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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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Als je vroeger ergens op bezoek ging hield je je 
kind bezig door het te laten zoeken naar een kla-
vertje vier. Daar kon je uren zoet mee zijn. Wan-
neer je dan een klavertje vier had gevonden 
mocht je soms wat moois uitzoeken in de speel-
goedwinkel. En natuurlijk was er dan wel weer 
een grappige oom die met wat lijm van een kla-
vertje drie een klavertje vier maakte. Hilariteit 
alom natuurlijk. Maar deze Wijzer gaat niet over 
hilariteit maar over vitaliteit. Het woord is afkom-
stig van het Latijnse woord Vita en betekent leven, 
krachtig, energiek. Kortom: levenskracht. 
 
Bij vitaliteit gaat het om een balans tussen li-
chaam, hoofd, hart en ziel. Bij het klavertje vier 
zou op ieder blaadje zo’n thema gedrukt kunnen 
staan. Haal je één van die blaadjes weer weg dan 
is de vitaliteit niet meer in balans. Daarom heb-
ben we voor dit thema gekozen. We willen ons in 
De Merwelanden op al deze vier gebieden inzet-
ten. 
 
Na twee stille corona jaren, bruist het inmiddels 
weer van de activiteiten. We zijn weer de centrale 
plek in de wijk, waar ontmoetingen en activiteiten 
plaatsvinden tussen ouderen, kinderen en wijkbe-
woners van de Staart. 
 
In juli werd onze binnenplaats omgetoverd tot een 
feestelijke cultuurcamping. Onze ouderen hebben 
samen met de kinderen van De Regenboogschool 
genoten van een week met creatieve workshops, 
waardevolle activiteiten, muziek en eten uit aller-
lei werelddelen. De activiteiten vielen in zo’n 
goede smaak dat de kinderen na schooltijd terug-
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kwamen om hun samenzijn met de ouderen voort 
te zetten. Dat noemen we “geluksmomenten”.  
 
Om deze leuke activiteiten te kunnen blijven or-
ganiseren hebben we hulp nodig van u, familiele-
den, kinderen, wijkbewoners en vrijwilligers. 
Daarom vragen wij u ons een handje te helpen. 
Het hoeven geen moeilijke dingen te zijn en ook 
niet structureel. Gewoon, af en toe. Muziek 
maken, de krant voorlezen, koken, spelletjes 
doen, bewegen, knutselen met de bewoners. 
Samen met u worden gewone alledaagse momen-
ten, klavertje vier momenten en bijzondere herin-
neringen voor ouderen en uzelf.  
 
En net als dat kind dat verrukt is met het in elkaar 
geknutselde klavertje vier, beleefde ook de grap-
pige oom er plezier aan om het kind zo blij te zien. 
Het geheim van vitaliteit? Wie een ander met ple-
zier een klavertje vier aanbiedt, ontvangt dat ple-
zier in gelijke mate zelf ook terug. Daar wil je toch 
aan mee doen? 
 
Corrie van Randwijk 

ACTUEEL

VITALITEIT IS 
MEER DAN OP 
DE FIETS HEEN 
EN WEER

Frans van Herwijnen legt uit dat 
vitaliteit gaat over energie,  
motivatie en veerkracht...
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Corrie van Randwijk

KLAVERTJE VIER
Door Corrie van Randwijk, bestuurder De Merwelanden
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DOE MEE ! !

QUIZ MEE EN  
WIN ‘N HIGH TEA
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MAAK...

SUDOKU’S & 
WOORDZOEKER

11 & 13

Meneer Kros is altijd actief en zit 
nooit stil. En zelfs als hij wel stil 
zit, kijkt hij graag sport op de tv.
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ONZE SPORT-
LIEFHEBBER

MAAK KENNIS MET.. .

AAN DE SLAG

Wilt u ons een keer een handje helpen?  

Neem contact op met Mary Kraal  

via 06 38 332 265 of per e-mail  

m.kraal@demerwelanden.nl

VITALITEIT
SPECIAL

ACTUEEL

HET BELANG 
VAN GOED  
SLAPEN
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AAN DE SLAG

5 TIPS OM TE BEWEGEN  
MET MENSEN MET DEMENTIE:  
 
TIP 1 
Vraag welke sport iemand vroeger heeft gedaan. 
Misschien kan de persoon deze sport weer oppak-
ken samen met iemand uit het sociale netwerk. 
Denk daarbij aan gymnastiek of zwemmen.  
 
