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COLUMN

VAN REFLECTIE
Door Corrie van Randwijk, bestuurder De Merwelanden 

 

Tijdens de herfst- en wintermaanden maken 
we het traditiegetrouw warm en gezellig in 
De Merwelanden. Maar het is ook de periode 
om terug te blikken op het afgelopen jaar. En 
alvast vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.

“Alles heeft zijn tijd” staat er in Prediker. 
Het lijkt of Prediker ons zou willen 
zeggen “Neem die tijd en benut de tijd die 
je is gegeven”.

De viering van Dordrecht 800 jaar stad stond 
op de kalender en zou groots gevierd worden 
in 2020. Door Corona werd dit met een jaar uit-
gesteld en kon het pas afgelopen september 
plaatsvinden. Het is u vast niet ontgaan dat 
deze viering op 25 september bij De Merwe-
landen werd afgetrapt met een wandeltocht 
voor alle inwoners van Dordrecht. Volgens 
journalist Kees Thies “de manier om Dordt en 
de Dordtenaren te leren kennen” en cultuur 
en sportiviteit te combineren. Samen met een 
aantal sportieve ouderen en medewerkers 
van De Merwelanden hebben we genoten van 
deze toer die ons o.a. langs de oudste resten 
van de ruïne van Huis te Merwede en de oude 
stadsgrenzen van Dordrecht bracht. Historie 
uit lang vervlogen tijden.  

Op Allerzielen, begin november, herdenken we 
en staan we stil bij degenen die ons het afge-
lopen jaar zijn ontvallen. Samen met familie 
en medewerkers gedenken we hen en delen 
we verhalen. We sluiten 2021 betekenisvol 
af. Een ingrijpend jaar dat veel impact had op  

ouderen, verwanten en medewerkers. Geluk-
kig gaan we nu voorzichtig terug naar “nor-
maal”. Samen met de Cliëntenraad maken we 
keuzes in het opstarten van ontmoetingen, 
vieringen en activiteiten en de invulling ervan. 

De Merwelanden staat niet stil in de tijd, we 
kijken vooruit. We zijn trots op onze medewer-
kers, mede door hun inzet hebben we de uit-
breiding en renovatie van 29 appartementen 
voor ouderen met een verpleeghuiszorgvraag 
kunnen realiseren. We hebben grote aanpas-
singen gedaan op het gebied van automatise-
ring en zorgtechnologie. De grote veerkracht 
en saamhorigheid die de organisatie laat zien 
bij het aangaan van alle uitdagingen is bijzon-
der. Medewerkers van De Merwelanden tonen 
een sterke wil om er samen het beste van te 
maken, ook wanneer de omstandigheden 
moeilijk zijn.

Ik wens ons samen een mooie tijd toe in De 
Merwelanden, gezegende feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar.
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Corrie van Randwijk
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VASTE ACTIVITEITEN

DE THEATERZAAL

TUIN

ACTIVITEITENRUIMTE

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

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

DE SPELSALON

WOENSDAG 
19.00 UUR 

BARAK

VRIJDAG 
13.00 UUR 

BILJART



VASTE ACTIVITEITEN

BRASSERIE  
DE ONTMOETING

ZATERDAG  
14.00 -  15.30 UUR 

SPELLETJES OP  
ZATERDAG

VASTE ACTIVITEITEN
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MAANDELIJKSE  
ACTIVITEITENBUITEN

DINSDAG  
10.30 -  11.30 UUR 

WANDELVERENIGING

WIST 
U DAT?

 

Bingo werd vroeger 

‘beano’ genoemd: bonen 

werden gebruikt om de 

nummers af te dekken.

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. De Merwelanden behoudt zich het 
recht voor om wijzigingen aan te brengen in het activiteitenprogramma 
mochten de omstandigheden wijzigen.

