 11oktober Lezing klassieke muziek 19.00 uur Cultureel Café

Vrijdag 12 oktober Markt Dordrecht 13.15 uur hoofdingang € 5, -

Maandag 15 oktober Intratuin Sliedrecht 13.15 uur hoofdingang € 8,50

Dinsdag 16 oktober Groenteboer Valk 09.00- 11.30 uur hoofdingang

Woensdag 17 oktober Thuisbios 14.00 uur Theaterzaal € 2, -

Donderdag 18 oktober
Wandeling / proeverij Wijnrondje 
Dordrecht

13.15 uur hoofdingang € 12,50

Woensdag 24 oktober Wandeling Munnikepark 13.15 uur hoofdingang € 10, -

Donderdag 25 oktober Winkelen Sterrenburg 13.15 uur hoofdingang € 4,50

Vrijdag 26 oktober Thema avond Indonesië 17.00 uur
Brasserie De Ont-
moeting

€ 16, -

Maandag 29 oktober Bioscoop The Movies 15.00 uur hoofdingang € 15, -

Woensdag 31 oktober Shantykoor Buitengaats 14.00 uur Theaterzaal € 3,50

Datum Activiteit Tijd Locatie Bedrag

Maandag 3 september Bloemencorso Zundert 10.00 uur hoofdingang € 35, -

Dinsdag 4 september Groenteboer Valk 09.00- 11.30 uur hoofdingang

Woensdag 5 september Versmarkt 10.00 uur hoofdingang

Woensdag 5 september Bingo 13.30 uur Theaterzaal € 5, -

Maandag 10 september Vissen hoog Blokland 10.00 uur hoofdingang € 12,50

Dinsdag 11 september Vertel eens… 13.30 uur Cultureel Café

Woensdag 12 september Thuisbios 14.00 uur Theaterzaal € 2, -

Woensdag 12 september Mini Albert Cuyp markt 10.00 uur hoofdingang

Donderdag 13 september Winkelcentrum Walburg 13.15 uur hoofdingang € 7,50

Maandag 17 september Appelplukdag “De Stuifakker “ 13.00 uur hoofdingang € 15, -

Dinsdag 18 september Groenteboer Valk 09.00- 11.30 uur hoofdingang

Woensdag 19 september Swin voices 14.00 uur hoofdingang € 3,50

Donderdag 20 september Thuisbios 14.00 uur Theaterzaal € 2, -

Maandag 24 september Bioscoop The Movies 15.00 uur hoofdingang € 15, -

Woensdag 26 september Swinhove koor 14.00 uur Theaterzaal € 3,50

Donderdag 27 september Winkelen Sterrenburg 13.15 uur hoofdingang € 4,50

Vrijdag 28 september Thema avond Mosselen 17.00-17.30 uur
Brasserie de Ont-
moeting

€ 16, -

Actief oktoberActiviteitenagenda oktoberActiviteitenagenda september
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Actief september

Reserveren voor deelname aan activiteiten is noodzakelijk. Hiervoor kunt u terecht in de activiteitenruimte op maandag tot 
en met donderdag van 09.00 - 10.00 uur. U kunt dit ook schriftelijk of per e-mail doen (activiteitenb@demerwelanden.nl). 
Graag minimaal één week van te voren reserveren in verband met het regelen van vervoer, locatie en maaltijden.

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. 

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.
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Actief september Actief september

Bloemencorso Zundert
Maandag 3 september

Het Bloemencorso Zundert is een optocht 

met reusachtige bloemenpraalwagens. 

Het corso trekt op de eerste zondag van 

september door de straten van Zundert 

en is een competitie wie de mooiste, 

met dahlia’s versierde praalwagen, kan 

bouwen. 

De wagen die door de jury gevraagd 

wordt te stoppen, is de winnaar. In juni 

worden de maquettes van de wagens 

gepresenteerd en start de bouw in grote 

tenten. In de laatste weken voor het 

corso worden de dahlia’s geoogst en in 

de laatste week worden ze op de wagens 

vast gezet. Dat is een enorme klus, want 

een corsowagen in Zundert is gemiddeld 

negentien meter lang en negen meter 

hoog. De dag na het bloemencorso wor-

den de praalwagens tentoongesteld, met 

aansluitend een feest. De dag daarna 

worden de wagens gesloopt. In november 

is er een fototentoonstelling en in januari 

wordt het ere vaandel uitgereikt aan het 

buurtschap dat heeft gewonnen. Kinde-

ren in Zundert krijgen de traditie met de 

paplepel ingegoten, al van jongs af aan 

doen zij mee aan het Kindercorso. We 

verzamelen om 10.00 uur bij de hoofdin-

gang. De kosten zijn € 35, - (incl. vervoer, 

entree tentoonstellingsterrein Zundert en 

begeleiding). Consumpties en lunch zijn 

niet inbegrepen. Reserveren is noodza-

kelijk.

