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De Merwelanden  
bestaat 45 jaar
Op 13 april 2019 bestaat De Merwelanden 

45 jaar. Reden voor een feestje dus, een 

hele week feest om precies te zijn. De 

feestweek start op dinsdag 9 april met 

een Playbackshow. Onze medewerkers 

kruipen in de huid van bekende zangers 

en zangeressen en laten zo hun kunsten 

zien.

Op woensdag 10 april is er een feeste-

lijke balletvoorstelling, uitgevoerd door 

de leerlingen van Balletschool De Singel. 

De balletschool bestaat dit jaar 40 jaar, 

een extra feestelijke voorstelling dus.

Op vrijdag 12 april staat de Vrolijk Noot 

ook geheel het teken van 45 jaar De 

Merwelanden.

Als afsluiting van de feestweek organi-

seren wij op zaterdag 13 april het 

Jubileum Feest, de knaller van de 

feestweek. Een gezellige braderie, 

foodtrucks en optreden van o.a. Ronnie 

Tober, Willeke d´Estell, Harold Verwoert 

en Randy Derkhof. Het Jubileum festival 

wordt afgesloten met een 70´s party in 

en rondom de feesttent op het parkeer-

terrein achter De Merwelanden. U viert 

het feestje toch gezellig met ons mee?

Meer informatie over de feestweek leest 

u op pag. 8 en 9 in deze Wijzer.

Fotopuzzel

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

vóór 1 april inlevert bij de brasserie of klantenservice, 

maakt u kans op een waardebon voor brasserie 

De Ontmoeting.
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Redactiewijzer

Oplossing prijsvraag fotopuzzel

Op de foto in de vorige Wijzer zag u de Buiten Kalk haven, 

gefotografeerd in 1910. Mw. N. Stam (Haringvliet straat 393) 

gaf het juiste antwoord. Gefeliciteerd, u mag uw prijs 

ophalen bij de klantenservice.
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Enkele weken terug was ik in gesprek 

met enkele bewoners en we hadden het 

over het wekelijkse zaterdagse bad. Hoe 

dat gebeurde in de teil in de keuken of 

de kamer bij de kachel. Een badkamer 

bestond nog helemaal niet. Die waren 

pas verplicht vanaf 1965 en dan alleen 

nog in nieuwbouwwoningen. En een 

kraan waar warm water uit kwam was 

er al helemaal niet. Moeder stookte het 

water in grote pannen warm of men 

haalde heet water bij de waterstoker. Het 

badwater werd gedeeld met broertjes en 

zusjes en ook de handdoeken werden 

meermalen gebruikt. 

Behalve in de teil kon je ook gaan baden 

in een badhuis. Iemand vertelt: “Je kon 

er kiezen uit een stortbad à raison van 

75 cent of een ligbad van ƒ1,25, als ik me 

het goed herinner. Op elke badkamer-

deur was een houten klok gemonteerd, 

waarop de badhuismeester de tijd 

vaststelde die je was toegemeten. 

Douches vijftien en ligbaden twintig 

minuten. Wanneer de tijd om was werd 

er op de deur geklopt. Alleen wanneer je 

een fooitje had gegeven, mocht je wel 

eens wat langer.”

We kunnen ons haast niet meer voor-

stellen dat het zo ging. Een bad nemen 

was een hele organisatie en het koste 

een hoop tijd! Nu kunnen we eigenlijk 

elk gewenst moment van de dag onder 

een heerlijk warme douche gaan staan. 

We draaien de kraan maar open en het 

water stroomt. Even je handen wassen, 

een glas water pakken, de wc doortrek-

ken of thee zetten: we staan er nauwe-

lijks bij stil wat een luxe en gemak het 

is, dat we kranen in huis hebben waar 

altijd schoon water uit komt.

Maar toch zijn er vandaag de dag nog 

talloze plekken op de wereld waar water 

nog steeds niet zomaar uit de kraan 

komt stromen. Of waar mensen nog 

steeds niet over de luxe van een badka-

mer kunnen beschikken. En met name 

vrouwen en meisjes merken dat, want 

zij zijn het die vaak kilometers moeten 

lopen om water te halen om te kunnen 

gebruiken. Ze zijn er elke dag uren mee 

kwijt. Tijd die niet meer besteed kan 

worden aan andere dingen, zoals leren 

op school of geld verdienen voor het 

gezin. Het water is ook niet altijd gezond 

waardoor veel kinderen ziek worden. 

Ouders moeten veel geld uit geven voor 

medicijnen, kinderen presteren slechter 

op school of sterven zelfs. Zo zie je dat 

water eigenlijk invloed heeft op alles!

Op 6 maart begint de 40-dagentijd. Dit 

zijn de 40 dagen voor het feest van 

Pasen (de zondagen niet meegerekend). 

In deze tijd willen we extra aandacht 

besteden aan medemensen ver weg. 

Mensen die net als wij hopen op een fijn 

en gezond leven met hun (klein)kinde-

ren en familie. We zamelen geld in om 

deze mensen te kunnen ondersteunen. 

Via de Vastenaktie wordt het geld dat we 

bij elkaar brengen dit jaar besteed aan 

projecten die te maken hebben met 

schoon drinkwater. Want water veran-

dert alles!

De Merwelanden sluit zich aan bij deze 

actie en met elkaar willen we geld 

inzamelen zodat er gezorgd kan worden 

voor schoon drinkwater op verschillende 

plaatsen. De Vastenaktie is een ver-

trouwde organisatie die er echt voor 

zorgt dat het geld goed terecht komt en 

goed wordt besteed.

Natuurlijk hopen we dat iedereen, die 

woont of werkt in De Merwelanden, 

vrijwilliger is of op bezoek komt, een 

kleine bijdrage wil doen in onze collecte-

bus in de Brasserie. In de komende 

weken zult u meer horen over de 

betekenis van water en er zullen 

verschillende activiteiten zijn die te 

maken hebben met water. Begin april 

zal er weer een culturele middag worden 

georganiseerd met een spetterende 

loterij met leuke prijzen. We hopen dat u 

daar natuurlijk ook bij bent. We houden 

u op de hoogte via de Nieuwsweek!

