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COLUMN

EEN MOOIE
ZOMER IN DE MERWELANDEN
Door Corrie van Randwijk, bestuurder De Merwelanden 

Kent u dat programma “Kassa” op zaterdagavond 
en “Gerse Gasten” op TV Rijnmond? Een poosje 
geleden was daar ene John Buijsman te gast. U 
weet wel, die toneelspeler die de sukkelige buur-
man speelt in de reclame van Gamma, “Dat zeg 
ik… Gamma” en één van de hoofdrolspelers in 
de fi lm en later ook de musical “De Marathon”. 
In het programma “Gerse Gasten” van Sander de 
Kramer vertelde hij dat zijn ouders Bill en Mary 
Buijsman waren, het leidende echtpaar van de 
Kilima Hawaiians. Een band, ontstaan voor de 
oorlog, in de oorlog verboden door de Duitsers, 
maar razend populair in de jaren daarna, met 
muziek waarin een steelgitaar de hoofdrol speelde.

Na het horen van het verhaal van John Buijsman 
en die Hawaiiaanse muziek van zijn ouders, zag 
ik al die mensen in de 50-er jaren weg dromen bij 
deze muziek van een vakantie naar Hawaii, die 
natuurlijk onbereikbaar was in die tijd. En daar 
kwam dan nog ene Harry Belafonte bij met zijn 
hit “Island in the sun“. Weliswaar werd daar de 
Caraïben bezongen, maar dat maakte niets uit 
want het was allemaal ver weg en onbereikbaar.

Nee, dan de muziek van het goudgele strand 
van Ameland van Johnny Kraaykamp & Rijk de 
Gooyer, dat was dichterbij en bereikbaar. Ook 
Spanje werd in die tijd veel bezongen. “Lady of 
Spain” van Eddie Fisher of “Granada” van Mario 
Lanza. En nog dichterbij, Frankrijk met Yves 
Montand – “Les grands Boulevards” en Doris Day 
met “April in Paris”.

En zo kwam ik met een gedachtenkronkel op het 
volgende idee. “Een mooie zomer voor ouderen”. 
In De Merwelanden willen we dit jaar, ook in post- 

Coronatijd, een zomers vakantiegevoel gaan orga-
niseren, samen met u. Alleen de voorpret van een 
vakantie plannen, geeft al een grote voldoening. 

Samen op vakantie en virtueel op reis in De 
Merwelanden deze zomer. We zijn op zoek 
naar ideeën voor bestemmingen waar u naar-
toe wilt reizen. Ideeën voor landen of streken 
waar u ooit een geweldige vakantie hebt gehad 
of waar u naar toe had gewild, maar waar het 
nooit van is gekomen. Zo willen we ons storten 
op een land, de kunst, de muziek, de taal, het 
eten, foto’s, reisverhalen en bezienswaardighe-
den van zo’n land of streek zodat we met elkaar, 
weliswaar virtueel, die vakantie nog eens (her)
beleven, maar dan gewoon in De Merwelanden. 

Heb ik u al in een vakantiestemming gebracht? 
Heeft u ideeën, bestemmingen voor een reis 
waar u altijd nog eens naar toe wilde gaan, 
laat het ons weten! Stuur een berichtje naar 
activiteiten@demerwelanden.nl. Wellicht wilt u 
wel in de organisatie van deze reis of heeft u 
leuke reisverhalen en foto’s die u met ons wilt 
delen? Laat het ons weten.