1E WOENSDAG  
IN DE THEATERZAAL 
13.30 UUR 

BINGO

1E WOENSDAG IN DE TUIN 
10.00 UUR 

VERSMARKT

2E WOENSDAG IN DE TUIN 
10.00 UUR 

MINI ALBERT 
CUYP MARKT



COLUMN

GENERATIES
Door Frans van Herwijnen, geestelijk verzorger bij De Merwelanden 

Er wordt een documentaire op tv uitgezonden “In 
de voetsporen van de Wederopbouw”. Het gaat 
over de periode van na de oorlog, toen Neder-
land letterlijk weer opgebouwd moest worden. In 
de bezettingstijd had men grote verwachtingen 
over de tijd na de bezetting. De gedachte was dat 
alles anders en beter zou worden. De verbon-
denheid van de bevrijdingsmaanden zou worden 
voort gezet en de verdeeldheid die Nederland 
kenmerkte in de jaren 1930 zou veranderen. Het 
moet een complexe tijd geweest zijn: opkrabbelen 
na de verschrikkingen van de oorlog, de vervol-
ging van de Joden, de vraag wie goed en wie fout 
was geweest. Duizenden mensen die een trauma 
hadden opgelopen. Het credo in die tijd was: niet 
rouwen, maar bouwen. Er was eenvoudigweg 
geen tijd voor verwerking van al dat wat men 
had moeten doorstaan.

We zijn allemaal kinderen van een generatie. 
Vaak, zo hebben onderzoekers ontdekt, zijn er 
overeenkomsten tussen mensen uit dezelfde 
generatie. Ik zal me focussen op de generaties 
waar velen van u tot behoren. Sommige van u 
zullen afkomstig zijn uit de vooroorlogse ge-
neratie (periode 1910-1930), de meesten van u 
behoren echter tot de ‘stille generatie’ (periode 
1931-1940). Deze generatie bleef trouw aan het 
gezag, vandaar stille generatie. In de tijd van de 
wederopbouw kon je door je werk hoger komen 
op de maatschappelijke ladder. In die tijd was 
de ‘verzuiling’ nog erg sterk, je mening en gedrag 
werden voor een groot deel gevormd door de 
waarden en normen die je ‘vanuit huis’ mee 
kreeg. Als je uit een rood nest kwam, was het 
vanzelfsprekend dat jij ook socialist was, en elke 
zondag naar de kerk, dat hoorde er gewoon bij. 
Katholiek of gereformeerd waren toen nog  

gescheiden werelden, de religie bepaalde bijvoor-
beeld naar welke school, tandarts of bakker je 
ging. Het saamhorigheidsgevoel is dan nog erg 
groot. Bezit van een auto gaf aanzien en de huis-
houdelijke apparatuur kwam in opmars. Deze 
generatie was spaarzaam ingesteld.

Ik haast me erbij om te stellen dat dit natuurlijk 
algemeen is, want elk mens heeft ook nog zijn of 
haar eigen persoonlijkheid. Maar het lijkt erop 
dat we voor een gedeelte gevormd worden door 
de samenleving waarin we opgroeien. En het is 
daarom ook niet verwonderlijk dat veel oude-
ren van nu worstelen met mobiele telefoons en 
computers en alles wat daarbij hoort. Zoals, an-
dersom, de generatie van nu niet meer weet hoe 
je een platenspeler of cassettebandjes gebruikt. 

Dus als het u weer eens duizelt als een (klein)zoon 
of dochter u iets verteld over een email, selfie, 
whatsapp of facebook; bedenk dan dat zij later als 
ze zelf oud zijn hetzelfde ervaren als hun (klein)
kinderen over nieuwerwetse dingen beginnen!

‘’De ontelbare generaties dwarrelen als herfst-
bladeren neer; alleen de liefde is eeuwig en sterft 
nimmer meer.’’ Harry Kemp.
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COLUMN ACTUEEL

VRIENDEN
VAN DE MERWELANDEN

Lezers van de Wijzer en Nieuwsweek hebben 
het ongetwijfeld wel eens bij de nieuwsberich-
ten vermeld zien staan: “Deze activiteit werd 
mogelijk gemaakt door stichting Vrienden van 
De Merwelanden.” 

We spreken met voorzitter Gé Wolkenfelt over 
wat deze stichting doet voor bewoners van De 
Merwelanden. “De stichting zet zich in om het 
leven in De Merwelanden te veraangenamen. 
Dat doen we altijd in samenwerking met de 
medewerkers van De Merwelanden die met 
goede ideeën komen voor leuke activiteiten.”