Gabrielle Vermeulen

Column Gabrielle

WATER
VERANDERT

ALLES!
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De Synode van Dordrecht 
1618 – 1619

Op 13 november 2018 is het 400 jaar geleden dat de Synode van 

Dordrecht begon. Dit was de eerste en enige internationale 

protestantse kerkvergadering in de vroegmoderne tijd. 

Veel Dordtenaren, en veel Nederlanders, hebben geen idee 

meer hoe ‘revolutionair’ de Synode van Dordrecht van 1618-1619 

was en hoe groot de invloed op onze cultuur en natuurlijk op 

het protestantisme. In tegenstelling tot wat we vaak denken, 

beïnvloedde de Synode niet alleen ‘ons kleine calvinistische 

polderland’, maar werkte ook door in Noord-Amerika, Zuid-

Afrika en Indonesië. 

Zelfs vandaag de dag nog, op 10.000 kilometers van Nederland 

in Dort College USA, is de herinnering aan de Dordtse synode 

nog springlevend. 

Het gewicht van de Synode werd destijds onderstreept door de 

internationale betrokkenheid.

De beste calvinistische theologen uit de Republiek, Engeland, 

Duitsland en Zwitserland kwamen een half jaar lang bijeen in 

Dordrecht. De Europese calvinistische familie was daarmee 

bijna compleet aanwezig. Opvallend was de afwezigheid van 

Franse Hugenoten; zij mochten niet deelnemen van hun 

katholieke koning. Calvijn was naast Luther een van de 

belangrijkste Europese kerkhervormers in de 16de eeuw, wiens 

invloed nog immer doorwerkt.

Calvijn is weliswaar nooit in Dordrecht geweest, en was allang 

gestorven toen de Synode begon, maar zijn gedachtegoed viel 

in de Lage Landen in vruchtbare aarde. 

Het calvinisme was tot 1796 de officiële religie van Nederland 

en ook daarna symbolisch voor de Nederlandse identiteit. 

De meerderheid van de Nederlanden was weliswaar katholiek, 

maar de calvinisten vormden een zeer invloedrijke groep 

Nederlanders, goed vertegenwoordigd in de regentenklasse. 

Het bestuursmodel van de Republiek en de Gereformeerde 

Kerk was een inspiratiebron voor de latere democratie in de 

Verenigde Staten. De calvinistische trekjes van Nederland 

hebben tegenwoordig steeds minder met religie te maken, en 

meer met hoe we ons gedragen, met onze manier van doen, 

met onze cultuur. We spreken daarom binnen het programma 

400 Jaar Synode van Dordrecht van ‘cultuurcalvinisme’.

Waarom in 1618/19 een Synode?

Wanneer tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) een 

bestand van twaalf jaar wordt afgekondigd, komen sluime-

rende politieke en religieuze conflicten hevig aan de 

oppervlakte. 

Stadhouder Maurits stelde politiek orde op zaken, zijn tegen-

stander Oldenbarnevelt werd gearresteerd en later ter dood 

veroordeeld. 

De Staten-Generaal gaven ook opdracht tot het houden van een 

Synode om te beslissen over het totaal uit de hand gelopen 

theologisch conflict tussen zgn. remonstranten en contrare-

monstranten, ook wel rekkelijken en preciezen genoemd. 

Met de blik van nu, ging het conflict slechts over een theolo-

gisch nuanceverschil. Maar destijds dacht men daar anders 

over en ging het hard tegen hard. De Synode moest duidelijk-

heid brengen over de toekomst van de calvinistische kerk in de 

jonge Republiek der Verenigde Nederlanden. Politiek en religie 

waren in die dagen nauw verwant. 

Dordrecht kreeg de eervolle taak de Synode te organiseren. 

Sindsdien is de naam van de stad voor eeuwig verbonden met 

dit internationale evenement.

De vergadering duurde ruim een half jaar, en had maar liefst 

180 zittingen. De oplossing voor de verdeeldheid verdient geen 

schoonheidsprijs: de remonstranten werden uit de vergadering 

gezet omdat een inhoudelijke discussie onmogelijk bleek.

Het conflict werd dus niet opgelost, maar een escalatie was 

voorkomen. De remonstranten stichtten de Remonstrantse 

Broederschap, een nieuwe kerk die zich tot op de huidige dag 

presenteert als een vrijzinnig alternatief voor de christelijke 

orthodoxie. 

Zo werd in Dordrecht het calvinisme en de rol van de kerk in de 

samenleving begin 17de eeuw vastgelegd. Daarnaast besluit de 

Synode tot het vertalen van de Bijbel vanuit de originele talen 

naar het Nederlands. 

In 1637 verschijnt de zogenaamde Statenbijbel, die blijvende 

invloed heeft op de Nederlandse taal. Vervolgens verspreidde 
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het gedachtegoed zich onder andere met de handelscompag-

nieën over de wereld; en later opnieuw met de emigratie en 

zending in de 19de en de 20ste eeuw. De Dordtse Leerregels, de 

belangrijkste besluiten van de Synode, hebben een vorm en 

een stelligheid waar de 21ste-eeuwse Nederlander moeite mee 

heeft. Toch gaan ze over nog altijd actuele vragen zoals de 

keuzevrijheid van de mens. In Azië, zelfs in China en Zuid-

Korea, bloeit het protestantisme. 

Aan de VU De Synode van Dordrecht 1618 – 1619 2018 – 2019 2 

bestuderen regelmatig studenten uit die landen de ‘Dordtse 

traditie’. 

De Synode staat daarmee nog altijd als een huis; hier in onze 

stad is 400 jaar geleden geschiedenis geschreven en daar mag 

je als inwoner van Dordrecht best trots op zijn. 

Ook wij staan stil bij deze belangrijke gebeurtenis van 400 jaar 

geleden en zullen een aantal activiteiten aanbieden die hierbij 

aansluiten:

-  21 maart 2019 Synode wandeling met gids van de VVV

-  18 april  2019   The Passion Dordrecht, live tv uitzending in 

de theaterzaal

-  24 april  2019   Dordrechts Museum Synode Tentoonstelling 

Werk, bid & bewonder

www.synode400.nl



Gezond en vitaal
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IN BEWEGING 
MET LIZA BOON EN 
RIANNE BARENDSE 
Begin dit jaar zijn er twee nieuwe beweegcoaches gestart binnen de Merwelanden: Liza Boon en Rianne 

Barendse. Samen met Anja Brak bestaat het ‘beweegteam’ nu uit 3 enthousiaste medewerkers. Wat is een 

beweegcoach? Beweegcoaches organiseren beweegactiviteiten zoals gymnastiek en begeleiding bij de 

Merwelanden 4- daagse. Beweegcoaches kunnen beweegactiviteiten qua inhoud en begeleiding variëren. 

