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COLUMN

DE BREXIT
WAT ZIJN DE GEVOLGEN?
Door Corrie van Randwijk, bestuurder De Merwelanden

Voor de column van de Wijzer probeer ik meest-
al een actueel onderwerp bij de hoorns te vat-
ten. Het onderwerp deze keer werd mij bijna in 
de schoot geworpen. Makkie, dacht ik, daar kan 
ik wat mee. Nee dus, zelden zo zitten worstelen 
als deze keer. Oorzaak: de dames en heren in 
het Engelse Lagerhuis die telkens “tot de orde 
geroepen moeten worden”. 

De biljartwedstrijd in De Merwelanden werd er 
zelfs voor stilgelegd. Het zat de heren zo hoog 
dat ze niet verder konden spelen. En als dat 
het geval is, dan is het dus echt serieus. Re-
den: de Brexit. Ze hadden net die ochtend op 
het nieuws gehoord dat bij een harde Brexit de 
kans zeer wel aanwezig is dat medicatie uit het 
Verenigd Koninkrijk niet meer beschikbaar zou 
kunnen zijn. En hoe weet je nu of die pilletjes 
die jij slikt, nu net daar vandaan komen. En als 
dat zo is, hoe moet het dan verder? Zie hier 
een serieus probleem dat reden genoeg is om 
een biljartwedstrijd stil te leggen. Maar voor 
ons als organisatie ook een serieuze reden om 
dit te onderzoeken. Tegelijkertijd kwam er een 
schrijven van het ministerie dat alle zorginstel-
lingen een check konden doen om te inventari-
seren of ze wel Brexit-proof waren. 

Maar met dat ik deze column schrijf is het on-
derwerp weerbarstiger gebleken dan we ooit 
hadden kunnen denken. Het Engelse Lagerhuis 
(vergelijkbaar met onze Tweede Kamer) is ver-
deeld tot op het bot. Ze zijn overal tegen, maar 
zeggen niet waar ze dan wel voor willen zijn. 
En zo zou de vraag van onze biljartclub maan-
den boven hun hoofd kunnen blijven hangen. 

Gelukkig laten wij dat niet gebeuren. Ik heb 
hen dan ook gerust kunnen stellen dat ze hun 
pilletjes kunnen blijven slikken. We hebben 
ons als Merwelanden grondig voorbereid op 
mogelijke negatieve gevolgen van een Brexit. 
Er hoeft dus zeker geen reden tot bezorgdheid 
te zijn. Alle mogelijke consequenties en gevol-
gen hebben we in kaart gebracht. Denk daarbij 
aan het raadplegen van de apothekers in Dor-
drecht betreffende hun voorraden en leveran-
ciers. Van hun kant is het antwoord geruststel-
lend. Ook zijn de leveranciers van medische 
hulpmiddelen en de onderhoudscontracten 
nagelopen. Hier worden eveneens geen nade-
lige gevolgen verwacht.

De Brexit zal grote consequenties hebben voor 
de samenleving in de landen van de EU en het 
Verenigd Koninkrijk. Op het moment van lezen 
weten we inmiddels meer over het verloop van 
de Brexit en de implicaties ervan. En terwijl ze in 
de UK nog lang door zullen gaan met koppig nee 
schudden en ruzie maken, zal de rust in De Mer-
welanden al lang zijn teruggekeerd. Geen zorgen 
bij de biljart heren over medicijnen. Of de Engel-
se biljarters ook zo rustig spelen, is nog maar de 
vraag. Wellicht ligt het spel daar nu even stil.   

Corrie van Randwijk
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IN GESPREK
MET ANGELA, MARGREET EN NETTIE 
Angela van Beek geniet van haar werk als Activiteitenbegeleider bij de dagbesteding van De Merwelanden     

Ik werkte als Activiteitenbegeleider bij de 
Wielborgh. In verband met een reorganisatie 
kwam de functie activiteitenbegeleider daar te 
vervallen en zag ik de vacature bij De Merwe-
landen. Het was voor mij een geschenk uit de 
hemel. Sinds 1 januari 2017 werk ik nu met 
heel veel plezier als activiteitenbegeleider op 
de dagbesteding. Ik ben begonnen met twee 
dagen in de week en sinds een maand is daar 
een dag bijgekomen. 

Onze cliënten hebben veel behoefte aan struc-
tuur en wij bieden dat. Onze missie is een 
zinvolle dag creëren en dat doen wij door het 
aanbieden van verschillende activiteiten. Niet 
alleen binnenshuis, maar we gaan ook regel-
matig met de bus van De Merwelanden op pad 
om elders een kopje thee of koffie te drinken. 
Zo zijn we bijvoorbeeld naar de kersengaard 
geweest en we zijn naar een appelboomgaard 
geweest om onze eigen appels te plukken.  
En pas nog, toen zijn we naar de Intratuin ge-
weest. We hebben daar heerlijk rond geneusd 
en daarna nog even genoten van een kopje 
koffie met wat lekkers.

NETTIE: 

“IK HOU HEEL 
VEEL VAN MUZIEK 
EN DANSEN, DAT 
VIND IK TOCH ZO 
HEERLIJK”

INTERVIEW

         
AANGENAAM.. .
NETTIE KOOPMEINERS EN  
MARGREET KOOLWAAIJ

Nettie Koopmeiners en Margreet  
Koolwaaij, beide cliënt van De Merwe-
landen gaan graag naar de dagbeste-
ding toe. “Ze doen heel veel voor ons 
en hebben altijd tijd voor een praatje”

Wij bezoeken graag de dagbesteding. 
We doen daar leuke dingen, zoals spel-
letjes en creatieve activiteiten. En het 
is er heel gezellig. “Ik ontmoet er ook 
andere mensen met wie ik een praatje 
kan maken” aldus Margreet.

