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Wandelen en bezig zijn in de natuur is voor ieder-
een goed en heilzaam. Ik wandel en fiets graag 
door de Alblasserwaard, langs de bootjes van het 
Wantij naar De Merwelanden. Ik ben altijd weer 
onder de indruk van wat de natuur ons, door de 
seizoenen heen, dagelijks schenkt. Het spreekt je 
zintuigen aan waardoor je sneller stopt met pie-
keren. Bewegen en buiten zijn is goed voor je li-
chaam en geest. Het helpt je om je gedachten te 
ordenen. 
 
Ook als het niet zonnig is kom ik graag buiten. Dan 
wandel en fiets ik door de regen en de donkere 
wolken. Welk weertype het ook is, vanuit De Mer-
welanden zijn er altijd prachtige luchten te zien. 
Soms met een schitterende rand rondom de zon. 
Dan moet ik altijd denken aan een oud gezegde 
‘Geen wolk zo donker of er zit wel een gouden 
rand omheen.’ 
 
 
 
 
 
 
De Merwelanden ligt in een prachtig gebied aan 
De Biesbosch in een park aan het Wantij. Het 
biedt ons veel mogelijkheden om heerlijk te wan-
delen, te (duo)fietsen, op een bankje te zitten en 
te recreëren samen met (klein)kinderen, familie 
en vrienden. Het volgen van de speur- en wandel-
route in het park, ontwikkeld door ouderen van 
De Merwelanden, staat garant voor veel plezier 
voor jong en oud.  

INHOUD

COLUMN

De Wijzer staat dit keer in het teken van buiten 
zijn, wandelen en de natuur. Ik hoop dat de 
ideeën en de verhalen in De Wijzer u in beweging 
brengen en inspireren om erop uit te gaan.  U 
hoeft er geen verre reis voor af te leggen want alle 
mogelijkheden om te genieten van de natuur lig-
gen naast de deur van De Merwelanden. Komt u 
ook in beweging om te genieten van de vogels in 
de lucht en de bloemen in het veld?  
 
Corrie van Randwijk  

ACTUEEL

NATUUR- 
BELEVING MET 
DEMENTIE

Onderzoek wijst uit dat zelfs als 
je maar korte tijd in de natuur 
verblijft, je stemming erop voor-
uitgaat en stress afneemt....

5
Corrie van Randwijk

IN DE LUCHT EN DE BLOEMEN IN HET VELD” 
“KIJK NAAR DE VOGELS
Door Corrie van Randwijk, bestuurder De Merwelanden

ACTIVITEITEN

TE DOEN IN DE 
MERWELANDEN

Overzicht van alle vaste  
activiteiten die weer volop aan 
de gang zijn. Van biljarten tot  
klaverjassen en van schilderen 
tot spelletjes doen.
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DOEN...

OOGSTEN MET 
UW SCHOEN- 
ZOLEN

4
DOEN...

2 GROTE  
KLEURPLATEN

7 & 10
MAAK...

TWEE LEUKE  
SUDOKU’S
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ACTIVITEITEN

ONTDEK DE 
BIESBOSCH

U kent het allemaal wel, Natio-
naal park De Biesbosch. Met zijn 
diverse rivieren, polders,  
eilanden en kreken.
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ACTUEEL

NIEUWS VAN DE 
CLIENTENRAAD

14

BUITEN ZIJN IS GOED 
VOOR LICHAAM EN GEEST

Win een

High 
Tea !!

Doe mee  
  met onze

QUIZ
op pag

ina 12
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DOE MEE ! !

QUIZ MEE EN  
WIN ‘N HIGH TEA

12
MAAK...

‘N UITDAGENDE 
WOORDZOEKER

13

Mevrouw Waardenberg en  
mevrouw Meijjers vertellen  
enthousiast over hun favoriete 
bezigheden in de natuur.