TIP 2 
Stimuleer huishoudelijke klusjes te doen. Stofzui-
gen, afwassen, aardappelen schillen zijn goede be-
wegingsvormen.  
 

OEFENING 1 APPELS PLUKKEN IN EEN STOEL 
• POSITIE: Ga goed achter in de stoel zitten, met beide 
handen op de bovenbenen.  
• UITVOERING: Strek om de beurt de linker- en rechter-
arm langs uw oren omhoog, alsof u een appel uit de 
boom plukt. Maak op het hoogste punt een grijpbewe-
ging met de plukkende hand. Doe de oefening 5 keer 
met beide armen en neem daarna 30 seconden rust. 
Herhaal dit 3 keer. 

AAN DE SLAG

EN DEMENTIE
BEWEGEN

nieren of het huishouden doen zijn goede manie-
ren van bewegen. Activiteiten die minimaal 10 mi-
nuten volgehouden kunnen worden tellen mee 
voor de 30 minuten per dag.   
 
BEWEGEN BIJ DEMENTIE  
Het grootste deel van de dag bewegen we onbe-
wust. Om mensen te stimuleren om meer te be-
wegen, is het belangrijk om te weten wat de 
persoon vroeger gedaan heeft en nu nog graag wil 
doen.   

BEWEGEN EN DEMENTIE  
Voldoende beweging is zeer belangrijk. Dit geldt 
ook voor mensen met dementie. Er is veel onder-
zoek gedaan naar de invloed van bewegen op de-
mentie. Daaruit blijkt dat bewegen positieve 
effecten kan hebben op dementie, maar het is 
geen garantie. Lichaamsbeweging kan het demen-
tieproces vertragen. Sport en beweging stimuleert 
 
 
 
 
 
 
 
sociaal contact waardoor mensen met dementie 
zich minder geïsoleerd voelen. Het is erg belang-
rijk voor een goede nachtrust, vermindert stress 
en depressieve gevoelens en prikkelt de zintuigen 
(horen, zien en ruiken). Juist voor mensen met de-
mentie is het goed om deze prikkels te krijgen, 
zodat de hersenen letterlijk in beweging blijven en 
worden uitgedaagd. Ook wordt de spierkracht en 
coördinatie bevordert, wat het aantal valongeluk-
ken verminderd. Kortom: sport en bewegen kan 
zeker bijdragen aan de kwaliteit van leven.   
 
GENOEG BEWEGEN  
De norm voor gezond bewegen is 5 x 30 minuten 
per week bewegen. De ademhaling moet door het 
bewegen wel iets omhooggaan, maar u mag niet 
buiten adem raken. Het helpt als u bewegen on-
derdeel maakt van dagelijkse rituelen. Denk daar-
bij aan activiteiten zoals fietsen, wandelen, lopend 
boodschappen doen, maar ook aan klussen, tui-
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Het is belangrĳk om te       

  weten wat de persoon vroeg
er 

graag deed

SPORT EN BEWEGEN  
KAN BIJDRAGEN AAN DE 
KWALITEIT VAN LEVEN

DE P I E P
ERS  

  JASSEN

  L EKKER  KOKKERE L L EN

BLIJF IN BEWEGING
Blijven bewegen is belangrijk om fit te blijven. Met verschillende oefeningen kunt u ervoor zorgen dat uw 
spierkracht en conditie vooruitgaan. Hierbij 4 oefeningen die u gewoon vanuit uw stoel kunt doen. Ideaal 
toch!  

OEFENING 2 STAPPEN OP DE PLAATS • POSITIE: Ga goed achter in de stoel zitten, met beide handen op de  armleuningen.  • UITVOERING: Maak stappen op de plaats, terwijl u zit. Til afwisselend uw linker- en rechtervoet van de vloer. Herhaal deze beweging. Doe de oefening 10 keer per been. Neem daarna 30 seconden rust. Herhaal dit 3 keer.  

OEFENING 3 DRAAIEN VAN UW RUG 

• POSITIE: Ga rechtop zitten en kruis u armen voor de 

borst. 
• UITVOERING: Probeer nu, terwijl u blijft zitten, rustig 

naar links en rechts te draaien en kijk mee over uw 

schouder. Beweeg 10 keer heen en weer met uw rug. 

Neem daarna 30 seconden rust en doe dit nogmaals. 