Dit is nodig omdat de fitheid en het begripsvermogen van ouderen onderling flink kan verschillen. De 

beweegcoach zorgt er voor dat iedereen kan meedoen. 

Bewoners van kleinschalige woningen hebben de mogelijkheid om één op één beweegactiviteiten te doen 

samen met een beweegcoach. De beweegcoach van de kleinschalige woningen is de verlengde arm van de 

fysiotherapeut, bijvoorbeeld door samen met een bewoner de voorgeschreven oefeningen te doen. Maar fijn 

recreatief bewegen is ook mogelijk, zoals een tochtje op de duo fiets. Liza Boon en Anja Brak staan klaar 

voor de bewoners van kleinschalige woningen. Op maandag –en woensdagochtend begeleidt Rianne 

Barendse gym afgestemd op bewoners van kleinschalig woningen en bezoekers van de dagbesteding.

Op vrijdagmiddag geeft Rianne de seniorengym. Dit is gym die aansluit bij de fitheid van huurders. Er is 

nog ruimte voor deelnemers bij de seniorengym. Doet u mee? Voor € 10, - per, maand kunt u iedere week 

een uur bewegen. Een gezellig kopje koffie of thee na afloop is inclusief. 

Ziet u er tegen op om naar de seniorengym te gaan of twijfelt u of het iets voor u is, 

maar denkt u wel dat het toch goed is om te bewegen? U kunt altijd een gratis 

proefles nemen. Is de stap naar iedere week gymmen te groot? U kunt ook 

voor een losse gymles kiezen. Als u twijfelt, is er maar één manier: gewoon 

doen! 

Seniorengym Vrijdagmiddag 14.30 - 15.30 ·· Theaterzaal 

Kosten:  € 10.- per maand 

 Losse gym € 3,50 

 Gratis proefles

Gym voor KSW en dagbesteding maandag en woensdag 10.30 - 11.15 ·· Theaterzaal

Elize van Schaardenburg, vitaliteitscoach
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Actueel

De Merwelanden bestaat dit jaar 45 jaar. 

Het is dus 1974 als het “bejaardentehuis” 

De Merwelanden op de Dordtse Staart 

wordt geopend. Het is het jaar dat ABBA 

het Eurovisie Songfestival wint met het 

liedje Waterloo. In die tijd waren de 

plateauzolen de schoenen die je moest 

dragen, hoe hoger, hoe hipper. Nu 45 

jaar later is ABBA nog steeds een hit met 

hun musical MamaMia en is De 

Merwelanden getransformeerd in het 

huis dat we nu, anno 2019, zijn.

In het trappenhuis kom ik een enthousi-

aste Nini van Dongen tegen. Nini is één 

van de vele dierbare vrijwilligers van De 

Merwelanden. Ter voorbereiding op de 

wekelijkse kunstgroep voor ouderen, 

heeft Nini een prachtige pauw als 

voorbeeld gemaakt. Het is een heel 

karwei en het vergt vele uren van 

voorbereiding om iedere keer weer een 

nieuw kunstonderwerp voor te bereiden. 

Deze keer is ze een dag bezig geweest 

om 24 pauwenveren in het kunstwerk te 

verwerken. Nini vertelt dat zij dit iedere 

week met veel plezier doet. Het is 

dankbaar werk en geeft veel voldoening. 

Reikhalzend kijken de ouderen iedere 

week weer naar Nini en haar kunstwer-

ken uit. Ik moet zeker een keer komen 

kijken bij de dagbestedingsgroep om de 

creaties te bewonderen. In de ruimte 

waar deze groep bijeenkomt, worden 

nog meer mooie en kunstzinnige 

stukken geëxposeerd. 

Als (ex)mantelzorger weet Nini als geen 

ander hoe belangrijk het is om talenten 

van mensen te blijven gebruiken. Daar 

ben je immers nooit te oud voor. Als 

Merwelanden zijn we trots op zulke 

vrijwilligers en dankbaar voor hun 

enorme inzet voor onze ouderen. Wilt u 

ook iets bijzonders betekenen voor 

ouderen? Wie de schoen past……..

Even terug naar dat 45 jarig jubileum. In 

45 jaar is er veel veranderd, zeker ook in 

de ouderenzorg. Langzaamaan is onze 

verzorgingsstaat afgebrokkeld. 

Momenteel debatteert de Tweede Kamer 

met minister Hugo de Jonge over het 

maatschappelijke vraagstuk: “ouderen-

zorg in de toekomst”. TV programma’s 

willen ons doen geloven dat er een 

nieuwe generatie ouderen aan het 

ontstaan is. Ouderen die volop in de 

samenleving staan, hun leven op eigen 

wijze inrichten, ook als gezondheid en 

functioneren achteruit gaan. De posi-

tieve benadering doet opgeld waarbij 

uitgegaan wordt van “wat je nog wel 

kunt”. Als er steun en zorg van anderen 

nodig is, willen ouderen dat richten op 

persoonlijk welbevinden, passend bij de 

eigen ervaringen en beleving. De 

ouderen zelf, met hun eigen levensver-

haal, staan centraal, eventueel onder-

steund door familie, vrijwilligers en 

professionals.

Anno 2019 is De Merwelanden nog 

steeds een plaats die er toe doet. Al 45 

jaar lang en, als het aan ons ligt, nog 

heel veel jaren meer. Wij zorgen zo dat 

“we gewone dingen ongewoon goed 

blijven doen”. Het mooiste cadeau zou 

daarom zijn, als er nog meer vrijwilligers 

bij zouden komen om samen al die 

toekomstige ouderen te blijven helpen. 

Met al deze mensen, medewerkers en 

vrijwilligers van De Merwelanden, gaan 

we ons jubileum vieren. Houd de 

aankondigingen goed in de gaten. 