KUNT U EEN VOORBEELD GEVEN?
“Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een op-
treden van een zanger, een vogelshow of een 
uitstapje. En we zorgen met de feestdagen 
voor leuke attenties voor bewoners. Zo heb-
ben we met de kerstdagen heerlijke amandel-
staven uitgedeeld. We zijn er trots op dat we 
hebben kunnen bijdragen aan verschillende 
instrumenten waar bewoners veel plezier aan 
beleven zoals de duofiets, de vissteiger en de 
tovertafel.“

HOE KOMT DE STICHTING AAN HET GELD OM 
DIT TE KUNNEN DOEN?
“Wij zijn heel blij met onze donateurs, die de 
stichting soms al jaren steunen. En niet onbe-
langrijk: een deel van de opbrengst van twee-
dehands winkel Cockies & Mokkies komt ten 
goede aan de stichting. Om de wensen te kun-
nen blijven vervullen, zijn nieuwe donateurs 
uiteraard van harte welkom!

Ik hoop dan ook dat lezers van de Wijzer zich 
willen aanmelden als nieuwe donateur. Hier-
voor kunt u een e-mail sturen naar m.verweij@
demerwelanden.nl. Hartelijk dank!
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CAMARGUE 
DRIJFTILLEN 
GELE IRIS

HYDROLOGIE
KREEK
MALARIA

MATTENBIES
POLDER
RIETLANDEN

VALLEI
VETBLAD
WANTSEN

WAPENVLIEG
WATERMUNT
WEEKDIEREN

WEKE GROND
ZEGGE

PUZZELS

WOORDZOEKER

WWEKEGROND

LNIATIRGRTB

DVRVDEVMGSN

EIGOLORDYHM

SUDOKU

PUZZEL

Heb je zin in  
meer puzzels?  
Kijk dan eens  
op www.sudokunet.nl  
en www.puzzelsite.nl
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1 2 3 4 5 6 7 8

9

10 11 12

13 14 15 16

17 18

19 20

21 22

23 24 25

26 27 28

29 30

31 32

HORIZONTAAL
11 zangvogel 13 anno Mundi (afk.) 15 gevrijwaard 
tegen risico 17 bedompt 19 hoofdsieraad 20 tuin  
21 islamitische vastenmaand 23 vrouwelijk dier  
25 hoger onderwijs 26 telwoord 28 voorzetsel  
29 naar links 31 Aziaat 32 halt!

VERTICAAL
2 programmapunt 3 liefkozing 4 Centraal 
Bureau voor de Statistiek 5 alles inbegrepen 
(afk.) 6 zonde 7 Frans lidwoord 8 guitig  
10 dobbelspel 11 vierdeursauto 12 sportterrein 
14 gebergte in Europa 15 verdwijn! 16 idioot 
17 ter wereld brengen 18 land in Afrika  
22 meisjesnaam 24 drammer 25 deel van een 
mes 27 strijdbijl 28 zak 29 laatste kwartier (afk.)  
30 neon

PUZZEL

Bron: puzzelsite.nl
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HET BELANG VAN
BEWEGEN BIJ MENSEN MET DEMENTIE 
Door Sabrina Penning, Casemanager De Merwelanden

Uit onderzoek blijkt dat bewegen goed is voor 
mensen met dementie. Bewegen heeft een 
positief effect op de kwaliteit van leven en op 
de zelfredzaamheid van ouderen. Met kleine 
beweegmomentjes is er heel wat meer bewe-
ging in de dag te krijgen. Je kunt dementie er 
niet mee stoppen, maar het lijkt de dementie 
wel te vertragen. Zo verbeter je het denkver-
mogen en verminder je onrust en passiviteit. 
Daarnaast zorgt beweging voor een betere 
doorbloeding en een fitter lichaam.

De algemene beweegnorm is om elke dag een 
half uur aan een stuk matig intensief te bewe-
gen. Dit is echter niet voor iedereen haalbaar, 
bijvoorbeeld voor mensen met dementie. Toch 
zijn er ook voor deze groep veel mogelijkhe-
den. Denk aan de beweeg- en beleeftuinen, 
muziek of aan bewegingsactiviteiten aan ta-
fel.  Je kunt op verschillende momenten een 
beweegmomentje inbouwen. Bijvoorbeeld zelf 
koffie laten inschenken of laten helpen met 
het dekken van de tafel. Onthoud bij het or-
ganiseren van een activiteit voor je naaste dat 
het niet gaat om de prestatie, maar om de uit-
daging.