Versmarkt
Woensdag 5 september

Iedere eerste woensdag van de 

maand kunt u vers ambachtelijk 

brood, lekkernijen, bloemen, 

plantjes, paling, zalm en makreel 

kopen. De kraampjes staan om 10.00 

uur voor u klaar bij de hoofdingang.

Vertel eens….  
De wonderlijke wereld 
van de planten en de 
bloemen
Dinsdag 11 september

Iedere keer als wij gaan wandelen op 

dinsdag en de heer Van den Broek is 

erbij, komen we wijzer terug. Want 

wat weet hij veel van alle bloemen en 

planten die hier langs de paden 

groeien.

Vanmiddag vertelt hij u er alles over. 

U bent om 13.30 uur van harte 

welkom in het Cultureel Café.

Thuisbios “Il Divo”
Woensdag 12 september

Il Divo is een internationale, vier 

man sterke zanggroep, die onder 

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

Winkelen Walburg 
Donderdag 13 september

We gaan shoppen in het overdekte 

winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. 

U kunt ook een kijkje nemen op de 

markt. We verzamelen om 13.15 uur bij de 

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

vervoer en begeleiding). Reserveren is 

noodzakelijk.

Appelplukdag 
“De Stuifakker” 
Maandag 17 september 

Pluk de dag met een appel! Midden in de 

boomgaard kunt u zelf uw eigen appels 

plukken. Tijdens de landelijke appel 

plukdag openen ca. 35 fruittelers hun 

boomgaard voor de consument. In elke 

boomgaard is er van alles te beleven. Het 

is een gezond en lekker uitje voor jong en 

oud. We verzamelen om 13.00 uur bij de 

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

vervoer, begeleiding, koffie en appels 

plukken). Reserveren is noodzakelijk.

Gaat u mee om zelf uw eigen appels te 

plukken en te proeven midden in de 

boomgaard? 

Swin voices
Woensdag 19 september

Het dameskoor ‘Swin Voices’ uit 

Zwijndrecht zingt al vele jaren met 

veel plezier liedjes uit de jaren ’50, 

’60, ’70 en ’80. U bent om 14.00 uur 

van harte welkom in de Theaterzaal. 

De kosten zijn € 3,50 (incl. koffie/ 

thee)

Thuisbios “De Wilde stad”
Donderdag 20 september

Deze prachtige DVD 

over de natuur in 

Amsterdam toont 

hoezeer de dieren 

in onze nabijheid 

leven. De reiger die 

dagelijks bij dezelfde 

marktkoopman zijn 

middaghapje bij elkaar scharrelt, 

de meeuwen die snel iets van hun 

gading uit de zak pikken voordat de 

vuilnisman hem ophaalt en de woon-

bootbewoner die genoegen moet ne-

men met brutale nieuwe buren, zo-

dra naast hem de meerkoet zijn nest 

bouwt. In De wilde stad maken we 

kennis met de dieren die leven in de 

Amsterdamse binnenstad. Sommige 

zien we nooit, bijvoorbeeld omdat we 

slapen terwijl ze zich in onze parken 

en achtertuintjes tegoed doen aan 

allerlei lekkers, van andere hebben 

we vooral last omdat ze onze vuilnis-

zakken kapot trekken. De makers 

van De Nieuwe Wildernis tonen in De 

wilde stad de ongeziene natuur. Of 

het nu de eekhoorn, de vos of de slak 

is: wie de levens van deze dieren van 

dichtbij beziet, zal onder de indruk 

zijn van hun slimheid en pracht. U 

bent om 14.00 uur van harte welkom 

in de Theaterzaal. De entree is € 2, - 

(incl. koffie/ thee)