Bekende artiesten zullen ons feest 

opluisteren. Trek dus je feestkleding en 

mooiste schoenen maar aan. Gewoon 

mooi gepoetst of excentriek zoals 

destijds de plateauzolen van ABBA. 

Keurig zwart of zoals de Mascolori 

schoenen van minister de Jonge.

Corrie van Randwijk, bestuurder 

Ps. De schoenen van de minister 

brachten op een veiling € 400, - op.

Wie de schoen past…
OPEN DEUR
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Actief maart

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 on opmerkend mogelijk doen en uitsluitend tussen twee 
stukken door? Dat is prettig voor de overige bezoekers en de mensen die – vaak vrijwillig- voor u optreden.

Datum Activiteit Tijd Locatie Bedrag

Maandag 4 maart Bioscoop The Movies 13.00 uur hoofdingang € 15, -

Dinsdag 5 maart Groenteboer Valk 09.00- 11.30 uur hoofdingang

Dinsdag 5 maart Un hommage a Charles Aznavour 14.00 uur Theaterzaal € 3,50

Woensdag 6 maart Bingo 13.30 uur Theaterzaal € 5, -

Woensdag 6 maart Beautybus 9.30 uur Cultureel Café

Woensdag 6 maart Versmarkt 10.00 uur hoofdingang

Donderdag 7 maart Medley Koor 14.00 uur Theaterzaal € 3,50

Vrijdag 8 maart Kleurrijk dineren Regenboogschool 17.00 uur hoofdingang € 7,50

Woensdag 13 maart Mini Albert Cuyp markt 10.00-16.00 uur hoofdingang

Woensdag 13 maart DD Hot Five + 14.00 uur Theaterzaal € 5, -

Donderdag 14 maart Bloemschikken 14.00 uur Theaterzaal € 15, -

Vrijdag 15 maart NL doet 10.00 uur Terras

Dinsdag 19 maart Groenteboer Valk 09.00-11.30 uur hoofdingang

Woensdag 20 maart Optreden Harold Verwoert 14.00 uur Theaterzaal € 3,50

Donderdag 21 maart Synode wandeling VVV  13.00 uur hoofdingang € 17,50

Maandag 25 maart Vissen Hoog- Blokland 10.00 uur hoofdingang € 12,50

Woensdag 27 maart Thuisbios “Toon Hermans” 14.00 uur Theaterzaal € 2, -

Donderdag 28 maart Winkelen Sterrenburg 13.00 uur hoofdingang € 4,50

Donderdag 28 maart
Lezing klassieke muziek “Schumann” 
door Arie Vuyk

19.00 uur Cultureel Café

Vrijdag 29 maart
Thema avond 
“Maart roert zijn Staart”

17.30 uur
Brasserie  
de Ontmoeting

€ 17,35



Datum Activiteit Tijd Locatie Bedrag

Maandag 1 april Vaartocht Vecht en Loosdrechtse Plassen 12.00 uur hoofdingang € 35, -

Dinsdag 2 april Groenteboer Valk 09.00-11.30 uur hoofdingang

Woensdag 3 april Beautybus Cultureel Café

Woensdag 3 april Versmarkt 10.00 uur hoofdingang

Woensdag 3 april Bingo 13.30 uur Theaterzaal € 5, -

Donderdag 4 april Lente wandeling Kralingse bos 13.00 uur hoofdingang € 12,50

Maandag 8 april Filmlounge Bioscoop The Movies 13.00 uur hoofdingang  € 15, -

Dinsdag 9 april
Opening Feestweek  
“45 jaar De Merwelanden”

11.00 uur Theaterzaal

Dinsdag 9 april Playbackshow 14.00 uur Theaterzaal

Woensdag 10 april Mini Albert Cuyp Markt 10.00 uur hoofdingang

Woensdag 10 april Optreden Balletschool De Singel 15.00 uur Theaterzaal

Donderdag 11 april Duo a men’s passion 14.00 uur Theaterzaal € 3,50

Vrijdag 12 april De Vrolijke Noot 
Brasserie De 
Ontmoeting

Zaterdag 13 april Jubileum festival De Merwelanden 11.00 – 19.00 uur 

De Grift en 
Feesttent
parkeerterrein 
de Grift

Maandag 15 april Vissen Hoog-Blokland 10.00 uur hoofdingang € 12,50

Dinsdag 16 april Groenteboer Valk 09.00 - 11.30 uur hoofdingang

Woensdag 17 april Bloemschikken Pasen 14.00 uur Theaterzaal € 15, -

Donderdag 18 april The Passion Dordrecht Live 20.30 – 22.30 uur Theaterzaal

Vrijdag 19 april The Passion Dordrecht herhaling 14.00 – 16.00 uur Theaterzaal

Woensdag 24 april 
Ode aan de Synode Tentoonstelling,  
rondleiding Werk, Bid &Bewonder
Dordrechts Museum

13.00 uur hoofdingang € 22,50

Donderdag 25 april Winkelen Sterrenburg 13.00 uur hoofdingang € 4,50

Vrijdag 26 april
Thema avond
“Dancing Queen’

17.30 uur
Brasserie de 
Ontmoeting

€ 17,35

Actief aprilActiviteitenagenda april
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Annulering van uitstapjes:
* Uitstapjes met de Drechthopper: bij annuleringen minder dan 24 uur voor de vertrekdatum zijn wij genoodzaakt het volledige 

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

bedrag bij u in rekening te brengen.



Actief maart

10

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

vervolg  Een avondje niet koken maar 

gezellig dineren met andere bewoners 

uit de buurt dineren  en de leerlingen De 

Regenboogschool die u zullen verrassen 

met hun kookkunsten. We verzamelen 

om 17.00 uur bij de hoofdingang. De 

kosten zijn € 7,50. 

*Dit uitje is niet geschikt voor bewoners 

van kleinschalig wonen, thuiszorg en 

verpleging.

Reserveren is noodzakelijk!

DD Hot Five +
Woensdag 13 maart

DD Hot 5+ wordt ook wel eens geksche-

rend BZT genoemd of wel “de band 

zonder trompet” en heeft daardoor een 

kenmerkende eigen sound.