8

ONZE NATUUR-
LIEFHEBBERS

MAAK KENNIS MET.. .
AAN DE SLAG



ACTUEEL

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar 
het effect van een natuurlijke omgeving op de 
hersenen, vaardigheden en gevoel. Onderzoek 
wijst uit dat zelfs als je maar korte tijd in de na-
tuur verblijft, je stemming erop vooruitgaat en 
stress afneemt. Ook neemt je creativiteit toe en 
groeit je aandacht en geheugen. Aanwezig zijn in 
de natuur bevordert sensorische stimulatie en 
plezier. Het stelt mensen in staat om te oefenen 
en te bewegen. Daarnaast zorgt zonlicht voor een 
extra dosis vitamine D. 
 
Mensen met dementie beleven hun wereld vanuit 
zintuigen en minder vanuit het cognitieve. Een 
omgeving met de juiste zintuigelijke prikkels is 
dan ook van belang. De natuur omvat heel wat 
prikkels op zintuigelijke niveaus die over het alge-
meen als zeer aangenaam en vertrouwd worden 
ervaren. Denk bijvoorbeeld aan het voelen van de 
wind of het ruiken van de bloemen. 
 
Daarnaast zou een groene omgeving aanzetten 
tot meer beweging. We weten dat beweging goed 
is voor het brein en voor cognitieve vaardigheden. 
Buiten zijn, zeker buiten bewegen, verkwikt de 
geest en vermoeit het lichaam. Hierdoor krijgen 
mensen met dementie een beter dag- en nacht-
ritme. En dat heeft weer een positief effect op het 
eetpatroon en nachtrust. 
 
 

MET DEMENTIE
NATUURBELEVING
Door Sabrina Penning, casemanager De Merwelanden

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Er zijn meerdere positieve effecten van de natuur 
op mensen met dementie. Een aantal voorbeel-
den hiervan zijn: 
•    De natuur helpt bij het besef van tijd en  
     seizoenen. 
•    De natuur is vertrouwd en bekend, dit  
     geeft aanknopingspunten voor een gesprek. 
•    De natuur geeft een gevoel van vrijheid  
     en zorgt voor angstreductie. 
 
 
 
 
 
 
Ook in een latere fase van dementie biedt natuur 
ingangen om contact te maken. Je kunt samen 
luisteren naar de wind, horen hoe de regen op de 
paraplu tikt, ruiken aan een bloem en voelen hoe 
zacht een veertje is. Ook zijn er verschillende 
hulpmiddelen ontworpen om tastzintuigen te 
prikkelen, zoals bijvoorbeeld de voelbak van de 
dementiewinkel. >> dementiewinkel.nl

EEN GROENE OMGEVING 
ZET AAN TOT BEWEGING

   THE  

POWER
OF  
NATURE

AAN DE SLAG

MET UW SCHOENZOLEN
OOGSTEN

AAN DE SLAG! 
 
STAP 1  
Ga een stukje wandelen in het parkje nabij  
De Merwelanden of maak een boswandeling door 
De Biesbosch. Draag hierbij het liefst schoenen 
met een stevig profiel op de zolen. 
 
STAP 2 
Doe thuis uw schoenen uit en zet ze even apart. 
 
STAP 3 
Vul een schaal met potgrond. U moet zeker weten 
dat er geen zaden meer in uw potgrond zitten.  
Zet daarom de schaal met potgrond een tijdje in 
een hete oven. Zo gaan alle zaadjes dood. Laat 
vervolgens de potgrond even afkoelen. 
 
STAP 4 
Schraap de modder van uw schoenen en  
verspreid dit door de schaal met potgrond. 
 
STAP 5 
Zet de schaal in de vensterbank en geef de aarde 
elke dag water. 
 
STAP 6 
Al snel komen er zaadjes uit de modder die onder 
uw schoenen zaten. Welke planten er bij u uit- 
komen hangt natuurlijk af van waar u heeft ge-
wandeld.  

Oogsten met schoenzolen? Ja echt! Zonder dat u 
er erg in heeft, gebruiken planten uw schoenzolen 
voor het verspreiden van hun zaden en vruchten. 
De zaden en vruchten blijven onder uw schoenen 
plakken, zodat deze vanzelf verspreid worden. De 
ene plant is daarin beter dan de andere. Dat gaan 
we onderzoeken!  
 