OEFENING 4  
• POSITIE: Ga goed achter in de stoel zitten en buk een 
klein beetje naar voren.  
• UITVOERING: Probeer uw linkerelleboog en uw rech-
terknie naar elkaar toe te bewegen. Beweeg vervolgens 
weer terug naar de beginpositie. Probeer vervolgens 
uw rechterelleboog en uw linkerknie naar elkaar toe te 
bewegen en beweeg vervolgens weer terug naar de  
beginpositie. Beweeg 10 keer heen en weer met u  
elleboog. Neem daarna 30 seconden rust en doe dit 
nogmaals.  

TIPS

OEFE- 
NINGEN

MAAK BEWEGEN ONDER-
DEEL VAN DAGELIJKSE  
RITUELEN; DAT HELPT! !

TIP 3  
Laat de persoon het vertrouwde blokje om lopen. 
Kan dat niet meer alleen, dan is er misschien ie-
mand in de buurt die mee wil wandelen.   
 
TIP 4 
Beweeg ook als iemand minder mobiel is. Voor-
beelden hiervan zijn fietsen op een duofiets of 
een ballon/bal overspelen. Een andere bewegings-
vorm die zittend gedaan kan worden is bijvoor-
beeld bewegen op muziek.  
 
TIP 5 
Stimuleer mensen om zo lang mogelijk de dage-
lijkse bezigheden zelf te doen. Het pakken van een 
kopje, tandenpoetsen, zelfstandig lopen naar het 
toilet zijn ook vormen van beweging.  
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ACTUEELACTIVITEITEN

VRIJDAG 13.00 uur  
GRATIS

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

BILJARTEN

MAANDELIJKSE  
ACTIVITEITEN

De maandelijkse activiteiten 
worden aangekondigd op de 

maandagenda in zowel de liften 
als op het inschrijfformulier 
welke u maandelijks in uw  
brievenbus vindt. Op het  

inschrijfformulier kunt u aan- 
geven aan welke maandelijkse 
activiteiten u wilt deelnemen.  

 
Voorbeelden van maande-

lijkse activiteiten zijn:  
• Bingo (€ 5,50 voor 3 rondes) 
• Uitstapjes in de buurt met 
Drechthopper* (€ 5,50 excl.  

kosten Drechthopper)  
• De Thuisbios (gratis) 

• Bloemschikken (€ 17,50) 
• His Masters Voice  

(muziek luisteren) (gratis)

I N  D E  THEATERZAAL

MAANDAG 
19.00 -  21.00 uur 

€ 6,50

KOERSBAL

VRIJDAG 
10.30 -  11.30 uur 

GRATIS

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  

€ 8,00 p.  mnd.

BRAINTRAINING

WOENSDAG 
10.00 -  11.30 uur 
€ 10,00 p.  mnd.

CREACLUB

MAANDAG 
10.00 -  11.30 uur 
€ 15,00 p.  mnd.

SCHILDERCLUB

WOENSDAG 
13.30 -  15.30 uur 

€ 8,00 p.  mnd.

HANDWERKEN /  
NAAICAFE

MAANDAG 
13.30 -  15.00 uur 

GRATIS

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  

€ 8,00 p.  mnd.

SJOELVERENIGING

DINSDAG 
10.30 -  11.30 uur 

GRATIS

O V E R I G

WANDELVERENIGING

VRIJDAG 
13.00 -  15.00 uur 

€ 2,50 
 

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

*Om deel te nemen aan uitstapjes met Drechthopper is in het bezit zijn van een Drechthopper pas een vereiste. 

Herkent u de advertentie?  Twee lachende spor-
tieve ouderen op de fiets, gefotografeerd in een 
prachtig landschap. Het lijkt het toonbeeld van de 
vitale oudere van nu. Laten we dat begrip vitaliteit 
eens wat beter bekijken.  
 
Vitaliteit bestaat volgens een onderzoek uit drie 
onderdelen, namelijk: energie, motivatie en veer-
kracht. Energie gaat over de lichamelijke gezond-
heid, motivatie gaat over het stellen van doelen in 
het leven en veerkracht heeft te maken met de 
manier hoe we omgaan met tegenslagen.  Niet 
toevallig zijn deze drie thema’s in mijn werk als 
geestelijk verzorger vaak onderwerp van gesprek 
of behandel ik ze tijdens een kerkdienst. Ik zal ze 
in dit stukje alle drie kort behandelen en daarbij 
stellen dat ze vaak niet los van elkaar te zien zijn. 
 