Bioscoop The Movies
Maandag 24 september

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 

binnenstad is een moeilijke opgave. Het 

heeft 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 gebleven. Achter het monument 

is nieuwbouw gerealiseerd voor 4 filmza-

len. Het is moderne architectuur, die met 

grote zorgvuldigheid is ingepast in het 

historische stadsbeeld van de Klooster-

tuin. De bioscoop is een zusje van The 

Movies in Amsterdam (sinds 1912). Het 

programma is een mix van arthouse- 

en publiekscinema. The Movies zoekt 

vooral films, die zijn ontstaan vanuit een 

creatieve dadendrang van een regisseur 

of scenarioschrijver en niet vanuit zake-

lijke motieven van een producent of een 

marketingafdeling. Er is een gevarieerde 

mix van titels: goede Hollywoodfilms, 

toegankelijke ‘sterrenfilms’, arthouse-

hits, NL-producties, echte filmkunst en 

speciale festivalprogramma’s. Wie gaat er 

mee naar de film?

We verzamelen om 15.00 uur bij de 

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

voer, begeleiding en entree)

Reserveren is noodzakelijk!

vervolg Il Divo

orkest popliedjes zingt in operastijl. Het 

concert “Live At The Greek Theatre “ werd 

opgenomen in een openluchttheater 

vlakbij Los Angeles. Begeleid door een 

uitstekend orkest laten de zangers zien 

dat ze echte professionals zijn en live ook 

goed samen kunnen zingen.

U bent om 14.00 uur van harte welkom in 

de Theaterzaal. De entree is € 2, -

Swinhove koor 
Donderdag 26 september

Kom genieten van een spectaculair 

optreden van het Swinhovekoor 

met de muzikale begeleiding van 

Gerrit Jansen. U bent om 14.00 uur 

welkom in de Theaterzaal. De en-

tree is € 3,50 (incl. koffie/ thee).

Thema avond Mosselen
Vrijdag 28 september

Ze zijn er weer, de heerlijke Zeeuwse 

mosselen. Vanavond kunt u zich te 

goed doen aan deze zilte Zeeuwse 

lekkernij. Gerrit Jansen zal deze 

avond, met accordeon en keyboard, 

muzikaal omlijsten. U bent vanaf 

17.00 uur van harte welkom in Bras-

serie De Ontmoeting, vanaf 17.45 

uur worden de mosselen geser-

veerd. De kosten zijn € 16, - Reserve-

ren is noodzakelijk.

Wij hebben ook een menu zonder 

mosselen. Dit moet wel bij de reser-

vering aangegeven worden!

Actief september
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Oktoberfest met het 
Duo Pohorje
Woensdag 4 oktober

Oktoberfest is het grootste bierfestival ter 

wereld en wordt jaarlijks door meer dan 

6.5 miljoen mensen bezocht. Hoewel de 

naam doet vermoeden dat het festival in 

oktober wordt gehouden, begint het al 

halverwege september. Om precies te zijn 

start het de eerste zaterdag na 15 

september om 12.00 uur, wanneer de 

burgemeester van München “Ozapft is!” 

roept (het biervat is geopend!). 

Op de eerste zondag van oktober is het 

feest weer afgelopen.

Het Oktoberfest vindt zijn oorsprong in 

1810 toen kroonprins Lodewijk van 

Beieren met prinses Therese van 

Saxony-Hildburghausen ging trouwen en 

een groot feest gaf om het huwelijk te 

vieren.

De plek waar het feest plaatsvond werd 

naar de prinses vernoemd en kreeg de 

naam “Theresienwiese”, zodat de 

mensen jaren later nog altijd aan het 

feest herinnerd zouden blijven. Inmid-

dels is “Theresienwiese” in de volksmond 

beter bekend als “Wies’n” en wordt er 

nog ieder jaar het Oktoberfest gehouden. 

Missie geslaagd dus! Wat in 1810 vast 

begon als een keurig adellijk samenzijn 

is inmiddels uitgegroeid tot één gigan-

tisch groot jaarlijks feest.

Viert u het met ons mee? Een middag vol 

gezelligheid, bratwurst, bier en de 

muziek van Duo Pohorje. U bent om 

14.00 uur van harte welkom in Brasserie 

De Ontmoeting. De kosten zijn € 7,50 

(muziek, drankje en bratwurst) Reserve-

ren is noodzakelijk

DVD The New London 
Chorale “Viva Verdi”
Woensdag 17 oktober

In 1988 kwamen ze 

voor het eerst naar 

Nederland en ze zijn 

sindsdien een groot 

succes in ons land. 