De activiteitenbegeleiders zijn heel 
lief, ze doen van alles met ons en voor 
ons en dat is erg fijn. Ze hebben altijd 
wel tijd voor een praatje. De activi-
teitenbegeleiders werken ook goed 
samen met de vrijwilligers, daardoor 
kunnen wij toch leuke dingen doen en 
blijven doen.

Nettie en Margreet
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Vaak wordt gedacht dat de activiteitenbege-
leiders op de dagbesteding niet zo veel te 
doen hebben, maar de waarheid is anders. We 
hebben hier te maken met cliënten met een 
beginnende dementie die nog thuis wonen. 
De mantelzorger is vaak overbelast of begint 
overbelast te raken en wij bieden de opvang 
voor hun partner. We hebben dus niet alleen 
te maken met de cliënt, maar zeker ook met 
de mantelzorger. 

Naast het begeleiden van de cliënten zijn er 
ook administratieve taken, zoals het voorbe-
reiden van de dag. Aan het eind van de dag 
moet er ook worden gerapporteerd. 

Elke cliënt heeft een ondersteuningsplan en 
daarin staat vermeld wat belangrijk voor de 
cliënt is en wat hij/zij graag doet of in het ver-
leden heeft gedaan. Daarop maken wij een 
doel hoe wij de cliënt een ‘zinvolle dag’ kunnen 
laten beleven.

ANGELA VAN BEEK: 

“HET IS VOOR 
ONS ZO GEWOON, 
MAAR VOOR DE 
CLIËNTEN HEEL 
BIJZONDER” 

Ik vind het fijn als ik de cliënten zie genieten 
van de activiteiten, zoals tijdens de muziek op-
tredens en tijdens de uitstapjes. Je ziet ze dan 
stralen. Het is voor ons zo gewoon, maar voor 
de cliënten vaak heel bijzonder. Ik denk dat 
er in de toekomst nog meer behoefte zal zijn 
voor dagbesteding, mede doordat de cliënten  
steeds langer thuis moeten blijven wonen. Mis-
schien moeten we er ook eens over nadenken 
of de openingstijden meer worden verruimd 
en eventueel open in het weekend. 

INTERVIEW

            

Angela van Beek
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ACTUEEL

IN BEWEGING BLIJVEN 
HOE DOE JE DAT? 
Door Elize van Schaardenburg, Vitaliteitscoach De Merwelanden

WANNEER WANDELEN
•	 	Ga	na	het	ontbijt,	lunch	of	

avondeten een blokje om
•	 	Maak	voor	het	slapen	gaan	nog	

even een wandeling

WANDEL
JE 

FIT!

VAKER PER DAG WANDELEN 
EN STEEDS LANGER 
WANDELEN
Van 1x per dag 5 minuten 
wandelen, naar bijvoor-
beeld 3x per dag 5 minuten 
wandelen. Als u gewend 
bent om te wandelen, 
kunt u dit uitbreiden naar 
steeds langer wandelen. 
Van 5 minuten wandelen, 
naar 10-15 minuten, naar 
30 minuten wandelen, enz.

OPBOUW VAN HET  
WANDELEN EN 
UITHOUDINGS VERMOGEN
Dit kunt u gewoon binnens-
huis doen, met stappen op 
de plaats in een zo hoog 
mogelijk tempo. Indien 
nodig kunt u de rugleuning 
van de stoel gebruiken als 
ondersteuning. Begin met 
1 minuut en bouw dit dan 
uit naar 3-5 minuten.

SAMEN WANDELEN
Samen wandelen is natuurlijk leuker en gezelliger. 
•	 	Komt	er	iemand	op	bezoek?	Maak	van	deze	gelegen-

heid gebruik om samen even een blokje om te gaan
•	 	Maak	(wekelijks)	een	afspraak	met	iemand	uit	uw	

omgeving om te gaan wandelen

Minimaal 150 minuten per week matig of zwaar intensief 
bewegen, verspreid over meerdere dagen, u heeft het vast wel 
eens gelezen in de krant of ergens in een magazine. Maar hoe 
doe je dat dan, bewegen? Bijvoorbeeld door te fietsen, buiten of 
binnen op de hometrainer, zwemmen, dansen, tuinieren, 
traplopen, stofzuigen of wandelen.

In de komende Wijzers geven wij u diverse tips hoe u het bewegen 
kan invoeren in uw dagelijkse bezigheden. Lees de oefening eerst 
goed door, voordat u enthousiast aan de slag gaat.

GAAT 
U OOK MEE? 

Wist u dat u ook 
kunt wandelen met  
De Merwelanden.  

Iedere dinsdag om 10.30 
tot 11.30 uur lopen 

wij een stukje in 
de wijk. 



ACTUEEL

             

COLUMN

VERRASSENDE
GESPREKKEN?
Door Gabrielle Vermeulen, geestelijk verzorger bij De Merwelanden   

Met elkaar praten, kletsen, bomen, babbelen, 
keuvelen, converseren, kleppen, klessebessen, 
palaveren, snateren, spreken, ratelen, teuten, 
kwekken, ouwehoeren, parlevinken, kakelen…  
we kunnen toch niet zonder? Soms klets je  
de oren van iemands hoofd, soms ben je stil, 
soms belangstellend, soms wil je alleen je 
eigen verhaal kwijt en soms praat je over ie-
mand anders…

Ze zeggen wel dat in onze huidige samenleving, 
waarin iedereen zoveel tijd doorbrengt voor 
beeldschermen: de televisie, de computer, de 
telefoon, mensen niet meer met elkaar praten. 
Mensen hebben misschien wel contact met el-
kaar, maar dat gaat dan via korte geschreven 
zinnetjes op de telefoon. Of de mening wordt 
geponeerd, vaak zonder enige nuance, op so-
ciale media, recht voor z’n raap liefst versiert 
met vloeken en bedreigingen. Er is wel wat ver-
andert de laatste jaren.