BENODIGDHEDEN  
• Schaal  
• Potgrond  
• (Schoen) borstel  
• Oven  
• Schoenen of laarzen, het liefst met 
  een stevig profiel  
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Zaden en vruchten 
verzamelen
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AAN DE SLAG

KLEURPLAAT ROZEN

ACTIVITEITEN

VRIJDAG  
13.00 uur

I N  D E  S P E L S A L O N

BILJARTEN

RESERVEREN

Reserveren voor deelname aan ac-
tiviteiten is noodzakelijk. U kunt 
zich aanmelden via het inschrijf-
formulier, whatsapp of e-mail.  

activiteiten@demerwelanden.nl 
06-24191024  

Wij vragen u om op tijd, minimaal 
een week van te voren, te reserve-

ren in verband met het regelen 
van vervoer, locatie en eventuele 
consumpties. De Merwelanden  
behoudt zich het recht voor om 

wijzigingen aan te brengen in het 
activiteitenprogramma mochten 

de omstandigheden wijzigen.  

I N  D E  THEATERZAAL

MAANDAG 
19.00 -  21.00 uur

KOERSBAL

DONDERDAG 
19.30 -  21.30 uur

REPETITIE 
KERKKOOR

VRIJDAG 
10.30 -  11.30 uur

DE VROLIJKE NOOT

WOENSDAG 
19.00 -  21.00 uur

c u l t u r e e l  c a f e

KLAVERJASSEN

ACT I V I T E I T ENRU IMTE

VRIJDAG 
14.00 -  15.30 uur

BRAINTRAINING

WOENSDAG 
10.00 -  11.30 uur

CREACLUB

MAANDAG 
10.00 -  11.30 uur

SCHILDERCLUB

WOENSDAG 
13.30 -  15.30 uur

HANDWERKEN /  
NAAICAFE

MAANDAG 
13.30 -  15.00 uur

I N  B R A S S E R I E  
D E  O N TM O E T I N G

SPELLETJES

DINSDAG 
13.30 -  15.00 uur

SJOELVERENIGING

DINSDAG 
10.30 -  11.30 uur

O V E R I G

WANDELVERENIGING

MAANDAG 
13.30 -  15.00 uur

JEU DE BOULES

VRIJDAG 
13.00 -  15.00 uur 

 
Met de bus van  

De Merwelanden

B O O D S C H A P P E N  
S E R V I C E

JUMBO

  VASTE 
ACTIVITEITEN



  2X 
SUDOKU
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EVEN VOORSTELLEN

ONZE NATUURLIEFHEBBERS
MAAK KENNIS MET

MEVROUW  
WAARDENBERG  

Mevrouw Waardenberg is 72 jaar 
oud en is voor velen een bekende 

binnen De Merwelanden. Ze is al meer 
dan 30 jaar verbonden met onze organisa-

tie en is hier terechtgekomen door het uitde-
len van Palmpasen stokken via parochie 
Sliedrecht. Jaarlijks deelt mevrouw Waar-
denberg rond Pasen een klein presentje uit 

aan onze bewoners. Ze geniet ervan om an-
deren hier blij mee te maken. 

 
Daarnaast verzorgt mevrouw Waardenberg de 
bloemschik workshops binnen De Merwelanden. 
Ook verkoopt ze bloemen op de versmarkt en 
maakt ze in de kerstperiode kerstukjes voor onze 
bewoners. “Het geven van de bloemschik work-
shops doe ik met alle plezier”, vertelt mevrouw 
Waardenberg. “Ik vind het leuk om te zien hoe de 
bewoners van de workshop genieten als we 
samen een gezellige middag hebben.” Mevrouw 
Waardenberg vindt het fantastisch om ervoor te 
zorgen dat de bewoners en cliënten blij naar huis 
gaan met een mooi bloemstukje. Dit is waarom ze 
iedere maand met veel plezier de workshops ver-
zorgt binnen De Merwelanden  
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Waardenberg deelt haar kennis graag 
met anderen. Vroeger heeft ze veel workshops ge-
volgd over hoe je moet bloemschikken, welke 

bloemen wel en niet bij elkaar passen en hoe je 
een mooie bloemstukje kunt maken. Ze wil haar 
creativiteit hierin graag delen met anderen en 
hoopt dat ze dit nog jaren kan doen binnen De 
Merwelanden.  
 