Een ergotherapeut die gespecialiseerd is in de-
mentie of een geriatriefysiotherapeut kan uw 
naaste leren bewegen, de huisarts kan u door-
verwijzen.

BEWEGINGSTIPS
 •   Kijk samen of het mogelijk is om een oude 

sport weer op te pakken.

 •   Fietsen op een duo-fiets, zwemmen en een 
bal overspelen kunnen ook als iemand 
minder mobiel is.

 •   Stofzuigen, afwassen, aardappelen schillen 
en tuinieren zijn goede bewegingsvormen.

 •   Bewegen/dansen op muziek is een sim-
pele vorm van bewegen en kan ook als de 
persoon met dementie minder mobiel is, 
mensen gaan vaak zelf bewegen als ze be-
kende muziek van vroeger horen.

 •   Wandelen ( het liefst een bekende route).

 •   Gymnastiek of zitgymnastiek (individueel 
of in groepsverband).

Kenniscentrum Sport heeft samen met on-
derzoekers een beweeggids ontwikkeld. Deze 
beweeggids laat zien hoe je ouderen met de-
mentie kan stimuleren meer te bewegen en is 
digitaal te vinden op de website van Kennis-
centrum sport.

ACTUEEL ACTUEEL



ACTUEEL ACTUEEL

ZORGKAART 
NEDERLAND 

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
ZorgkaartNederland is een platform waarop cli-
enten en hun familie en/of mantelzorgers hun 
ervaring met een zorginstelling kunnen delen. De 
site is een initiatief van Patiëntenfederatie Ne-
derland. Wilt u ook uw ervaring met de Merwe-
landen delen op ZorgkaartNederland? Wij horen 
graag uw aandachtspunten of complimenten.
www.zorgkaartnederland.nl
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HET KAPELFONDS 
VAN DE MERWELANDEN IS ER OOK VOOR U! 

In 1977 is het Kapelfonds van De Merwelanden opgericht ter bevordering van de geestelijke zorg van de bewoners 
van De Merwelanden en de aanleunwoningen. Dat deed het Kapelfonds toen, maar ook nu.

Door Bestuur stichting Kapelfonds De Merwelanden

Het Kapelfonds wil uw gesprekspartner zijn 
waar het aankomt op religie en levensbe-
schouwing, geworteld in de katholieke traditie 
met een open blik naar de toekomst. En dat 
voor alle bewoners, ook voor u!

WAT IS HET KAPELFONDS?
De meesten van u weten wel dat we een ka-
pel hebben in ons huis. Het is een ruimte waar 
kerkdiensten worden gehouden en mensen 
een kaarsje branden. Het is een gewijde ruim-
te die ons herinnert aan de Rooms-Katholieke 
wortels die De Merwelanden heeft. Het Kapel-
fonds is een aparte stichting. Volgens de statu-
ten is het doel van het Kapelfonds: “het bevor-
deren van de Rooms-Katholieke eredienst en 
het doen verlenen van pastorale zorg voor de 
bewoners van De Merwelanden”. Dat zijn ver-
ouderde woorden. In de huidige tijd zouden 
we zeggen: “het houden van religieuze bijeen-
komsten en het verzorgen van geestelijke zorg 
voor de bewoners van De Merwelanden”.

WAT DOET HET KAPELFONDS FEITELIJK?
Ten eerste de erediensten. Hiermee worden de 
kerkdiensten bedoeld, zoals deze op dit mo-
ment worden gehouden in ons huis:
 •   twee keer in de week een Rooms- 

Katholieke viering en 
 •   een keer per maand een protestante dienst. 

De leden van het Kapelfonds denken na over 
de erediensten: 
 •   hoe worden deze bezocht en  

georganiseerd, 
 •   hoe wordt daarbij samengewerkt met de 

Parochie/Bisdom en de Wilhelminakerk/
Petruskapel, 

 •   sluiten de kerkdiensten aan bij de wensen 
van de bewoners, 

 •   wat gebeurt er met de opbrengsten van 
de collecten.