Energie is iets dat met het ouder worden minder 
kan worden: het lichaam kan niet alles meer wat 
het vroeger wel kon. Bepaalde bewegingen gaan 
moeizamer, doen pijn of gaan niet meer. Dingen 
die vanzelfsprekend waren lukken dan niet, bij-
voorbeeld zelfstandig een ommetje maken en 
even op de koffie gaan bij een vriend(in).  
 
Bij motivatie gaat het erover dat we als mensen 
doelen stellen in het leven: van jong tot oud, we 
zijn altijd bezig om iets te bereiken wat we belang-
rijk vinden. Dat kan variëren van iets kleins als, ik 
wil een kopje thee. Maar het kan ook gaan om een 
ingewikkelder doel: ik wil meer vrienden hebben 
want ik voel me alleen. Of het doel gehaald wordt, 
of juist niet, heeft invloed op de stemming. Lukt 
het, dan is men vaak tevreden. Lukt het niet dan 
kan men zich teleurgesteld voelen.  
 
Veerkracht tenslotte, zegt iets over hoe we met te-
genslagen omgaan: het leven is niet altijd makke-

DAN OP DE FIETS HEEN EN WEER
VITALITEIT IS MEER
Frans van Herwijnen, geestelijk verzorger De Merwelanden 

lijk. De vraag is dan: kunnen we het probleem op-
lossen, of als dat niet lukt, hoe gaan we er mee 
om? 
 
Wat hebben deze drie onderwerpen dan met el-
kaar te maken, zult u zich wellicht afvragen?  
Ik zal een voorbeeld geven: mevrouw Jansen komt 
tegenwoordig door een gebrek aan energie niet 
veel meer de deur uit. Dat vindt ze jammer omdat 
ze altijd graag een praatje maakt met andere be-
woners in de brasserie en er dan even uit is. Dit is 
voor haar een tegenslag: ze mist de aanspraak en 
de gezelligheid. Ze denkt erover na en wil, on-
danks haar vermoeidheid, toch weer in de brasse-
rie komen. Ze bedenkt een oplossing: ze vraagt of 
haar zoon haar voortaan naar de brasserie kan 
brengen om zo de andere bewoners toch te kun-
nen blijven ontmoeten. Zo heeft ze iets terug wat 
ze kwijt was: ze is er even uit en geniet van de so-
ciale contacten en de gezelligheid. 
 
Nu terug naar de drie punten over vitaliteit.  
Mevrouw Jansen wordt beperkt in haar energie 
(de vermoeidheid), ze heeft motivatie (ze wil an-
dere bewoners blijven ontmoeten en vraagt haar 
zoon te helpen) en is veerkrachtig (ze wil niet dat 
ze, door haar vermoeidheid, de bewoners niet 
meer kan ontmoeten in de brasserie). Ondanks 
haar lichamelijke beperking is zij dus nog aardig 
vitaal bezig! Vitaliteit is dus meer dan lichamelijk 
nog in orde zijn. De uitdaging zit erin om, enerzijds 
een doel te stellen dat voor u haalbaar is en u ple-
zier geeft, en anderzijds dat u krachtbronnen 
heeft vanuit uzelf of anderen, voor als het tegen 
zit.  
 
Ik wens u nog vele dagen in vitaliteit toe. En vita-
liteit, weten we nu, is meer dan twee sportieve ou-
deren op de fiets! 
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EVEN VOORSTELLEN

ONZE SPORTLIEFHEBBER
MAAK KENNIS MET

Meneer Kros is 83 jaar oud, komt uit Sliedrecht en 
woont al meer dan 15 jaar samen met zijn vrouw 
in De Merwelanden. Meneer Kros is altijd actief 
bezig en zit nooit stil. “Dit heb ik al sinds vroeger”, 
vertelt meneer Kros. Hij heeft op hoog niveau ge-
wielrend en voetbalde een aantal keer in de week 
bij VV Sliedrecht. Meneer Kros is nog steeds lid van 
deze voetbalvereniging.  
 
“Vroeger heb ik een eigen vakantiepark opgericht 
voor mensen met een beperking. Ik was hier ie-
dere dag in de weer, samen met mijn vrouw. Ik 
houd ervan om alles te regelen.” Het regelen zit 
meneer Kros in zijn bloed. Zo kan hij het niet laten 
om zijn dochter af en toe te helpen bij haar eigen 
bedrijf. 
 