Hun kracht bestaat 

uit het toegankelijk 

maken van klassieke muziek. In 

de presentatie vinden ze een mooie 

balans tussen het traditionele en het 

populaire. Stuwende kracht achter 

deze succesvolle formatie is de Britse 

musicus Tom Parker, componist, ar-

rangeur, producer en performer.  

In dit project heeft Tom Parker, sa-

men met zijn achterban, de wonde-

ren van Verdi onder handen geno-

men en bewerkt met de bijzondere 

New London Chorale- touch. U bent 

om 14.00 van harte welkom in de 

Theaterzaal. De entree is € 2, -

Wijnrondje Dordrecht
Donderdag 18 oktober

Dordrecht was, tot in het begin van 

de negentiende eeuw, een centrum 

van wijnhandel. 

We maken vandaag een heerlijke 

wandeling door de stad en natuurlijk 

gaan we ook wijn proeven bij Wijn-

winkel & Proeflokaal Rood, Wit en 

Rosé op de Voorstraat. 

We verzamelen om 13.00 uur bij de 

hoofdingang. De kosten zijn € 12,50 

(vervoer, wandeling en wijnproeverij). 

Reserveren is noodzakelijk.  

Let op! Deze wandeling met proeverij 

is niet geschikt voor vaste rolstoelen. 

Er moeten een paar stappen, eventu-

eel met hulp, worden gelopen.

Wandeling Arboretum 
Munnike park
Woensdag 24 oktober

De natuur in!

Voor de meeste mensen vanzelfsprekend, 

maar voor sommige ouderen is dat niet 

zo eenvoudig meer. Iedere 4de woensdag 

van de maand organiseert Stichting na-

tuur & landschap Zwijndrechtse Waard 

een wandeling met gids voor ouderen. De 

middag start om half twee. Eerst maken 

we een gezellige wandeling door het 

natuurgebied. Er wordt verteld over aller-

lei mooie, gewone en bijzondere dingen 

in de natuur. We bezoeken de kruiden-

tuin, een insecten-flat en lopen langs 

de prachtige bloemen en planten bij ’t 

Weetpunt. Na de wandeling is er tijd voor 

een kopje koffie of thee. Aansluitend is er 

nog een binnen activiteit die aansluit op 

het seizoen.

Gaat u ook mee? We verzamelen om 

13.00 uur bij de hoofdingang. De kosten 

zijn € 10, - (vervoer, wandeling met gids 

en begeleiding) Reserveren is noodzake-

lijk.

Thema avond Indonesië
Vrijdag 26 oktober

Indonesisch of toch Indisch? De geurende 

rijst, kruidige sauzen en het lekkerste 

gemarineerde vlees! Maar wat is het ver-

schil is tussen Indonesische en Indische 

gerechten?

‘Indonesisch’ refereert naar authentieke 

gerechten uit Indonesië. Sulawesi staat 

bijvoorbeeld bekend om haar pikante 

boemboes, op Sumatra wordt gekookt 

met (veel!) pepers en verzachtende kokos 

melk en op Bali eet je het populaire 

vervolg Thema avond

gerecht Bebek Betutu: eend in bana-

nenbladeren.

Omdat Indonesië honderden 

eilanden omvat en elk eiland haar 

eigen specialiteiten kent, kan er 

bijna niet van één keuken worden 

gesproken. ‘Indisch’ is afgeleid van 

Nederlands-Indië en refereert naar de 

koloniale periode, waarin Nederland 

in aanraking kwam met de Indone-

sische keuken. De gerechten werden 

aangepast aan de westerse smaak 

en daardoor ontstond er een men-

gelmoes van Nederlands en Indone-

sisch, maar ook Brits en Portugees 

eten. In Nederland eten wij dan ook 

vooral Indisch. De rijsttafel komt uit 

de tijd van Nederlands-Indië. Daar 

werd de rijsttafel geserveerd aan 

rijke kolonisten. Onze koks zorgen 

vanavond voor een heerlijk Indische/ 

Indonesische maaltijd waar je je 

vingers bij aflikt.