ECHT CONTACT
Al die mogelijkheden tot vermaak via de televi-
sie, computer en telefoon zal de noodzaak om 
met elkaar te praten beslist minder maken. Ik 
weet wel dat als wij met ons gezin op vakan-
tie gaan en we zitten in ons tentje zonder tv, 
zonder telefoons… dan is het gezellig! Er wordt 
heel wat afgekletst, gelachen en hier en daar 
ontstaat er ook een serieus gesprek. Het zijn 
momenten waardoor je je weer kan opladen. 
Er is écht contact met elkaar en daar gaat het 
om. En dat echte contact, dát hebben we als 
mensen nodig. Misschien hoeft het niet eens 
elke dag te zijn, maar je kunt niet helemaal 

zonder. Dan ga je je eenzaam voelen. Maar wat 
is dat echte contact dan eigenlijk? Voor mij is 
dat contact waarbij ik voel dat de ander ‘echt’ 
is, authentiek, zich niet anders voordoet dan 
hij of zij is. En als ik voel dat ik ook mijzelf kan 
zijn. Het contact kan heel kort zijn, er hoeven 
niet eens woorden aan te pas te komen want 
een blik, een glimlach kan ook al veel beteke-
nen. Het hoeft niet altijd te gaan om een seri-
eus of diepgaand gesprek. Je kan wel zeggen 
dat het contact op zich belangrijker is dan de 
inhoud.

Maar het is niet altijd makkelijk om contact te 
maken. Soms wil je wel oprecht met iemand 
babbelen, praten of keuvelen maar weet je 
echt niet waarover je zou moeten beginnen. 
We maken niet elke dag iets mee dat het ver-
tellen waard is en om het steeds weer te heb-
ben over ziektes en doktersbezoeken, over 
medebewoners die wel of geen gedag zeiden 
en waarom niet, of te klagen over van alles 
en nog wat (wat wij Nederlanders schijnbaar 
graag doen) hebben we iets bedacht dat mis-
schien kan helpen bij een praatje. Op alle ta-
feltjes in de Brasserie staan vanaf deze maand 
bakjes (gemaakt door meneer Stam, hartelijk 
dank!) met daarin kaartjes met uitdagende, 
grappige, moeilijke en makkelijke vragen om 
aan elkaar te stellen. 

WIJzer_7

Zit u met iemand aan tafel, pak dan eens 
zo’n kaartje en stel elkaar een vraag,  
misschien leidt het wel tot een verrassend 
gesprek!
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ACTIVITEITEN MEI 2019

MEI
MAANDAG 6 MEI

FILMLOUNGE 
BIOSCOOP  
THE MOVIES      

De bioscoop is een zusje van 
The Movies in Amsterdam 
(sinds 1912). The Movies zoekt 
vooral	films,	die	ontstaan	
vanuit een creatieve daden-
drang van een regisseur of 
scenarioschrijver en niet 
vanuit zakelijke motieven van 
een producent of een marke-
tingafdeling. Er is een geva-
rieerde mix van titels: goede 
Hollywoodfilms, toegankelijke 
‘sterrenfilms’, NL-producties, 
echte filmkunst en speciale 
festivalprogramma’s.  
 

Wie gaat er mee naar de film?
We verzamelen om 13.00 uur 
bij de hoofdingang. De kosten 
zijn € 15,- (incl. vervoer, bege-
leiding, entree, koffie/thee). 
Graag vooraf reserveren!

MAANDAG 13 MEI

VISSEN HOOG 
BLOKLAND

We pakken onze hengels en 
gaan naar onze vaste visstek 
in Hoog Blokland. We ver-
trekken om 10.00 uur bij de 
hoofdingang. De kosten zijn 
€ 12,50 (incl. hengels, aas). 
Graag vooraf reserveren!

DONDERDAG 9 MEI

ARBORETUM TROMPENBURG  
TUINEN ROTTERDAM

Trompenburg is een prachtig aangelegde plantentuin 
met een grote collectie bomen, struiken, vaste planten, 
bollen en knollen. De tuin ligt aan de rand van het centrum van 
Rotterdam in de wijk Kralingen en is een ware schatkamer voor 
plantenkenners en een weldaad voor wandelaars op zoek naar 
rust in een drukke stad. Elk jaar in mei is het feest in Trompen-
burg Tuinen! De jaarrond groene rododendrons gaan bloeien en 
veranderen in grote, roze, witte en gele wolken. De inmiddels we-
reldberoemde collectie rododendrons in Trompenburg telt maar 
liefst 700 verschillende soorten. Wandel met ons mee door deze 
prachtige tuinen en geniet van de geuren en kleuren.
We verzamelen om 13.00 uur bij de hoofdingang. De kosten zijn  
€ 20,- (incl. vervoer, begeleiding en entree). Graag vooraf reserveren.

DINSDAG 14 MEI

OPTREDEN  
THE LADY ’S  
‘ IN DE BAN  
VAN HET SONG-
FESTIVAL’

Onder het motto: “Life is  
better with music and songs!” 
komt dit enthousiaste duo 
voor ons optreden. Vanmiddag  
zullen zij onder andere een 
flink	aantal	Songfestivalliedjes	 
ten gehore brengen.  
Swingt u mee? U bent om 
14.00 uur van harte welkom  
in de Theaterzaal. De entree 
zijn € 3,50 (incl. koffie/ thee)

Hieronder een selectie van alle activiteiten in mei. Voor het volledige programma zie pagina 12

WOENSDAG 15 MEI 

WHOP GOES  
POP ON TOUR

Een initiatief van het Energie-
huis en de Popcentrale. 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 instrument be-
spelen of zingen hier terecht. 
Iedereen mag dan optreden 
en ervaring opdoen on stage. 
Misschien hebt u onlangs het 
programma “The Voice Senior” 
ook bekeken, hiervan genoten 
en versteld gestaan door al 
dat waanzinnige talent. Hier in 
Dordrecht zijn de senioren dus 
ook al een tijd muzikaal actief 
in het Energiehuis. Een aantal 
daarvan zullen onder leiding 
van Ad Klous voor ons gaan 
optreden op het podium in  
de Theaterzaal van  
De Merwelanden.  
U komt toch ook  
genieten van deze  
muzikale senioren? 
U bent om 14.00 uur 
van harte welkom. 
De entree is € 2,50 
(incl. koffie/thee)
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ACTIVITEITEN MEI 2019 ACTIVITEITEN MEI 2019