Meneer Kros is een echte sportliefhebber. “Op tv 
kijk ik niks anders dan sportprogramma’s. Van 
voetbal tot schaatsen, ik vind het fantastisch om 
naar te kijken. Ik krijg er energie van.” Deze ener-
gie kan meneer Kros goed inzetten bij de Vrolijke 

Noot, waar hij iedere vrijdagochtend uit volle 
borst meezingt. “Zingen is ook een passie van me. 
Ik vind het fantastisch om te zingen voor publiek 
en dan de reactie van het publiek te zien.” 
 
 
 
 
 
De afgelopen periode heeft meneer Kros het erg 
druk gehad. Maar voorheen was hij dagelijks in de 
sportschool te vinden om fit te blijven. Hij sportte 
hier samen met vrienden. Hier haalde meneer 
Kros veel plezier uit. “Zo bleef ik fit, deelde ik mijn 
passie met mijn vrienden en werkte ik aan mijn 
conditie.” De komende periode wil meneer Kros 
het sporten weer oppakken in de fitnessruimte 
van De Merwelanden. Hij raadt iedereen aan om 
hier eens een kijkje te nemen en te werken aan 
uw kracht, conditie en lenigheid. 
 

Meneer Kros

“IK SPORT VEEL IN DE  
FITNESSRUIMTE”

ACTUEEL

We slapen maar liefst een derde van ons leven en 
dat is zeker niet zonde van onze tijd, want slapen 
is erg belangrijk voor zowel geestelijk als lichame-
lijk herstel. Toch wordt een goede nachtrust vaak 
onderschat. Wist u dat slapen net zo belangrijk is 
als sporten en voeding?  
 
 
 
 
 
 
 
Ieder mens moet zo’n 7 tot 8 uur per dag slapen. 
Eigenlijk gaat slapen niet over het aantal uur wat 
je per nacht slaapt maar juist om je slaapkwaliteit. 
Als je slaapt lijkt het of je uitstaat maar dat is niet 
helemaal waar. Tijdens het slapen spoelen je her-
senen daadwerkelijk schoon. Een bepaald type 
hersencellen krimpt tijdens de slaap, waardoor er 
meer ruimte ontstaat om schadelijke stoffen af te 
voeren. Zo voel je je overdag vrolijker, energiek en 
een stuk alerter. Je hersenen zijn dus actief en er 
gebeurt van alles in je lichaam. Ook verwerken je 
hersenen alles wat van binnen gebeurt, ook de ge-
beurtenissen van de afgelopen dag worden ver-
werkt. Ook zorgt een goede nachtrust ervoor dat 
je emoties van de dag goed kan verwerken en dat 
je onthoudt wat je overdag hebt geleerd.  
 
Sommige mensen slapen slecht en hebben onvol-
doende nachtrust, maar wat kun je daar het beste 
tegen doen?  
 

GOED SLAPEN
HET BELANG VAN

Tegenwoordig is er steeds meer te doen aan 
slaapproblemen. Zo kun je een paar uur voordat 
je naar bed gaat beter geen koffie, cola, choco-
lade, thee of ice-tea drinken. De cafeïne die in 
deze producten zit, heeft vaak meer dan zeven 
uur nodig om uit je lichaam te verdwijnen. Het ad-
vies is om overdag voldoende te bewegen, een 
warm bad of douche te nemen voor het slapen-
gaan en op tijd de computer, tablets en telefoons 
uit te zetten.  
Dat kan allemaal bijdragen aan een goede nacht-
rust. 

IEDER MENS MOET ZO’N 
7 TOT 8 UUR PER DAG 
SLAPEN

    Slaapproblemen... 

je kunt er ECHT  

  iets aan doen!!!

Kracht,
conditie en lenighe

id...
blĳf er aan werken!

U vindt de fitnessruimte  

op de 5e etage  

in de Merwedeflat
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AAN DE SLAG AAN DE SLAG

  2X 
SUDOKU

2 6 9

5 3

1 7 9 4 5

3 2 5 1 8

4

7 2 3 8 5

5 2 6 4 1

5 7

6 7 3

BEREIDING 
 
STAP 1 
Neem een ruime kom en klop hierin  
de eieren los met peper en zout. 
 
STAP 2 
Verhit een koekenpan met wat olijfolie en  
doe hier de helft van het eiermengsel in. 
 