Kortom, we denken na over de kwaliteit van 
de kerkdiensten. 

Ten tweede de pastorale zorg, de zorg voor de 
ziel. Pastorale zorg en geestelijke verzorging 
lijken veel op elkaar, maar er zijn verschillen: 
Kortgezegd is pastorale zorg vaak verbonden 
met een kerk en ligt de nadruk op de gees-
telijke begeleiding van de leden van de kerk. 
Geestelijk verzorging is een relatief nieuw en 
vaak niet meer verbonden aan een kerk. Gees-
telijk verzorgers zijn in dienst van een zorgin-
stelling. Zij staan ook open voor elk geloof of 
levensbeschouwing. De Merwelanden heeft 
gekozen voor een algemeen geestelijk verzor-
ger. De geestelijk verzorger gaat persoonlijk in 

ACTUEEL
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gesprek met de cliënt, organiseert groepsge-
sprekken en dient als voorganger in een kerk-
dienst. Als Kapelfonds denken we na over de 
geestelijke verzorging in ons huis en dragen 
we zorg voor kwaliteit hiervan. 

VOOR WIE?
De kerkdiensten zijn vrij toegankelijk voor 
alle bewoners van de Merwelanden, we zien 
u graag! Heeft u een wlz-indicatie, dan kunt u 
ook gebruik maken van de begeleiding door de 
geestelijk verzorger.

DE TOEKOMST
We zien dat steeds meer bewoners van ons 
huis lang niet Rooms-Katholiek zijn. Steeds 
minder mensen bezoeken de traditionele 
kerkdiensten en willen juist op een andere ma-
nier hun geloof of levensbeschouwing vormge-
ven. Als Kapelfonds willen we natuurlijk onze 
kerkdiensten en de pastorale zorg daarop aan-
passen. Daarbij blijven we wel trots op onze 
Rooms-Katholieke identiteit en willen we het 
goede en bijzondere hiervan behouden. Onze 
uitdaging, als stichting Kapelfonds De Merwe-
landen, is om zorg te blijven dragen voor de 
kerkdiensten, zodat u een plek heeft waar u 

uw geloof samen met anderen kan belijden. 
Daarnaast zetten we ons in om, in een maat-
schappij waar geloof op zo veel verschillende 
manieren wordt beleefd, geestelijke verzor-
ging mogelijk te maken. Het Kapelfonds wil 
uw gesprekspartner zijn, waar het aankomt op 
religie en levensbeschouwing, geworteld in de 
katholieke traditie met een open blik naar de 
toekomst. 

UW MENING IS BELANGRIJK VOOR ONS.
Hoe kijkt u aan tegen de kerkdiensten en ove-
rige activiteiten van het Kapelfonds zoals deze 
nu worden aangeboden? Heeft u ideeën, wilt 
u meedenken of meewerken aan onze activi-
teiten? Laat het ons weten, u kunt contact op-
nemen met onze algemeen geestelijk verzor-
ger Frans van Herwijnen, f.van.herwijnen@ 
demerwelanden.nl of 06-14300942 (op maan-
dag, dinsdag of donderdag) Of u spreekt hem 
aan als u hem tegenkomt in De Merwelanden.  

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking 
om de geestelijke zorg ook in deze tijd zinvol 
te laten zijn. Het is misschien wel meer dan 
ooit nodig.

ACTUEEL



REDACTIEWIJZERACTUEELIN BEELD

STAAT U ZELF DEZE KEER OP DE

FOTO?

Iedereen kan 

schilderen!

Tranentrekkers

Roofvogelshow!

800 jaar Dordrecht

Ouderwets gezellige spelletjes
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REDACTIEWIJZER

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 OF THEATERZAAL

KERKVIERINGEN
Katholieke vieringen
*  Woord en communie viering,  

elke zaterdag 10.00 - 11.00 uur Kapel of Theaterzaal
*  Woord en communie viering,  

elke dinsdag 9.30 - 10.00 uur Kapel 

Protestantse dienst
*  Elke laatste donderdag van de maand 14.30 - 15.30 uur  

Kapel of Theaterzaal

Reserveren voor de diensten is niet nodig
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