DONDERDAG 16 MEI

WATERLINIE 
OMMETJE  
GORINCHEM

Gorinchem heeft een bijzon-
dere geschiedenis en is een 
aantrekkelijke stad. Eind zes-
tiende eeuw werd er ter ver-
dediging een vestinggracht en 
omwalling aangelegd. De stad 
gold als een hoeksteen van de 
Oude Hollandse Waterlinie en 
was een belangrijke stad bij 
de verdediging van Holland. 
Dat is nog steeds zichtbaar 
dankzij de geschut plaats, vele  
historische gebouwen, het 
middeleeuwse stratenpatroon,  
molens, de stadspoort en de 
stadswal. Ook de schitterende 
ligging aan de Merwede en de 
Linge maakt een bezoek aan 
Gorinchem zeker de moeite 
waard. Zo kunt u de mooie 
historische binnenstad met 
haar verdedigingswerken goed 
bezichtigen door een ‘water-
linie ommetje’ te maken. 

Bij “Buiten de Waterpoort” in 
Gorinchem zullen we uitrus-
ten en genieten van een kop 
koffie/ thee met een koek.  
We verzamelen om 13.00 uur 
bij de hoofdingang. De kosten 
zijn € 15,- (incl. vervoer, bege-
leiding, koffie/thee met koek) 
Graag vooraf reserveren!

WOENSDAG 22 MEI

THEATERGROEP 
WIE WALVIS  
“OUDE KRAAK”

Theatergroep Wie Walvis 
maakt humoristisch muziek-
theater voor kinderen die zich 
groot voelen en volwassenen 
die weer even klein willen 
zijn. Het gezelschap ontwik-
kelt haar voorstellingen met 
wisselende muzikale spelers. 
Hierdoor kun je in de voorstel-
ling zomaar verrast worden 
door een Mariachi band uit 
Mexico, een blazersensemble 
uit Rusland of een groep blue 
Grass muzikanten uit Ameri-
ka. De stijl van de voorstellin-
gen tuimelt van slapstick naar 
ontroerende momenten, van 
grote verhalen naar kleine ge-
heimpjes en van intieme lied-
jes naar spectaculaire solo’s. 
Naast dat Wie Walvis nieuwe 
verhalen vertelt is muziek 
het hoofdingrediënt van haar 
voorstellingen. Daarmee weet 
de groep grote thema’s op een 
luchtige manier inzichtelijk 
te maken. De voorstellingen 
zitten vol humor en zijn voor 
iedereen te begrijpen.

Tip: Neem u kleinkinderen/ 
achterkleinkinderen mee. Dit 
is een heerlijke voorstelling 
voor jong en oud!

U bent om 14.00 uur van har-
te welkom in de Theaterzaal. 
De entree is € 3,50 (kinderen 
gratis entree).

DONDERDAG 23 MEI

CITYTRIP  
GOUDA

De stad van de kaas, de stad 
van kaarsen, de stad van de 
stroopwafels en de stad van 
Goudse glazen. Klink niet gek 
als bestemming voor een dag-
je weg, toch! Er valt behoorlijk 
veel te ontdekken in Gouda: 
de prachtige smalle straatjes, 
grachten en natuurlijk de im-
ponerende markt. Hebt u ook 
zin gekregen om dit allemaal 
zelf te gaan bekijken? Reser-
veer dan snel een plaatsje in de 
touringcar. We verzamelen om 
9.30 uur bij de hoofdingang.  
We vertrekken om 10.00 uur. 
De kosten zijn € 30,- (incl.  
vervoer en begeleiding).  
Consumpties zijn niet  
inbegrepen. 
Neem een 
lunchpak-
ketje mee of 
ga genieten 
op één van 
de vele  
terrasjes.

VRIJDAG 25 MEI

THEMA AVOND 
“ASPERGES“

Ze zijn maar zo’n zes weken 
per jaar verkrijgbaar, van eind 
april tot half juni, maar zo ver-
schrikkelijk lekker dat de ware 
liefhebber zo rond half april 
het water al in de mond begint 
te lopen bij de gedachte eraan: 
Hollandse asperges! Terwijl u 
geniet van deze lekkernij zorgt 
Gerrit Jansen voor de vrolijke 
noot. U bent vanaf 17.00 uur 
van harte welkom in de bras-
serie. Het diner vangt aan om 
17.45 uur. De kosten zijn  
€ 17,35. Graag reserveren!

Hieronder een selectie van alle activiteiten in mei. Voor het volledige programma zie pagina 12



WIJzer_10

ACTIVITEITEN JUNI 2019

JUNI
MAANDAG 3 T/M 6 JUNI

‘SPIERDAAGSE’

Van maandag 3 t/m donder-
dag 6  juni lopen/rollen we 
alweer voor de 13de keer de 
Merwe landen ‘Spierdaagse’. 
We wandelen/rollen vanaf 
13.30 uur een kleine route 
van ca. 1 km of een lange rou-
te van ca. 3 km. Iedereen kan 
en mag deelnemen, ook als u 
een rollator gebruikt of een 
rolstoel of scootmobiel nodig 
heeft. Op donderdagmiddag 
6 juni om 15.00 uur wordt de 
Spierdaagse afgesloten met 
het blarenbal waar ook de 
medailles worden uitgereikt 
worden. Door middel van  
een collecte steunen wij het  
Prinses Beatrix Spierfonds 
met hun onderzoek naar SMA.
 