 
 
 
 
Mevrouw Meijjers is 75 jaar oud en woont sinds 4 
jaar in De Merwelanden. Ze houdt ervan om in de 
natuur bezig te zijn en heeft vroeger 20 jaar lang 
samen met haar man een volkstuin gehad bij Vlij-
park volkstuinen in Dordrecht. Dit is een parkach-
tige locatie nabij het stadscentrum van Dordrecht 
waar veel mensen samen genieten van de natuur.   
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Meijjers en haar man hebben hier jaren 
genoten van hun volkstuin en hebben hier samen 
veel mooie herinneringen gemaakt. “Iedere dag 
ging mijn man naar de volkstuin toe, hij oogstte 
hier al onze groenten. Ik was er vaak in de week-
enden en hielp mijn man met het oogsten, zaaien 
en kweken van de groenten, fruit en kruiden. We 
oogstten van alles in onze volkstuin. In het voor-
jaar begonnen we met de eerste oogst, in mei 
plantten we vooral witlof en boontjes.”  
 
In de zomer brachten ze samen hier hun tijd door. 

MEVROUW MEIJJERS 
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In het tuinhuisje, wat in de volkstuin gevestigd 
was konden ze ook slapen en samen genieten op 
het terras van de eenheid met de natuur. Ze had-
den hier veel contacten met andere mensen en 
vonden het geweldig om samen dezelfde hobby te 
delen.  
 
“Het leukste aan het hebben van een volkstuin 
was dat je altijd buiten was, ik hoefde nooit groen-
ten te kopen. In de ochtend lag de groente nog in 
de tuin en s ’avonds lag het vers op ons bordje. Tij-
dens het eten proefde ik de versheid van de 
groente. Dit was echt fantastisch”, vertelt me-
vrouw Meijjers. 
 
Helaas konden ze na een lange tijd zelf niet meer 
zorgen voor de volkstuin, maar ze hebben hier 
een mooie periode beleefd, waar ze veel herinne-
ringen hebben gemaakt.   

AAN DE SLAG

“HET IS LEUK OM TE ZIEN HOE  
BEWONERS GENIETEN ALS WE SAMEN  
EEN GEZELLIGE MIDDAG HEBBEN”

“IN HET VOORJAAR BEGONNEN WE  
MET DE EERSTE OOGST, IN MEI  
PLANTTEN WE WITLOF EN BOONTJES”

De Volkstuin
van Meneer en Mevrouw

Meĳjers

Pepertjes in de moestuin
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AAN DE SLAG

KLEURPLAAT BLOEMEN

ACTIVITEITEN

U kent het allemaal wel, Nationaal park De Bies-
bosch. Met zijn diverse rivieren, polders, eilanden 
en kreken is het een groen doolhof in Dordrecht 
en omstreken. Het gebied is het grootse zoetwa-
tergetijdengebied van heel Europa. 9000 hectare 
aan bossen worden afgewisseld met mooie wan-
delpaden en een fantastisch watergebied. En dat 
gewoon in ons kleine kikkerlandje!  
 
Bij De Biesbosch is het allemaal begonnen met 
een stormvloed. In de nacht van 18 op 19 novem-
ber 1421 is het gebied ontstaan. Het gebied was 
oorspronkelijk polderland, maar de Sint-Eliza-
bethvloed veranderde het gebied die nacht in een 
binnenzee. De Biesbosch heeft door de jaren heen 
grote veranderingen doorgemaakt. Tegenwoordig 
gebruiken we De Biesbosch vooral als natuur- en 
recreatiegebied.  
 
Bij het Biesbosch bezoekerscentra vindt u alle in-
formatie die u nodig heeft voor een avontuur in 
het gebied. Bezoek de tentoonstelling en kom 
alles te weten over water, planten, vogels en het 
Biesbosch verleden.  
 