“Een mooie zomer in De Merwelanden. Wat een 
mooi vooruitzicht”. 
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VASTE ACTIVITEITEN

DE SPELSALON DE THEATERZAAL

TUIN

ACTIVITEITENRUIMTE

VRIJDAG 
13.00 UUR

BILJART

WOENSDAG 
19.00 UUR

BARAK

MAANDAG 
19.00 -  21.00 UUR

KOERSBAL

MAANDAG EN WOENSDAG 
10.30 -  11.15 UUR

GYMNASTIEK 
KLEINSCHALIG
WONEN
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MAANDAG 
13.30 -  15.30 UUR

JEU DE BOULES

VRIJDAG 
10.30 -  11.30 UUR

DE VROLIJKE NOOT

MAANDAG
10.00 -  11.30 UUR

SCHILDERVERENIGING

DINSDAG 
13.30 -  15.00 UUR

SJOELVERENIGING

WOENSDAG 
10.00 -  11.30 UUR 

CREA CLUB

WOENSDAG 
13.30 -  15.30 UUR 

NAAICAFÉ

DONDERDAG 
10.00 -  11.30 UUR

BRAINTRAINING

CULTUREEL CAFÉ

DINSDAG 
15.00 UUR

SAMEN AAN DE THEE

WOENSDAG 
19.00 UUR

KLAVERJASSEN

TERUG NAAR DE BRUISENDE OMGEVING
We zijn verheugd dat er steeds meer mogelijk is in De Merwelanden. Ook wordt het weer mogelijk om activiteiten 
zoals de Bingo en uitstapjes naar de Intratuin te organiseren. Zo wordt De Merwelanden weer de bruisende omgeving, 
zoals u bent gewend.

Bij het schrijven van de Wijzer was er nog geen planning. In de Nieuwsweek leest u het meest actuele overzicht 
van de geplande activiteiten.



VASTE ACTIVITEITEN

BRASSERIE  
DE ONTMOETING

ZATERDAG  
14.00 -  15.30 UUR 

SPELLETJES OP  
ZATERDAG 

VASTE ACTIVITEITEN
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MAANDELIJKSE  
ACTIVITEITEN

1E WOENSDAG  
IN DE THEATERZAAL 
13.30 UUR 

BINGO

1E WOENSDAG BUITEN BIJ  
DE HOOFDINGANG 
10.00 UUR 

VERSMARKT

2E WOENSDAG BUITEN BIJ  
DE HOOFDINGANG 
10.00 UUR 

MINI ALBERT 
CUYP MARKT 

BUITEN

DINSDAG  
10.30 -  11.30 UUR 

WANDELVERENIGING

WIST 
U DAT?

 

De langste wedstrijd 

Monopoly ooit: 1.680 

uur duurde? Dat is 70 

dagen spelen...

RESERVEREN
Graag vooraf reserveren. U kunt een plekje reserveren telefonisch,  
via Whatsapp of per email bij de Activiteiten.

Telefoonnummer Activiteiten: 078-7502025
Mobielnummer Activiteiten: 06-24191024 
activiteiten@demerwelanden.nl

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Bij het schrijven van dit artikel zijn 
de activiteiten alleen toegankelijk voor de bewoners en huurders van de 
Wantijtoren en de Merwedeflat. De Merwelanden behoudt zich het recht 
voor om wijzigingen aan te brengen in het activiteitenprogramma  
mochten de omstandigheden wijzigen.



COLUMN

ZOMER
Door Frans van Herwijnen, geestelijk verzorger bij De Merwelanden 

Het lijkt er op, als we de meteorologen mogen 
geloven, dat de zomers steeds warmer gaan 
worden. En inderdaad krijgen we er de laatste 
tijd er steeds meer mee te maken. Het ene na 
het andere warmterecord wordt gebroken. De 
gedachte aan zomer geeft mensen vaak een 
fijn gevoel. Zwemmen, ijsjes, zonnen, terras-
jes, strand, barbecueën, het heeft allemaal met  
zomer te maken. 

In de zomer had je als kind lang vakantie, de  
zomervakantie duurde wel zes weken en dat 
was een hele tijd. Misschien ging u in de zomer 
met uw ouders en later met uw kinderen op va-
kantie. In die tijd ging men dan met de fiets en 
een tent op vakantie. Caravans, dat kwam vaak 
pas later.