De kosten zijn € 15,- per 
persoon (inclusief blarenbal 
en medaille). Wij hopen dat u 
ook dit jaar weer van de partij 
bent.

Loopt uzelf niet mee of is er 
een familielid of kennis die 
meeloopt of gereden wordt. 
Graag willen we u vragen de 
deelnemers te komen aan-
moedigen en feestelijk binnen 
te halen op donderdag-
middag 6 juni rond 
14.30 uur. Ieder-
een kan mee 
lopen/rollen.  

Hieronder een selectie van alle activiteiten in juni. Voor het volledige programma zie pagina 13Hieronder een selectie van alle activiteiten in juni. Voor het volledige programma zie pagina 13

WOENSDAG 5 JUNI

VERSMARKT

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

WOENSDAG 12 JUNI

MINI ALBERT 
CUYP MARKT

Iedere tweede woensdag van 
de maand staan de kraampjes 
met bijouterieën, kleding, 
plantjes, woonaccessoires 
en prullaria voor u in de hal. 
Zeker de moeite waard om 
even rond te kijken.

DONDERDAG 13 JUNI

WANDELING LANGS DE MAAS EN 
EUROMAST PARK ROTTERDAM

Rotterdam is als havenstad onlosmakelijk verbonden met de 
Maas. Een wandeling langs de Maas voert je langs tal van beziens-
waardigheden die je het nautische heden en verleden van de stad 
laten zien. Waar je ook bent, tijdens een wandeling langs de Maas 
heb je continu uitzicht op de skyline van de stad. Bent u er klaar 
voor om lekker uit te waaien langs de Maas? Of kiest u voor een 
wandeling door het Euromastpark?

Het Park bij de Euromast is rond 1850 ontworpen door de beken-
de Haarlemse landschapsarchitecten vader en zoon Zochers. 
Deze mannen konden schilderen met natuur, ze ontwierpen de 
waterpartijen, de overhangende wilgen en de pittoreske doorkijk-
jes naar zonovergoten veldjes. Lees verder op pagina 11 >>

OPROEP: 
Wij zoeken nog 

vrijwilligers! Ook al 
kunt u niet alle vier 

de middagen, uw 
hulp, is heel erg 

welkom!
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ACTIVITEITEN JUNI 2019 ACTIVITEITEN JUNI 2019
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>> vervolg wandeling rotterdam

Natuur
Het park heeft een donker-
groene heemtuin, een Franse 
stijltuin voor het Heerenhuys 
en velden diepblauw bloei-
ende klokjes in het voorjaar. 
Veel bomen in het park zijn 
meer dan honderd jaar oud. 

Schoonoord
Een groen juweel in de stad 
is Schoonoord, aan de rand 
van het Euromastpark aan de 
Kievitslaan. De historische tuin 
is ook door de Zochers aange-
legd. Schoonoord is geopend 
tussen 10.00 en 17.00 uur.

Eten in of bij het  
Euromastpark
Er zijn diverse horecagelegen-
heden in en bij Het Park, zoals 
Parqiet, of Restaurant Park-
heuvel en De Ballentent. 

We verzamelen om 10.45 uur 
bij de hoofdingang. De kosten 
zijn € 15,- (vervoer en bege-
leiding). Graag vooraf reser-
veren! Consumpties en lunch 
zijn niet inbegrepen.

DONDERDAG 13 JUNI

LEZING  
KLASSIEKE  
MUZIEK DOOR 
ARIE VUYK

Bent u een liefhebber van 
klassieke muziek? Dan nodi-
gen wij u uit om deze lezing 
bij te wonen. Arie Vuyk weet 
bijna alles over de compo-
nisten en hun werk. Aan de 
hand van muziekstukken en 
prachtige verhalen komt u 
nog meer te weten over uw 
favoriete componist en zijn 
werken. U bent om 19.00 uur 
van harte welkom in het  
Cultureel Café.

WOENSDAG 19 JUNI

‘HOLLANDSE NIEUWE’  
HARINGVERKOOP

Ze zijn er weer! Hollandse Nieuwe. Lekker op een wit bolletje met 
ui, of zo aan de staart. Haring dus, maar wat maakt een haring 
een Hollandse Nieuwe? Hollandse Nieuwe of maatjesharing is de 
eerste, jonge haring van het seizoen. Tijdens deze periode zijn er 
in het hele land haringparty’s. Op vlaggetjesdag in Scheveningen, 
wordt het eerste vaatje voor veel geld geveild en zie je overal 
grote aankondigingen; Er zijn weer Hollandse Nieuwe! 

Tussen 14.00 en 16.30 uur kunt u de Hollandse Nieuwe kopen bij 
de hoofdingang.

WOENSDAG 19 JUNI

VLAGGETJESDAG 
MET SHANTY-
KOOR DE  
ADMIRALITEIT

Shantykoor De Admiraliteit is 
in september 2002 opgericht 
onder de vlag van de Wiel-
borgh. Inmiddels zijn ze een 
zelfstandige vereniging die 
bestaat uit ± 50 enthousiaste 
leden. Door de vele optredens 
hebben zij een gevarieerd 
repertoire opgebouwd van 
shanties in het Engels, Duits 
en Nederlands. Elke keer 
weer blijkt dat de shanty een 
muziekuiting is die de men-
sen aanspreekt en spontaan 
laat meezingen tijdens de 
optredens. Onder leiding van 
zwaaibaas Johan Cambach 
oefenen zij in het Waterwiel 
in Dordrecht. U bent om 14.00 
uur van harte welkom in de 
Theaterzaal. De entree is € 5,- 
(incl. 1 consumptie en toastje  
Hollandse Nieuwe).

ZONDAG 23 JUNI

VAARTOCHT 
MET ROTARY 
JOHAN DE WIT 
TER MERWE

Ook dit jaar hebben wij weer 
een uitnodiging mogen ont-
vangen om mee te gaan varen 
door de Biesbosch  met Ro-
tary Johan de Witt Ter Merwe. 
Wilt u mee? Reserveer dan 
vooraf een plaatsje bij Team 
Welzijn. 
We vertrekken om 13.30 uur. 
De vaartocht is van 15.00 uur 
tot 17.30 uur. Bij veel animo 
zullen wij gaan loten.