De stijl van DD Hot five + is divers, maar 

maakt altijd haar naam waar. Het swingt 

altijd de pan uit. Voorop staat het plezier 

dat zij altijd beleven om met elkaar mu-

ziek te kunnen maken.

Stilzitten bij de dansbare muziek van DD 

Hot five + is bijna niet mogelijk en bij alle 

optredens gaat bijna altijd het dak eraf. 

Ook het laatste optreden van deze waan-

zinnige band in De Merwelanden was 

een groot succes en al snel kregen wij 

de vraag om deze band weer eens uit te 

nodigen. Bent u een echte muziekliefheb-

ber, dan mag u dit optreden niet missen! 

U bent om 14.00 van harte welkom in de 

Theaterzaal. De entree is € 5, -.

Bioscoop The Movies 
Maandag 4 maart

De bioscoop is een zusje van The Movies 

in Amsterdam (sinds 1912).

The Movies zoekt vooral films, die ont-

staan vanuit een creatieve dadendrang 

van een regisseur of scenarioschrijver en 

niet vanuit zakelijke motieven van een 

producent of een marketingafdeling.

Er is een gevarieerde mix van titels: 

goede Hollywoodfilms, toegankelijke 

‘sterrenfilms’, NL-producties, echte film-

kunst en speciale festivalprogramma’s. 

Wie gaat er mee naar de film?

We verzamelen om 13.00 uur bij de 

hoofdingang. De kosten zijn € 15, -  

(vervoer, entree en begeleiding).  

Reserveren is noodzakelijk.

Thuisbios Muzikaal:  
“ Un hommage à  
Charles Aznavour” 
Dinsdag 5 maart

Charles Aznavour is een van de grootste 

liedjesschrijvers met een van de meest 

ontroerende stemmen van de Franse 

chansonwereld. Hij is op 1 oktober 2018 jl. 

overleden. 

Hij zong over hartstocht en de vrolijke 

en droevige momenten uit het dagelijks 

leven. Hij gebruikte al zo lang precies 

de goede en krachtige woorden om te 

beschrijving wie wij zijn.

De teksten van de welbespraakte en gere-

nommeerde schrijver klonken als poëzie. 

De melodieën van de uitzonderlijk goede

vervolg  zanger vormden de soundtrack 

van ons leven. De immigrantenzoon 

zong over de ‘Esprit Français’ en het 

Parijse leven en was als geen ander in 

staat om zowel het bohemienleven van 

de kunstenaars van Montmartre als 

het toneelleven waar hij zo van hield te 

beschrijven. 

Hij wist diepe gevoelens te verwoorden 

en zong over vrijheid, het verstrijken 

van de tijd en melancholie door een 

verloren jeugd, verlies en rouw. 

Hij schreef meer dan 100 liedjes die 

tijdperken, talen en grenzen overstij-

gen en putte inspiratie uit zijn af-

komst. U bent om 14.00 uur van harte 

welkom in de Theaterzaal. De entree is 

€ 3,50 (incl. een glas Franse wijn/ sapje)

Medley koor
Donderdag 7 maart

Het Medleykoor bezorgt u een fijne 

muzikale middag met heel veel be-

kende liedjes die herinneringen zullen 

oproepen en u uit volle borst laten 

meezingen. U bent om 14.00 uur van 

harte welkom in de Theaterzaal. De 

entree is € 3,50.

Kleurrijk dineren 
Regenboogschool
Vrijdag 8 maart 

Een initiatief van De Regenboogschool 

aan de Volkerakweg. Kinderen die een 

diner bereiden voor bewoners van de 

wijk. Fantastisch toch!
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NL doet
Vrijdag 15 maart

Op 15 maart is het 

weer NLDoet, de 

grootste vrijwil-

ligersactie van Nederland. Ook het 

Management. Team van De Merwelan-

den steekt deze dag de handen uit de 

mouwen. Zij gaan het terras van De 

Merwelanden opfleuren met bloemen 

en planten. Vanaf 10.00 uur gaan zij 

aan de slag. 

Optreden Harold Verwoert
Woensdag 20 maart

Harold Verwoert is zanger, presentator, 

acteur, voice-over, componist tekst-

dichter en betrad de hitlijsten met 

nummers van zijn alter ego Coole Piet 

Diego. Deze muzikale duizendpoot, be-

kend van omroep Max, zal vanmiddag 

voor ons optreden. U bent om 14.00 uur 

van harte welkom in de Theaterzaal. De 

entree is € 3,50.

Synode wandeling met gids 
Donderdag 21 maart

De gids van de VVV neemt ons mee 

langs de belangrijkste plaatsen die aan 

de synode herinneren. Met toelichting 

van de gids komt u meer te weten over 

de Synode en de gevolgen voor de stad. 

Ter afsluiting drinken/eten we koffie 

met appelgebak in de Witte Haen in 

de wijnstraat. We verzamelen om 13.00 

uur bij de hoofdingang. De kosten zijn

Lezing klassieke muziek 
“Schumann”
Donderdag 28 maart

Wie romantische muziek zegt, zegt 

Schumann! Maar waar komt het etiket 

romantiek nu precies vandaan? En 

wat maakt de muziek van Schumann 

zo bijzonder? In deze lezing van 

Arie Vuyk gaan we dieper in op deze 

boeiende componist, die muziek en 

literatuur wist te mengen. U bent om 

19.00 uur van harte welkom in het 

Cultureel Café.

Thema avond 
“Maart roert zijn Staart”
Vrijdag 29 maart 

Het spreekwoord “Maart roert zijn 

staart “ wordt nog steeds veel gebruikt.

Voor ons als Staartenaren perfect om er 

een thema avond van te maken, zeker 

nu wij steeds meer het gevoel krijgen 

dat we echt “de staart” van Dordrecht 

gaan worden en een beetje vergeten 

worden.

Reden genoeg om te laten zien dat 

Staartenaren een feestje kunnen ma-

ken en echt niet alleen maar ouder zijn 

dan de gemiddelde bewoners in andere 

wijken.