De Biesbosch is een perfecte plek om op avontuur 
te gaan. U kunt er wandelen en langs de randen 
van dit gebied ook fietsen. Maar wilt u ook echt 
de natuur ontdekken dan kunt u dit het beste 
doen via een bootje of kano. In De Biesbosch is er 
van alles te beleven! Geniet van de prachtige na-

NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH
ONTDEK

tuur die het gebied rijk is. Ga mee met een boot-
tocht en vaar langs de groene oevers en wilgen-
bossen, loop een wandelroute, spot vogels, ga 
vliegvissen met uw vrienden of familie of over-
nacht in een griendwerkershut. Liever op pad met 
een gids? Ga mee op excursies en kom de leukste 
feitjes te weten over De Biesbosch.  
 
In De Biesbosch zijn talloze planten en diersoor-
ten te vinden. Één van de meest bijzondere bewo-
ners is misschien wel de bever, het icoon van het 
gebied. In het park leven er maar liefst 300. In het 
gebied kunt u ook vossen, reeën en bijzondere vo-
gels spotten. Grotere roofvogels zoals de havik en 
de visarend voelen zich hier meer dan thuis.  
 
In De Biesbosch bent u één met de natuur. Kom 
in beweging en ga zelf op ontdekkingsreis. 

Avontuurlĳk dagje weg  

     in Dordrecht

300 bevers in
De Biesbosch



HIGH  
TEA

MAAK KANS  
OP EEN

VOOR 2 PERSONEN  
IN DE BRASSERIE

Hoe achterhaal je de precieze leeftijd van 
een boom? 

Hoe noemt men een groep vissen, walrus-
sen of zeehonden? 

Van welke vogel gebruikt men de veren om 
mee te schrijven? 

Welke plant wordt als geluksbrenger be-
schouwd? 

Welke vogel staat erom bekend dat hij zijn 
nesten op schoorstenen bouwt? 

Welk dier brengt de ziekte Malaria over? 

Welk dier is het symbool van het Wereld  
Natuur Fonds? 

Welk deel van de zonnebloem kan je eten? 

Welke bloem was in de 17de eeuw zo  
kostbaar dat ze werd gebruikt als geld? 

Als er bij een storm windsnelheden van on-
geveer 40m/sec of meer worden gemeten 
over wat voor soort storm spreken we dan? 

Wat voor klimaat heeft Nederland? 

Hoe heet de vrucht van een roos? 

puzzel  
  en win!

HOE WERKT HET?  
•    Beleef plezier aan deze quiz.  
•    Stuur uw antwoorden vóór 1 juli naar  
     redactie@demerwelanden.nl óf schrijf ze  
     op en post ze in de brievenbus  
     Verenigingen/Activiteiten in de Wantijtoren. 
•    Duimen maar!  
•    Wij brengen de winnaar persoonlijk  
     op de hoogte.  
 
 Veel plezier!
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BIOLOGIE 
BOS 
GRAS 
LANDSCHAP 
NATUUR 
PLANTEN

BLADEREN 
BUITEN 
INSECTEN 
MILIEU 
OMGEVING 
TUINBOUW

BLOEMEN 
DIEREN 
KLIMAAT 
MOESTUIN 
PARK 
VOGELS

AAN DE SLAGAAN DE SLAG

Doe mee  
  met onze

QUIZ  WOORDZOEKER 
NATUUR



TELEFOONNUMMERS 
 
Activiteiten
078 750 20 25 
 
Administratie
078 750 20 80 
 
Bewonerscommissie ’81 en 86’
078 614 73 31 
 
Brasserie
078 750 20 28 
 
Casemanager
06 143 009 33 
 
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,  
hoofdgebouw, serviceflat    
06 827 627 25 
 
Huismeester Haringvlietstraat  
aanleunwoningen, Volkerakweg,  
Wielingenstraat  
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  
 
Vrienden van De Merwelanden
06 43 79 87 80 
 
Vrijwilligerscoördinator
06 383 322 65 
 
Wijkverpleegkundigen
078 750 20 90  
 
Winkel
078 750 20 24  
 
Woningverhuur, meldingen  
en klachten  
06 437 987 80

ACTUEEL REDACTIEWIJZER

DEEL UW ERVARING MET ONZE ZORG EN HELP ZO 
ANDEREN MET KIEZEN. 
 
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. Wij zijn 
benieuwd hoe tevreden u bent over onze zorg.  
 