WOENSDAG 26 JUNI

BLOEMSCHIKKEN 
ZOMER

Met wat hulp van Paula van 
Waardenberg en de vrijwilli-
gers maakt u een mooi bloem-
stuk. U bent om 13.30 uur 
van harte welkom in de 
Theaterzaal. De kosten zijn 
€ 15,- (incl. materiaal).  
Graag vooraf reserveren.



 

ACTIVITEITENOVERZICHT MEI 2019
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DATUM ACTIVITEIT LOCATIE KOSTEN

WOENSDAG 1 MEI
13.30 UUR

BINGO Theaterzaal € 5,00

WOENSDAG 1 MEI
9.15 UUR

BEAUTYBUS Cultureel Café

WOENSDAG 1 MEI
10.00 UUR

VERSMARKT hoofdingang

MAANDAG 6 MEI
13.00 UUR

BIOSCOOP THE MOVIES hoofdingang € 15,00

Woensdag 8 mei 
10.00 -  16.00 UUR

MINI ALBERT CUYP MARKT hoofdingang  

WOENSDAG 8 MEI
13.30 UUR

BLOEMSCHIKKEN Theaterzaal € 15,00

DONDERDAG 9 MEI
13.00 UUR

TROMPENBURG ARBORETUM R’DAM hoofdingang € 20,00

VRIJDAG 10 MEI
17.00 UUR

KLEURRIJK DINEREN hoofdingang € 7,50

MAANDAG 13 MEI
10.00 UUR

VISSEN HOOG BLOKLAND hoofdingang € 12,50

DINSDAG 14 MEI
9.00 -  11.30 UUR

GROENTEBOER VALK hoofdingang  

DINSDAG 14 MEI
14.00 UUR

OPTREDEN DUO THE LADY’S Theaterzaal € 3,50

WOENSDAG 15 MEI
14.00 UUR

WHOP GOES POP ON TOUR Theaterzaal € 3,50

DONDERDAG 16 MEI
13.00 UUR

WATERLINIE OMMETJE GORINCHEM hoofdingang € 15,00

DINSDAG 21 MEI
19.00 UUR

HUISKAMER CONCERT Cultureel Café 

WOENSDAG 22 MEI
14.00 UUR

THEATERGROEP WIE WALVIS Theaterzaal
kinderen gratis

€ 3,50 

DONDERDAG 23 MEI
10.00 UUR

CITYTRIP GOUDA hoofdingang € 30,00

VRIJDAG 24 MEI
17.30 UUR

THEMA AVOND ASPERGES Brasserie De 
Ontmoeting

€ 17,35

MAANDAG 27 MEI
13.00 UUR

WINKELEN STERRENBURG hoofdingang € 5,50

DINSDAG 28 MEI
9.00- 11.30 UUR

GROENTEBOER VALK hoofdingang

WOENSDAG 29 MEI
13.00 UUR

WANDELING MUNNIKEPARK hoofdingang € 10,00

Wilt u, als u tijdens een optreden de zaal betreedt of verlaat, dit zo onopmerkend mogelijk doen en uitsluitend tussen 
twee stukken door? Dat is prettig voor de overige bezoekers en de mensen die - vaak vrijwillig - voor u optreden.

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.



 

ACTIVITEITENOVERZICHT MEI 2019 ACTIVITEITENOVERZICHT JUNI 2019
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DATUM ACTIVITEIT LOCATIE KOSTEN

MAANDAG 3 t/m 6 JUNI
13.30 uur

DE MERWELANDEN ‘SPIERDAAGSE’ hoofdingang € 15,00

WOENSDAG 5 JUNI 
9.15 UUR

BEAUTYBUS Cultureel Café

WOENSDAG 5 JUNI
10.00 UUR

VERSMARKT hoofdingang

DONDERDAG 6 JUNI
15.00 UUR

BLARENBAL SPIERDAAGSE Theaterzaal € 3,50 

DINSDAG 11 JUNI
9.00 -  11.30 UUR

GROENTEBOER VALK hoofdingang  

WOENSDAG 12 JUNI
10.00 UUR

MINI ALBERT CUYP MARKT hoofdingang

WOENSDAG 12 JUNI
13.30 UUR

BINGO Theaterzaal € 5,00

DONDERDAG 13 JUNI
11.00 UUR

WANDELING MAAS EN EUROMASTPARK hoofdingang € 15,00

DONDERDAG 13 JUNI
19.00 UUR

LEZING KLASSIEKE MUZIEK Cultureel Café  

VRIJDAG 14 JUNI
17.00 UUR

KLEURRIJK DINEREN hoofdingang € 7,50

MAANDAG 17 JUNI
10.00 UUR

VISSEN HOOG BLOKLAND hoofdingang € 12,50

WOENSDAG 19 JUNI
14.30 UUR 

SHANTYKOOR DE ADMIRALITEIT Theaterzaal € 5,00

WOENSDAG 19 JUNI
14.00 -  16.30 UUR

HOLLANDSE NIEUWE HARING hoofdingang  

DONDERDAG 20 JUNI
13.00 UUR

KIBOEHOEVE ZWIJNDRECHT hoofdingang € 10,00

ZONDAG 23 JUNI
13.30 -  18.00 UUR

VAARTOCHT BIESBOSCH hoofdingang  

MAANDAG 24 JUNI
13.00 UUR

BIOSCOOP THE MOVIES hoofdingang  € 15,00

DINSDAG 25 JUNI
9.00 -  11.30 UUR

GROENTEBOER VALK hoofdingang

WOENSDAG 26 JUNI
14.00 UUR

BLOEMSCHIKKEN ZOMER Theaterzaal € 15,00

DONDERDAG 27 JUNI
13.00 UUR

WINKELEN STERRENBURG hoofdingang € 5,50

ANNULERING VAN UITSTAPJES:
*  Uitstapjes met de Drechthopper: bij annuleringen minder dan 24 uur voor de vertrekdatum zijn wij ge-

noodzaakt het volledige bedrag bij u in rekening te brengen.
*   Uitstapjes met een touringcar: bij annuleringen minder dan 1 week voor de vertrekdatum zijn wij ge-

noodzaakt het volledige bedrag bij u in rekening te brengen.