Het duo A (Arie & Ad), ook uit de Staart, 

zorgen voor de muzikale omlijsting 

en het menu, gemaakt in overleg met 

echte Staartenaren, zal u verrassen! U 

bent vanaf 17.00 uur van harte welkom 

in Brasserie De Ontmoeting, het diner 

vangt aan om 17.30-17.45 uur. De kosten 

zijn € 17,35. Reserveren is noodzakelijk.

vervolg  € 17,50 (incl. vervoer, rondleiding 

en begeleiding). Reserveren is 

noodzakelijk.

Thuisbios DVD ‘One man 
show Toon Hermans”
Woensdag 27 maart

Als jongen zag hij in de Stadsschouwburg 

van Heerlen een optreden van de Neder-

landse clown Johan Buziau. Toen wist hij: 

dat wil ik ook! Toon Hermans werd veel 

meer dan een clown. Vanaf het moment 

dat hij zijn eerste One Man Show op het 

toneel bracht werd TOON een theater-

vorm op zich. Met zijn One Man Shows 

vulde hij steeds weer wekenlang moeite-

loos een bulderend Carré. Deze prachtige 

theatervoorstellingen zijn nu verzameld 

in drie DVD boxen. Vandaag bekijken 

we de One man show uit 1993. U bent 

vanaf 14.00 uur van harte welkom in de 

Theaterzaal. De entree is € 2, - (incl. kof-

fie/ thee)

Schumann
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Vaartocht Vecht en 
Loosdrechtse plassen
Maandag 1 april

Na een busreis van ongeveer een uur 

vertrekken we vanuit Maarssen met de 

“River Cloud” voor een prachtige rond-

vaart over de Vecht, langs het mooiste 

stukje van de Utrechtse Vecht met statige 

buitenhuizen en romantische theekoe-

pels. Aan boord drinken we gezellig een 

kopje koffie of thee met gebak. We verza-

melen om 12.00 uur bij de hoofdingang, 

de touringcar vertrekt om 12.30 uur. 

Tip: Aangezien we om 12 uur al moeten 

verzamelen raden wij u aan een lunch-

pakketje mee te nemen in de bus! 

De kosten zijn € 35, - (Busreis naar 

Maarssen, rondvaart over de Vecht van 2 

uur, begeleiding, koffie/thee en gebak). 

Graag op tijd reserveren!

Lente wandeling 
Kralingse bos
Donderdag 4 april

Een oase van rust met uitzicht op de sky-

line van Rotterdam. In de Rotterdamse 

wijk Kralingen vind je het Kralingse Bos. 

Een uitgerekt natuurgebied met bos en 

een waterplas, dat geliefd is bij hardlo-

pers, hondenbezitters en wandelaars. 

Vanmiddag maken wij hier een heerlijke 

wandeling en laten ons de koffie en koek 

onderweg goed smaken. We verzamelen 

om 13.00 uur bij de hoofdingang. De 

kosten zijn € 12,50 (incl. vervoer, koffie en 

begeleiding).

Opening feestweek / 
playbackshow
Dinsdag 9 april

De Merwelanden bestaat 45 jaar. En we 

openen de feestweek met een play-

backshow. Onze medewerkers krui-

pen in de huid van diverse bekende 

artiesten, zoals de Dolly Dots, “Dokter 

Bernard”….

De hilarische playbackshow wilt u niet 

missen. U bent om 14.00 uur van harte 

welkom in de Theaterzaal. 

Balletschool De Singel  
“Kattenbal”
Woensdag 10 april

Een feestelijke balletvoorstelling uitge-

voerd door de leerlingen van de Ballet-

school de Singel. En het is een dubbel 

feestje, de balletschool bestaat dit jaar 

40 jaar. U bent om 15.00 uur van harte 

welkom in de Theaterzaal. 

Duo a Men’s Passion 
Donderdag 11 april

Het repertoire van dit duo is zéér 

vervolg  uitgebreid; klassieke muziek, 

filmmuziek, evergreens, musical, volks-

muziek en populaire muziek in meerdere 

talen, zoals Nederlands, Engels, Duits, 

Frans, Spaans, Italiaans, Napolitaans, 

Russisch, Fries etc. Muziek vanaf 1708 

tot heden, van luistermuziek tot dans-

muziek, van wegdromen tot meedeinen, 

alles komt voorbij. U bent om 14.00 uur 

van harte welkom in de Theaterzaal. De 

entree is € 3,50.

De vrolijke noot “special”
Vrijdag 12 april

Ook de Vrolijke Noot is in een feeststem-

ming. De muziek en liedjes staan vanoch-

tend geheel in het teken van het 45-jarig 

bestaan van De Merwelanden. 

Jubileum festival 
Zaterdag 13 april

De knaller van de feestweek! De feest-

week sluiten we af met een jubileum 

festival. U kunt een kijkje nemen bij 

de gezellige braderie, genieten van een 

hapje en een drankje bij de diverse food-

trucks en luisteren naar optredens van 

o.a. Ronnie Tober, Willeke d’Estell, Harold 

Verwoert en Randy Derkhof. Ter afsluiting 

organiseren wij nog een 70’s party. Dit 

alles vindt plaats in en rondom de grote 

feesttent op het parkeerterrein achter De 

Merwelanden. U viert dit feestje toch ook 

met ons mee? U bent vanaf 11.00 uur van 

harte welkom.
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Ode aan de synode 
“The Passion live” in 
Dordrecht
Donderdag 18 april

The Passion 2019 komt naar Dordrecht. 

Dordrecht vormt op Witte Donderdag 

2019 het decor voor The Passion. De 

jaarlijkse muzikale paasvertelling 

wordt op donderdag 18 april live uit-

gezonden bij de EO en KRO-NCRV om 

20:30 uur op NPO 1 .

Met het thema “Je bent niet alleen” 

legt The Passion dit jaar de nadruk op 

aandacht voor elkaar. 

Dit sluit aan bij de aandacht in onze sa-

menleving voor eenzaamheid en de tal-

loze initiatieven om mensen bij elkaar 

te brengen. Voor kenners zal de keuze 

voor Dordrecht geen verrassing zijn. 