U bent vanaf 17.00 uur van harte 

welkom in Brasserie De Ontmoeting, 

rond 17.30- 17.45 uur zal het diner 

aanvangen. De kosten zijn € 16, - 

Reserveren is noodzakelijk. Selamat 

Makan  ( Eet Smakelijk)

Shantykoor Buitengaats
Woensdag 31 oktober 

Het Shantykoor Buitengaats is een 

gemengd koor dat onder leiding 

staat van Fred van der Schalie en 

inmiddels is uitgegroeid tot 65 leden. 

Er worden shanty’s gezongen in 

meerdere talen, maar ook zeemans-

liedjes en (Ierse) volksliedjes. U bent 

om 14.00 uur van harte welkom in de 

Theaterzaal. De kosten zijn € 3,50.

Vertel eens….
Wandeling door 
de Himalaya 
Dinsdag 9 oktober

De Himalaya is een indrukwekkende 

bergketen met als hoogtepunt de 

Mount Everest, de berg met reusach-

tige proporties en een sterke aantrek-

kingskracht op avonturiers. Elk jaar 

komen duizenden bezoekers af op de 

prachtige trektochten die je in het 

gebied kan maken. Ben u ook 

benieuwd geworden? Dhr. Hoogeweij 

vertelt u er vanmiddag alles over. U 

bent om 13.30 uur van harte welkom 

in het Cultureel Café.

Bloemschikken “Herfst”
Woensdag 10 oktober

Met wat hulp van Paula van Waar-

denberg 

maakt u 

vanmid-

dag een 

mooi 

bloem-

stukje. U bent om 14.00 uur van 

harte welkom in de activiteiten-

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

materiaal en begeleiding). Reserve-

ren is noodzakelijk. 

Wandeling 
Dubbelmonde park
Donderdag 11 oktober

Het Dubbelmonde park is een klein 

parkje met oude bomen en mooie 

waterpartijen. Dit onbekende stukje 

vervolg Wandeling

groen in Dubbeldam is de moeite waard 

om te bezoeken. Na een heerlijke wande-

ling drinken we koffie met wat lekkers 

bij het naast gelegen Restaurant van 

Woon-en Zorgcentrum Dubbelmonde. We 

verzamelen om 13.00 uur bij de hoofdin-

gang. De kosten zijn € 12,50 (vervoer en 

begeleiding). Reserveren is noodzakelijk

Lezing “Beethoven” 
door Arie Vuyk
Donderdag 11 oktober

Bach is de beste, Mozart de geniaalste en 

Beethoven... de grootste.

In zijn muziek hoor je de worsteling, 

het getob dat ieder mens meemaakt. 

Maar wie was Beethoven en hoe ging hij 

te werk? In deze lezing legt Arie Vuyk 

het aan u uit. Hij heeft een bijzondere 

band met de muziek van Beethoven en 

zal deze passie zeker aan u overdragen. 

Luistert u mee?

U bent om 19.00 uur van harte welkom in 

het Cultureel Café.

Markt Centrum Dordrecht
Vrijdag 12 oktober

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 Statenplein ligt de focus met 

name op levensmiddelen en op de Saris-

gang meer op gebruikersgoederen zoals 

stoffen, verzorgingsmiddelen en bloe-

men. We verzamelen om 13.00 uur bij 

de hoofdingang. De kosten zijn € 5, - 

(vervoer en begeleiding). Reserveren is 

noodzakelijk.



 

Vaste activiteiten

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.

14 15

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 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
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Zodra het buiten kouder wordt en de dagen korter, trekken de 

mensen zich terug in hun warme huizen. En gaan ze naar 

buiten, dan trekt de mens een lekkere warme jas aan. Maar 

wat doen de dieren in de herfst, hoe bereiden zij zich voor op 

de winter?

Sommige dieren, veel vogels, trekken weg naar gebieden waar 

het warmer is of waar zij veel voedsel kunnen vinden. Omdat 

de reis gevaarlijk kan zijn, vliegen ze soms in grote groepen. 

Ganzen, bijvoorbeeld, vliegen in een v-formatie en maken 

onderweg veel geluid.