VASTE ACTIVITEITEN

DE SPELSALON DE THEATERZAAL

MERWEDEFLAT  
5e ETAGE

ACTIVITEITENRUIMTE

VRIJDAG  
13.00 UUR 

BILJARTEN

WOENSDAG  
19.00 UUR 

BARAQUE

DONDERDAG  
9.00 -  11.00 UUR 

BIBLIOTHEEK

MAANDAG  
19.00 -  21.00 UUR 

KOERSBAL

MAANDAG EN WOENSDAG 
10.30 -  11.15 UUR 

GYMNASTIEK  
KLEINSCHALIG
WONEN

DONDERDAG  
10.00 -  11.00 UUR 

LINEDANCE

DONDERDAG  
19.30 -  21.30 UUR 

REPETITIE  
KERKKOOR

VRIJDAG  
15.00 -  16.00 UUR 

MERWELANDEN  
IN BEWEGING

MAANDAG 
10.00 -  11.30 UUR: 1e GROEP
13.30 -  15.00 UUR: 2e GROEP 

SCHILDEREN

DINSDAG   
13.30 -  15.00 UUR 

SJOELEN
(BEGINNERS)

WOENSDAG  
9.45 -  11.30 UUR   

CREACLUB

DONDERDAG  
10.00 -  11.30 UUR 

HOUTBEWERKEN

1e ZATERDAG  
14.00 UUR 

SOOS
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VRIJDAG  
11.15 -  12.15 UUR 

YOGA

WIST  
U DAT.. .

WE OP ZOEK ZIJN NAAR 
NIEUWE HOBBY HOUT-
BEWERKERS VOOR HET 

FIGUURZAGEN, SCHUREN, ETC. 
MELD U AAN BIJ 
TEAM WELZIJN!

HET NAAICAFÉ 
(HANDWERKEN) HEEFT EEN 

ZOMERSTOP VAN 
1 MEI T/M 30 SEPTEMBER



VASTE ACTIVITEITEN

BRASSERIE  
DE ONTMOETING

ZATERDAG  
14.00 -  16.00 UUR 

SPELLETJES

VRIJDAG  
10.30 -  11.30 UUR 

ZANGCLUB  
DE VROLIJKE NOOT

DINSDAG  
15.00 UUR 

SAMEN AAN  
DE THEE

VASTE ACTIVITEITEN
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OVERIG

DINSDAG  
10.30 -  11.30 UUR 

WANDELEN

DINSDAG  
12.45 -  15.00 UUR 

ZWEMMEN

DINSDAG  
10.00 -  12.00 UUR 

INTERNETCAFÉ

ELKE 4e VRIJDAG  
14.00 -  15.00 UUR
DE WANTIJTOREN, 3e ETAGE 
IN DE HUISKAMER 

MEDICLOWNS

TER HOLTER ZAAL

WOENSDAG  
19.00 UUR 

KLAVERJASSEN

BOODSCHAPPEN  
SERVICE  
MET DE BUS VAN  
DE MERWELANDEN

VRIJDAG  
13.00 -  15.00 UUR 

JUMBO



ACTUEEL

SPIERDAAGSE
“SMA DE WERELD UIT”
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Op 3 t/m 6 juni lopen en rollen wij weer de 
vier  daagse, ook dit jaar omgedoopt tot “Spier-
daagse”. Tijdens deze dagen halen we geld 
op voor het goede doel, te weten het Prinses 
Beatrix Spierfonds. Wij steunen hen in hun on-
derzoek naar SMA.

WAT IS SMA?
SMA (spinale musculaire atrofie, ofwel spinale 
spieratrofie) is een zeldzame erfelijke spier-
ziekte. De spieren worden steeds zwakker tot 
mensen uiteindelijk verlamd raken. Ook wor-
den de spieren langzaam dunner. Hoe jonger 
iemand is als de eerste symptomen verschij-
nen, hoe ernstiger de ziekte is. Er is een plan 
gemaakt, welke stappen gezet moeten worden 
om uiteindelijk te komen tot een behandeling 
voor SMA. Hiervoor is veel geld nodig. Gemid-
deld zo’n €250.000 voor een onderzoek dat vier 
jaar duurt. Met de campagne “SMA de wereld 
uit“ zamelt het Prinses Beatrix Spierfonds  geld 
in voor extra onderzoek. 

SYB
Syb, 4 jaar oud,  is de kleinzoon van Brigitte en  
heeft de ernstige spierziekte SMA. “Syb was  
een top baby, totdat hij acht maanden was. 
Toen stopte zijn ontwikkeling en begonnen de 
zorgen. Hij ging niet vooruit maar achteruit.” 
Voor het eerst is er hoop door de komst van 
een medicijn.

Als één van de eerste Nederlandse kinderen 
met SMA kwam Syb in aanmerking voor een 
medicijn. En dat maakte groot verschil. We 
zien nu een stijgende lijn. Zijn hoofdbalans 
kwam terug, hij kan een beetje zwaaien en aan 
zijn neus kriebelen. Bij elke verbetering zijn 
we weer door het dolle heen. We maken veel 
foto’s en filmpjes om onszelf te laten zien dat 
het echt waar is. Syb begint ook steeds meer 
te praten. Pas zei hij nog: “Syb kan dansen” en 
hij bewoog met zijn heupen. Dat was zo mooi.
Voordat hij het medicijn kreeg, hoopten we dat 
hij niet meer achteruit zou gaan. Nu merken 
we dat steeds meer durven te hopen. Dat hij 
straks voldoende kracht in zijn armen krijgt, 
zichzelf kan omdraaien of zelfstandig zou kun-
nen zitten, dat zou fantastisch zijn!