Er zijn ook mensen die juist niet van de zomer 
houden en daar valt ook wel wat voor te zeg-
gen; in de zomer slaap je vaak slechter omdat 
het dan zo warm is, je hebt last van muggen, 
omdat je buiten zit kan er meer geluidsoverlast 
zijn, zeker als de buren van feestjes houden. En 
laten we wel wezen, warm weer is lekker, maar 
niet als je naar school of kantoor moet. Gelukkig 
zijn er nu airco’s, maar dat was in het verleden 
wel anders. Ik ken foto’s van mensen die op kan-
toor met hun voeten in een emmer water zaten, 
en dan zwijg ik nog maar over de mensen die  
buiten moeten werken. 

Veel mensen houden van de zomer, zolang het 
maar niet zo heet wordt. Laten we echter niet 
vergeten dat er ook jaren voorbij zijn gegaan 
dat we zomers hadden die relatief koud waren 

en veel regen opleverden. Dan was het wel  
armoe als je in je tentje zat op de Veluwe.

Waar houdt u van? Bent u een echte zonaanbid-
der, of zoekt u snel de koelte op? Of behoort u 
tot de groep die van de zomer geniet, zolang het 
maar niet zo erg warm wordt. De beleving van 
de zomer is vaak betrekkelijk. Als het koud is 
en veel regent, dat kan in Nederland het hele 
jaar door, dan verwensen we het weer. Wie is er 
niet nat geregend? Als er sprake is van een hit-
tegolf zien we de plantjes in de tuin verdorren 
en hopen we, samen met de boeren, op een fijn  
regenbuitje.

Het weer en dus ook de zomers zijn in ons land 
veranderlijk, maar dat heeft ook zijn voordelen; 
we hebben altijd wat om over te praten. We 
kennen allemaal het bekende weerpraatje; ‘’het 
is erg koud voor de tijd van het jaar’’, of ‘’het is 
al vroeg warm dit jaar.’’

Ik wens u een fijne zomer toe, hoe uw ideale  
zomer er dan ook uitziet.
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COLUMN ACTUEEL
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IN BEELD

STAAT U ZELF DEZE KEER OP DE

FOTO?

Bingo!

Gangbingo

Koningsdag

Accordeon voor de Merwelanden
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Lucille Werner op bezoek



ACTUEEL & PUZZEL
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ZELFSTANDIG
WONEN MET DEMENTIE 
Door Sabrina Penning, Casemanager De Merwelanden

Veel ouderen willen niets liever dan in hun ei-
gen vertrouwde omgeving oud worden. Zo lang 
mogelijk thuis wonen is naast de wens van veel 
ouderen ook het beleid van de overheid. Met 
de technologie van nu en de nodige aanpassin-
gen in huis, is thuis wonen ook steeds beter te 
doen. Voor uw naaste is een vertrouwde omge-
ving belangrijk. Doe pas aanpassingen als daar 
aanleiding toe is. Bijvoorbeeld omdat iets on-
handig of onveilig is geworden. Door het huis 
beetje bij beetje aan te passen blijft het hun 
thuis, overzicht is hierin erg belangrijk. 

ADVIEZEN VOOR IN HUIS BIJ MENSEN  
MET DEMENTIE
 •  Leg alles op een vaste plek.

 •   Schrijf alles voor uw naaste op in een  
agenda. U creëert zo houvast voor uw 
naaste, wat bijdraagt aan het dagritme.

 •   Verander in huis zo min mogelijk. Wilt u 
toch aanpassingen doen in huis, dan kunt 
u hiervoor eventueel de hulp van een  
ergotherapeut inschakelen.

 •   Plak papiertjes op de deur met de naam 
van de kamer ter herkenning, bv. ‘’wc’’ op 
de wc-deur.

 •   Op een apparaat kunt u een papier plak-
ken waarop een korte instructie staat hoe 
het apparaat werkt.

 •   Maak gebruik van een grote klok, indien 
mogelijk met een datum.

 •   Zorg voor kleurcontrast, zodat je naaste 
dingen beter kan onderscheiden.

 •   Er zijn hulpmiddelen die ongelukken kun-
nen voorkomen, bijvoorbeeld een elektri-
sche waterkoker of een kookplaat die van-
zelf uitgaat.