Ook andere dieren trekken naar warmere plaatsen om voedsel 

te vinden. Vissen zwemmen naar warmere gebieden of 

zwemmen naar gebieden waar het water dieper is en dus 

warmer. Sommige vlindersoorten leggen als het winter wordt 

zeer grote afstanden af. Monarchvlinders vliegen in de herfst 

van Canada en het noorden van de VS naar Mexico, een afstand 

van duizenden kilometers. Andere insecten kruipen diep in de 

grond als het kouder wordt. Regenwormen kruipen tot 2 meter 

diep in de grond. Maar niet alle dieren trekken weg. Wel 

bereiden ze zich in de herfst voor op de winter. Sommige 

dieren krijgen als het kouder wordt vanzelf een dikkere vacht. 

Er zijn wezel- en konijnensoorten die een witte vacht krijgen, 

zodat ze niet opvallen in de sneeuw.

Omdat er in de winter weinig voedsel te vinden is, leggen 

eekhoorns, hamsters, muizen en bevers in de herfst voedsel-

voorraden aan voor de winter. Ook zijn er dieren die veranderen 

van menu. De rode vos eet in de lente, zomer en herfst insecten 

en fruit. Op het einde van de herfst schakelt hij over op kleine 

knaagdieren.

Enkele diersoorten, zoals egels, marmotten en vleermuizen, 

houden een winterslaap. Zij bereiden zich voor op de winter 

door in de herfst veel te eten en dit op te slaan als lichaamsvet. 

Dit vet gebruiken ze dan als energiebron tijdens hun winter-

slaap. Voor ze aan hun winterslaap beginnen, leggen ze nog 

een voedselvoorraad aan van bijvoorbeeld noten en eikels. 

Tijdens die winterslaap daalt hun lichaamstemperatuur en de 

hartslag en ademhaling gaan heel langzaam. Als ze aan het 

eind van de winter wakker worden, gaan ze direct op zoek naar 

de voedselvoorraad die ze enkele maanden eerder hebben 

aangelegd. 

Actueel

DE 
MERWELANDEN 
NATUURLIJK  
Dieren in de herfst

Heeft u ook zo genoten tijdens de Spierdaagse? Wist u 

dat deze activiteit mogelijk is gemaakt door de stichting 

Vrienden van De Merwelanden? De stichting stelt zich ten 

doel iets extra’s te doen voor de cliënten van De Merwe-

landen. Om wensen te vervullen die het woongenot 

kunnen verhogen, maar waarvoor binnen het normale 

budget geen ruimte is. Wordt u ook vriend? Dit kan door 

het jaarlijks overmaken van een donatie van 

€ 15, - U kunt ook eenmalig een bedrag storten op 

bankrekening NL93 ABNA040.81.97.196 t.n.v. stichting 

Vrienden van De Merwelanden. Alle bijdragen zijn van 

harte welkom.

Binnen de Merwelanden zijn ook vrijwilligers actief. Zo’n 

150 zelfs. Ze zijn actief binnen onze hele organisatie, maar 

zeker ook bij activiteiten spelen ze een belangrijke rol. Het 

werk van deze vrijwilligers is zeer waardevol. Door hun 

hulp kunnen cliënten begeleiding krijgen bij, bijvoor-

beeld, uitstapjes, bij het wandelen of zwemmen of 

kunnen ze boeken lenen uit onze bibliotheek. De vrijwil-

ligerscoördinator regelt alle werkzaamheden en zorgt 

voor een goede verdeling en planning. Lijkt het u leuk om 

ook vrijwilligerswerk te doen bij De Merwelanden? 

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u 

contact opnemen met de coördinator, 078-7502031

Vrijwilligers

Vrienden van De Merwelanden



Puzzel en Poëzie

19

Actueel

Oplossing 
woordzoeker vorige 
wijzer
De juiste oplossing van de sudoku uit 

de vorige Wijzer werd gegeven door 

de heer A.H. Bolier (Volkerak 65) 

Gefeliciteerd, u mag uw prijs ophalen 

bij de klantenservice.

1

2

9

5 9

2

5 8

6

6

Sudoku 

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

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

7

2

3

9

7

6

3

8

Gedicht
Iedereen heeft 
een verhaal

Iedereen heeft een verhaal

Om te vertellen

Met iemand te delen

Om op te schrijven

Dat verhaal kan

Groot zijn

Iets kleiner mag ook

Maar het blijft een verhaal

Het verhaal verteld iets

Over jouw zelf

Hoe je bent

Hoe jij verhalen ziet

Bron: www.1001gedichten.nl

4

4

2

De Merwelanden 
in beeld

7

4

2