Wetenschappelijk onderzoek is zeer belang-
rijk! Daarom steunen wij het Prinses Beatrix 
Spierfonds tijdens de “Spierdaagse”. Helpt u 
ook mee?

ACTUEEL & PUZZEL

GOED NIEUWS!  
Vorig jaar is een eerste medicijn beschik-
baar gekomen voor een groep Nederlandse  
kinderen met SMA.

Syb en Brigitte
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ACTUEEL ACTUEEL & PUZZEL

SUDOKU
OPLOSSING SUDOKU 
VORIGE WIJZER
De juiste oplossing voor de 
sudoku uit de vorige Wijzer 
werd gegeven door Fam. de 
Jonge (Volkerakweg 117)
Gefeliciteerd, u mag uw prijs 
ophalen bij de klantenservice.

Levert u de oplossing voor 1 mei in 
bij de brasserie of klantenservice, dan 
maakt u kans op een waardebon voor 
brasserie de Ontmoeting.

VRIENDEN 
VAN DE MERWELANDEN

Heeft u ook zo genoten tijdens de Spierdaagse? 
Wist u dat deze activiteit mogelijk is gemaakt 
door de stichting Vrienden van De Merwelan-
den? De stichting stelt zich ten doel iets extra’s 
te doen voor de cliënten van De Merwelanden. 
Om wensen te vervullen die het woongenot 
kunnen verhogen, maar waarvoor binnen het 
normale budget geen ruimte is. Wordt u ook 
vriend? Dit kan door het jaarlijks overmaken 
van een donatie van € 15,- U kunt ook eenma-
lig een bedrag storten op bankrekening NL93 
ABNA040.81.97.196 t.n.v. stichting Vrienden 
van De Merwelanden. Alle bijdragen zijn van 
harte welkom.

WORDT  

VRIEND  
VOOR  

15 EURO
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3

4
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1 9
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4 1
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2



REDACTIEWIJZERIN BEELD
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STAAT U ZELF DEZE KEER OP DE

FOTO?

ssssst..
stil orkest

wie de bal 
kaatst....

mooie olifant!

de Merwelanden bus
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TELEFOONNUMMERS

Activiteiten 
078 750 20 25
Administratie 
078 750 20 80
Bewonerscommissie ’81 en 86’ 
078 614 73 31
Brasserie 
078 750 20 28
Cliëntenraad 
06 156 649 35
Fysiotherapie Vitaliz 
06 461 033 04
Fysiotherapie Plein ’40-’45 
078 613 59 27
Huishouding 
078 750 20 43
Huismeester Haringvlietstraat 
078 750 20 79
Huismeester overige complexen 
06 417 062 51
Kapsalon Van Pelt  
078 616 68 38
Klantenservice 
078 750 20 10
Klachtenfunctionaris    
078 750 20 84 
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 53 (s.v.p. na 11.00 uur)
Verpleging/kleinschalig Wonen  
078 750 20 70
Vertrouwenspersoon 
078 750 20 84
Vrienden van De Merwelanden  
078 750 20 32
Wijkverpleegkundigen 
078 750 20 90
Winkel 
078 750 20 24
Woningverhuur meldingen en 
klachten 
078 750 20 32

DONDERDAG 30 MEI

VIERING  
HEMELVAART

10.00  uur - de Kapel

REDACTIEWIJZER

IN DE KAPEL

KERKVIERINGEN
dinsdag 9.30 uur en zaterdag 
10.00 uur

Huisdiensten
donderdag 16 mei 15.00 uur en 
donderdag 20 juni 15.00 uur

SAMEN ZINGEN
donderdag  2 mei / 6 juni
15.30 uur

DOKTERSSPREEKUREN MEI

woensdag 1/8/15/22/29 mei
11.00 uur

STROOM Huisartsenzorg  
spreekuur op afspraak, 078 204 88 88

vrijdag 3/10/17/24/31 mei
9.00 uur

Praktijkondersteuner STROOM 
spreekuur op afspraak, 078-204 8888

woensdag 1 mei
9.00 uur

mw. Verhoek   
praktijkondersteuner dr. Jylha

donderdag 2 mei 
16.00 uur

dr. Wildeboer

donderdag 9 mei
10.00 uur

dr. Viljac

DOKTERSSPREEKUREN JUNI

woensdag 5/12/19/26 juni
11 uur

STROOM Huisartsenzorg
spreekuur op afspraak, 078 204 88 88

vrijdag 7/14/21/28 juni
9.00 uur

Praktijkondersteuner STROOM
spreekuur op afspraak, 078-204 8888

woensdag 5 juni
9.00 uur

mw. Verhoek 
praktijkondersteuner dr. Jylha

donderdag 6 juni
16.00 uur

dr. Wildeboer

donderdag 13 juni
10.00 uur

dr. Viljac

Dr. Jylha: data hangen in de wachtkamer bij de dokterskamer

OVERIGE SPREEKUREN

maandag / dinsdag / 
donderdag

Conditietest
op afspraak: 06 461 033 04

elke woensdag
 8.30 uur

Trombosedienst

elke vrijdag
8.30 - 8.45 uur

Huisartsenlaboratorium

20 mei / 17 juni
9.30 - 12.00 uur /
13.00 - 16.30 uur

Rijbewijskeuringen*

*  Een afspraak voor een rijbewijskeuring kunt u maken via Regelzorg,  
tel. 088 232 33 00 of www.regelzorg.nl. Wijzigingen onder voorbehoud

IN BEELD

DONDERDAG 23 MEI / 27 JUNI

ZIN IN GESPREK

15.30  uur - Cultureel Café
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