Het is de plaats waar het dit jaar 400 

jaar geleden is toen tijdens de Synode 

van Dordrecht de opdracht werd gege-

ven voor de eerste officiële Nederlandse 

Bijbelvertaling: de Statenbijbel. Deze 

vertaling was een revolutie voor het 

geloof en voor de Nederlandse taal. De 

verhalen uit de Bijbel konden ineens 

door iedereen worden gelezen. De ver-

schillende dialecten in de Lage Landen 

kregen door deze Bijbelvertaling een 

gemeenschappelijk boek. Tot op de dag 

van vandaag gebruiken we woorden 

en uitdrukkingen uit de Statenbijbel. 

De Nederlandse taal zorgt er ook bij 

The Passion voor dat het lijdensverhaal 

van Jezus een verhaal is voor iedereen. 

De Nederlandse liedjes brengen het 

passieverhaal opnieuw tot leven en 

verbinden ons rondom dit verhaal. 

Dit spektakelstuk is te zien live op het 

grote scherm in de Theaterzaal in De 

Merwelanden.

U komt toch ook? U bent om 20.30 uur 

van harte welkom in de Theaterzaal. 

Graag op tijd aanwezig zijn.

Ode aan de Synode 
Dordrechts museum Werk, 
bid & bewonder
Woensdag 24 april

Dat is de titel van een grote kunstexpo-

sitie, die op zaterdag 10 november 2018 

werd geopend in het Dordrechts Museum. 

De thema tentoonstelling is onderdeel 

van het programma in Dordrecht rond 

de herdenking en viering van 400 jaar 

Synode van Dordrecht. De aanwezige 

professor uit Dordrecht en hoogleraar 

aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, 

Fred van Lieburg, zei zich ook een andere 

titel te kunnen voorstellen: ,,Bid, werk en 

bewonder”.  

In elk geval klonk in de zaal de naam van 

Ramses Shaffy, die in een song in 1971 de 

drie woorden in elk geval een prominente 

plek had gegeven.

De Nederlandse politieke elite bestond 

vanaf de 17de eeuw – de Gouden Eeuw – 

uit calvinisten.  

Hun rijkdom en maatschappelijke status 

etaleerden ze met grote huizen, chique 

interieurs én fraaie kunst. Maar kunst 

en calvinisme; gaat dat wel samen? 

Calvinisme wordt immers geassocieerd 

met sober, streng en spaarzaam? Kunst 

met rijkdom en luxe. Maar wat was de 

werkelijke relatie van calvinisten tot 

kunst? In Werk, bid & bewonder worden 

clichés over kunst en calvinisme 

ontrafeld en enkele hardnekkige mythes 

ontkracht. De tentoonstelling laat de 

relatie tussen calvinisme en kunst in 

een brede context zien. Ook literatuur, 

muziek en kerkarchitectuur komen 

namelijk aan bod, in de vorm van (kunst)

objecten, maar ook in videoportretten 

met onder meer architect Francien 

Houben, zanger Ernst Daniël Smid en 

vervolg  cabaretier Freek de Jonge. 

Bewonder het werk van schilders 

van de 17de tot begin 20ste eeuw, 

zoals Ferdinand Bol, Rembrandt van 

Rijn, Vincent van Gogh, Theo van 

Doesburg en Piet Mondriaan. Foto- & 

videokunstenaar Ahmet Polat zorgt 

voor een hedendaagse vertaling van 

het begrip calvinisme in onze huidige 

samenleving.

We verzamelen om 13.00 uur bij de 

hoofdingang. De kosten zijn € 22,50 

(entree, rondleiding, begeleiding en 

vervoer. Graag reserveren.

Thema avond 
“Dancing Queen”
Vrijdag  26 april  

De single Dancing Queen is de grootste 

hit van de Zweedse popgroep ABBA . 

Het nummer was een wereldwijd suc-

ces en behaalde in 15 landen, de num-

mer 1-plaats. 

ABBA speelde het lied voor het eerst 

live op 18 juni 1976 in de Zweedse 

Koninklijke Opera tijdens een tv-gala 

aan de vooravond van de bruiloft 

van koning Carl Gustaf en Silvia. Op 

de vooravond van Koningsdag eren 

wij onze eigen koning en “dancing 

queen” met een koninklijk menu en 

de heerlijke muziek van ABBA. U ben 

vanaf 17.00 uur van harte welkom in 

Brasserie De Ontmoeting. Vanaf 17.45 

uur zal het diner aanvangen. De kosten 

zijn € 17,35. Graag reserveren.
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Biljarten vrijdag 13.00 uur 

Baraque woensdag 19.00 uur 

Bibliotheek donderdag 09.00 - 11.00 uur

In de spelsalon

Koersbal maandag 19.00 - 21.00 uur

Gymnastiek klein-
schalig wonen

maandag en
woensdag

10.30 - 11.15 uur 

Linedance donderdag 10.00 - 11.00 uur 

Repetitie kerkkoor donderdag 19.30 - 21.30 uur

De Merwelanden in 
beweging

vrijdag 15.00 - 16.00 uur

In de theaterzaal

Schilderen maandag 10.00 - 11.30 uur

Sjoelen
(wedstrijdgroep)    

maandag 13.30 - 15.30 uur 

Sjoelen 
(beginnersgroep)              

dinsdag             13.30 - 15.00 uur

Handwerken woensdag 13.30 - 15.30 uur

Creaclub woensdag 09.45 - 11.30 uur 

Houtbewerken donderdag 09.30 – 11.30 uur

In de activiteitenruimte 

Spelletjes maandag
zaterdag

14.00 - 16.00 uur

Zangclub 
De Vrolijke Noot

vrijdag 10.30 - 11.30 uur

Samen aan de thee dinsdag 15.00 uur

In brasserie De Ontmoeting 

Yoga vrijdag 11.15 - 12.15 uur

5e etage Merwedeflat



Jumbo vrijdag 13.00 - 15.00 uur

Boodschappen service met de bus van  
De Merwelanden

Klaverjassen woensdag 19.00 uur

Ten Holter Zaal

Wandelen dinsdag 10.30 - 11.30 uur 

Zwemmen dinsdag 12.45 - 15.00 uur 

Internetcafé dinsdag 10.00 - 12.00 uur

MediClowns* vrijdag 14.00 - 15.00 uur

Overig 

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

de Wantijtoren.