Het kan zijn dat er, naast eventuele aanpas-
singen, meer hulp nodig is om uw naaste zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen  
laten wonen. Hierbij kunt u denken aan 
het inzetten van zorg, domotica, maaltijd-
ondersteuning, vrijwilligers organisatie, dagbe-
steding, en/of huis houdelijke ondersteuning. 

Er zijn verschillende leveringsvormen moge-
lijk voor het inzetten van bv. dagbesteding/
huishoudelijke ondersteuning. Dit is geheel 
afhankelijk van uw persoonlijke situatie.  
Een wijkverpleegkundige en casemanager kun-
nen u helpen bij het zoeken naar een voor u  
passende oplossing en indien nodig voor u 
aanvragen.

ACTUEEL
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ACTUEEL & PUZZEL

SUDOKU
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Een lekkere attentie met de kerst, een leuke 
paasattentie! Weet u dat dit mogelijk wordt 
gemaakt door stichting Vrienden van De 
Merwelanden? 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 
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.

VRIENDEN
VAN DE MERWELANDEN

WORD VRIEND VOOR 15 EURO

ACTUEEL
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ZORGKAART 
NEDERLAND 

Door Jacomien Wildvank, voorzitter cliëntenraad De Merwelanden

Deel uw ervaring op ZorgkaartNederland
Kwaliteit staat bij De Merwelanden hoog in het 
vaandel. Met onze medewerkers en vrijwilligers 
zetten wij ons dagelijks in om het leven van onze 
cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Dit 
doen wij door rekening te houden met de wensen 
en behoeften van onze cliënten en hun familie-
leden, door het maken van goede afspraken en 
door het nakomen van onze afspraken. En van-
zelfsprekend bieden wij goede en verantwoorde 
zorg volgens nationale maatstaven. Uw mening 
is belangrijk voor ons. Naast ons eigen tevre-
denheidsonderzoek, kunt u uw ervaring met De 
Merwelanden ook delen op ZorgkaartNederland.

ZorgkaartNederland
Zorgkaart Nederland is de grootste ervarings-
site voor de Nederlandse gezondheidszorg waar 
mensen hun ervaringen met de zorg delen. Zorg-
kaart Nederland is een website van Patiëntenfe-
deratie Nederland. De website biedt informatie 
om te kunnen kiezen voor een zorgaanbieder 
die het beste bij u past. De feedback op de web-
site benutten wij voor voortdurende kwaliteits-
verbetering. Wij nodigen u uit om uw ervaringen 
met de zorg- en dienstverlening van de Merwe-
landen te delen door middel van het geven van 
een beoordeling op www.zorgkaartnederland.nl.
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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
Geestelijk verzorger
06 143 009 42
Huishouding 
06 143 010 45
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 
06 437 987 80
Pedicure  
06 190 062 69
Podotherapie 
06 517 937 95
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
Vrijwilligerscoördinator    
06 383 322 65
Wijkverpleegkundigen 
078 750 20 90
Winkel 
078 750 20 24
Woningverhuur, meldingen en 
klachten 
06 437 987 80

DOKTERSSPREEKUREN VINDEN PLAATS IN DE PASSAGE  
VAN DE MERWELANDEN

maandag
13.00 uur
woensdag en vrijdag
08.00 uur

STROOM Huisartsenzorg  
spreekuur op afspraak, 078 204 88 88

donderdag
16.00 uur

dr. Wildeboer
spreekuur op afspraak

donderdag
10.00 uur

dr. Viljac
spreekuur op afspraak

 
maandag en donderdag
08.00 uur tot 09.00 uur 
woensdag en vrijdag 
08.30 uur tot 09.00 uur

Priklab
Star lab

Result lab

IN DE KAPEL

KERKVIERINGEN
dinsdag 9.30 uur en  
zaterdag 10.00 uur

Huisdiensten in de kapel
29 juli 14.30 uur
26 augustus 14.30 uur

ACTUEEL
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