Wilt u uw ervaring met De Merwelanden delen op 
ZorgkaartNederland? Wij horen graag uw aan- 
dachtspunten of complimenten. Het achterlaten 
van een reactie op www.zorgkaartnederland.nl 

gebeurt anoniem en kost u slechts een paar mi-
nuten.  
 
ZorgkaartNederland is een platform waarop cliën-
ten en hun familie en/of mantelzorgers hun erva-
ring met een zorginstelling kunnen delen. De site 
is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.  
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SPREEKUREN VINDEN PLAATS IN DE PASSAGE 
VAN DE MERWELANDEN  
 
 
Maandag 13.00 uur 
Woensdag en  
vrijdag 8.00 uur 
 
Donderdag  
16.00 uur 
 
Donderdag  
10.00 uur 
 
 
Maandag en  
donderdag 
8.00 - 9.00 uur 
 
Woensdag en  
vrijdag  
8.30 - 9.00 uur

NEDERLAND
ZORGKAART

DE MERWELANDEN KRIJGT EEN 7.5 OP 

Het is weer tijd voor een update van de Cliëntenraad. Zoals u vast weet bewaken en behartigen wij de gemeen-
schappelijke belangen van cliënten en geven wij gevraagd, maar ook ongevraagd, advies aan het management 
en bestuur van De Merwelanden. Wij denken en praten mee over het beleid, de kwaliteit van wonen, zorg en wel-
zijn en de dagelijkse gang van zaken. 
 
Het voorjaar is volop in gang. De bloemen en planten staan in bloei en nodigen ons uit om naar buiten te 
gaan en te genieten van al het moois. Wij zijn heel blij dat we weer kunnen deelnemen aan alle activiteiten 
die weer zijn begonnen. Inmiddels heeft het RIVM alle maatregelen losgelaten, waardoor we ons weer 
vrijer kunnen bewegen. 
 
Tijdens onze ledenvergadering van april hebben we instemming gegeven op het kwaliteitsplan van de wijk-
verpleging. Ook hebben we instemming gegeven op de visie en het beleid van de Wet Zorg en Dwang in 
De Merwelanden. Daarnaast hebben we recent kennis gemaakt met een mogelijk aspirant-lid. 
 
Wij stellen het op prijs als u met ons meedenkt en opmerkingen aan ons doorgeeft. Ook zijn we nog steeds 
op zoek naar nieuwe leden. Heeft u interesse of wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met me-
vrouw Wildvank, voorzitter van de Cliëntenraad via 06-15664935. 

STROOM Huisartsenzorg
Spreekuur op afspraak  
078-204 8888 
 
 
Dr. Wildeboer 
Spreekuur op afspraak 
 
Dr. Viljac 
Spreekuur op afspraak 
 
Priklab
Star lab 
 
 
 
Result lab 
 

KERKVIERINGEN 
 
Katholieke vieringen: 
•    Woord en communie viering 
     elke zaterdag 11.00 - 12.00 uur in de Kapel  
•    Woord en communie viering  
     elke dinsdag 10.00 - 10.30 uur in de Kapel  
 
Protestantse dienst: 
•    Elke laatste donderdag van de maand  
     11.00 – 12.00 uur in de Kapel  
 
Reserveren voor de diensten is niet nodig 

VAN DE CLIËNTENRAAD VAN DE MERWELANDEN
NIEUWS



COLOFON 
 
Wijzer is een driemaandelijkse uitgave 
van De Merwelanden, bestemd voor 
cliënten en hun relaties.  
 
REDACTIEADRES 
Email            redactie@demerwelanden.nl 
Telefoon     078 750 20 11 
 
DRUK 
Drukkerij Dekkers Van Gerwen, Dordrecht 
 
VORMGEVING 
AmaiAmai / opmaak KARsd, Dordrecht  
 
OPLAGE 
650 exemplaren 
 
 
DE MERWELANDEN  
Adres           Haringvlietstraat 515 
                     3313 EM Dordrecht 
Telefoon     078 616 32 22 
E-mail          info@demerwelanden.nl 
Website      www.demerwelanden.nl 
 