15

Vaste activiteiten
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Als onderdeel van het beleid om het bermtoerisme terug te 

dringen, stimuleerde het Rijk Dordrecht en Sliedrecht om het 

recreatiegebied De Merwelanden aan te leggen. Op een stuk 

grond dat tot 1970 tot Sliedrecht had behoord en waar die 

gemeente in de jaren ’60 begonnen was een haventerrein aan 

te leggen, werd daarmee begonnen. Een deel van het opgespo-

ten terrein werd beplant, een ander deel uitgegraven tot 

recreatieplas en daar omheen is een stelsel van fiets- en 

wandelpaden aangelegd. De Baanhoekweg werd doorgetrok-

ken om het gebied te ontsluiten. 

Naast de spoorbaan over de Baanhoekbrug kwam een fietspad 

om het ook voor bewoners van Sliedrecht mogelijk te maken er 

te komen recreëren. Inmiddels is het gebied uitgebreid met een 

golfbaan, een wielerbaan en een skipiste, alle aangelegd op de 

toegedekte stortplaats Crayenstein-Oost. In 1983 opende het 

bezoekerscentrum zijn deuren, dat inmiddels al twee keer 

totaal is vernieuwd. Beide keren was brand de oorzaak, maar 

dat heeft de bezoekers niet afgeschrikt. Jaarlijks stappen er 

zo’n 120.000 mensen binnen om zich te laten voorlichten over 

de Biesbosch. Velen boeken een rondvaart, die sinds 2005 ook 

met de fluisterboot “De Halve Maen” is te maken. Verder zijn 

een wandeling over het griendmuseumpad en individuele 

ontdekkingstochten per kano, roeiboor of mini-fluisterboot 

geliefd.

Bron: Het Dordt boek

Actueel

MERWELANDEN
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Gezocht: 
Nieuw lid Cliëntenraad

De Cliëntenraad van De Merwelanden zoek een nieuw lid. 

De Cliëntenraad De Merwelanden is een onafhankelijke 

belangenorganisatie voor de bewoners van woon- en 

zorgcentrum De Merwelanden. De Cliëntenraad bestaat 

geheel uit vrijwilligers. 

Wilt u meer informatie over deze functie, kijk dan op 

onze website www.demerwelanden.nl.

Vrijwilligers

Binnen De Merwelanden zijn zo’n 150 vrijwilligers actief. 

Het werk van deze vrijwilligers is zeer waardevol. Door 

hun hulp kunnen cliënten begeleiding krijgen bij, 

bijvoorbeeld, uitstapjes, wandelen of zwemmen. Lijkt 

het u leuk om vrijwilligerswerk te doen bij De 

Merwelanden? Neem dan contact op met de vrijwilligers 

coördinator, 078 750 2036

Oproepje

Wij zoeken nieuwe houtbewerkers. Hebt u zin om de 

handen uit de mouwen te steken en creatief bezig te zijn 

met figuurzagen, schuren, enz. U bent iedere donderdag 

tussen 9.30 – 11.30 uur van harte welkom in de 

activiteitenruimte.



Actueel

De Merwelanden 
in beeld
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Oplossing 
sudoku 
vorige wijzer
De juiste oplossing van de sudoku uit 

de vorige Wijzer werd gegeven door 

mw. L. de Wolf (Tjongerstraat 16). 

Gefeliciteerd, u mag uw prijs ophalen 

bij de klantenservice.

392

8

7

3

6

4

6

9

3

8

4

1

5

5

1

7

9

5

3

4

6

2

7

Sudoku 

Levert u de oplossing vóór 1 april in bij de brasserie of klantenservice, dan maakt u 

kans op een waardebon voor brasserie De Ontmoeting.

Gedicht
Geniet van je leven

je moet genieten van je leven. 

want het is zo kort. 

geniet toch van iedere dag. 

voordat alles instort. 

 

vind je iemand leuk? 

grijp dan die kans. 

want een leven met liefde. 

heeft net iets meer glans.

Vergeet al je zorgen,  

en geniet met elkaar. 

Dan duurt het leven langer, 

echt, probeer het maar.

1001gedichten.nl
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Huismeester 
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Verpleging / 

kleinschalig wonen 078 750 20 70
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Vrienden van 
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Wijkverpleegkundigen 078 750 20 90

Winkel 078 750 20 24

Woningverhuur, 

meldingen en klachten 078 750 20 32
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Website www.demerwelanden.nl

Doktersspreekuren maart

woensdag 6, 13, 20, 27 STROOM Huisartsenzorg 11.00 uur

 spreekuur op afspraak, 078- 204 8888

vrijdag 8, 15, 22, 29   Praktijkondersteuner STROOM   9.00 uur

 spreekuur op afspraak, 078- 204 8888

woensdag  13, 20, 27  dr. Jylha 15.00 uur

woensdag  6 mw. Verhoek  15.00 uur

 (praktijkondersteuner dr. Jylha)

donderdag  7 dr. Wildeboer 16.00 uur 

donderdag  14 dr. Viljac 10.00 uur

Doktersspreekuren april

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

 spreekuur op afspraak, 078- 204 8888

vrijdag 5, 12, 19, 26 Praktijkondersteuner STROOM   9.00 uur

 spreekuur op afspraak, 078- 204 8888

woensdag 10, 17, 24 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  8.30 uur 

Huisartsenlaboratorium elke vrijdag 8.30 – 8.45 uur

Rijbewijskeuringen 15 april 9.30 – 12.00 uur / 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

Samen religieuze liederen zingen

7 maart 15.30 uur – kapel

4 april 15.30 uur – kapel

Zin in gesprek

28 maart  15.30 uur – Cultureel Café

25 april 15.30 uur – Cultureel Café

Huisdiensten - Kapel

21 maart  15.00 uur

18 april     Witte Donderdag  15.00 uur

20

Katholieke vieringen

2 maart Woord en Communieviering  10.00 uur - Theaterzaal

6 maart As woensdag viering 15.00 uur – kapel

14 april Palmpasenviering  10.30 uur – Theaterzaal

18 april eucharistieviering Witte Donderdag 10.30 uur – kapel

19 april gebedsviering Goede Vrijdag 15.00 uur – kapel

Oecumenische vieringen

20 april Paasavondviering  18.30 uur – Theaterzaal.