STAP 3  
Bak tot de bovenkant gaar is en laat dan  
voorzichtig op een bord glijden om af te  
koelen. Bak de tweede omelet en laat ook  
deze afkoelen. 
 
STAP 4  
Zodra de omeletten afgekoeld zijn, besmeert  
u ze met de licht en romig mayonaise en  
belegt u ze met de rosbief, veldsla en wortel.  
Rol ze zo strak mogelijk op. 
 
STAP 5  
Gaat u ze later eten rol ze dan strak op in plastic-
folie en bewaar in de koeling tot gebruik. Snij in 
ongeveer 4 stukken om te serveren. 
 
STAP 6  
Als alternatief voor de rosbief is dit 
ook erg lekker met gerookte zalm. 
 
 
Eet smakelijk!  

OMELETROLLETJES  
MET ROSBIEF OF  
GEROOKTE ZALM

RECEPT

OVERHE ERL I JK E   

   OMEL ET 

  ROLL ETJ ES

I N G R E D I E N T E N

• 6 eieren 

• Peper 
• Zout 
• 1 tl olijfolie 

• 3 el Mayonaise licht en romig 

• 50 gr veldsla 

• 50 gr geraspte wortel 

• 150 gr rosbief 

• Alternatief: gerookte zalm 

DIT HEEFT U NODIG

• Kom  
• Koekenpan  

• 2 borden  
• Mes  
• Vork  

• Plasticfolie 

5 9 4

3 6 9

1 5

5 1 8

3 5 7

9 6 5

9 7

3 8 5

7 1 3



HIGH  
TEA

MAAK KANS  
OP EEN

VOOR 2 PERSONEN  
IN DE BRASSERIE

1. Hoeveel minuten moet je gemiddeld  
sporten per dag? 

2. Welke vitaminen komen we in Nederland 
meestal tekort? 

3. Wat verbrand je tijdens het sporten? 

4. Wat meet je BMI? 

5. Hoeveel liter water moet je per dag  
drinken? 

6. Hoeveel gram fruit moet je per dag eten? 

7. Hoeveel slaap heeft een mens nodig  
per dag? 

8. Donker brood is  
gezonder dan licht 
brood!  
Waar of niet waar.

9. Is het verstandig om 
voor het slapen gaan  
gebruik te maken van 
een beeldscherm? 

10. Hoelang doet je lichaam erover om eten 
te verteren? 

11. Waar bestaan je hersenen het  
meest uit? 

12. Voor hoeveel procent bestaat het  
menselijk lichaam uit water? 

puzzel  
  en win!

HOE WERKT HET?  
•    Beleef plezier aan deze quiz.  
•    Stuur uw antwoorden vóór 22 oktober 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!

AAN DE SLAGAAN DE SLAG

Doe mee met onze

QUIZ  WOORDZOEKER 
vitaliteit
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neeJA 

niet 
waarwaar

ACTIVITEITEN 
ENERGIE 
LEVENSKRACHT 
OEFENINGEN

BALANS 
FYSIEK 
LICHAAM 
SPORTEN

BEWEGEN 
GEZONDHEID 
MENTAAL 
VOEDING



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

DEEL UW ERVARING MET ONZE ZORG EN HELP ZO ANDEREN MET KIEZEN. 
 
Kwaliteit staat bij De Merwelanden hoog in het vaandel. Met onze mede-
werkers 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 aandachtspunten of complimenten. Het achterlaten van 
een reactie op www.zorgkaartnederland.nl gebeurt anoniem en kost u 
slechts een paar minuten.  
 
ZorgkaartNederland is een platform waarop cliënten en hun familie en/of 
mantelzorgers hun ervaring met een zorginstelling kunnen delen. De site is 
een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.  
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NEDERLAND
ZORGKAART

DE MERWELANDEN KRIJGT EEN 7.3 OP 

VAN DE CLIËNTENRAAD VAN DE MERWELANDEN
NIEUWS
Jacomien Wildvank, voorzitter Cliëntenraad De Merwelanden 

We laten de zomer langzaam achter ons en maken 
ons op voor een hopelijk mooi najaar. We zijn de 
zomer gelukkig redelijk ‘Coronavrij’ doorgekomen 
en daardoor konden weer veel activiteiten door-
gaan. Zo hebben we van een zeer geslaagde Kam-
peerweek genoten en zijn er een aantal mooie 
middagen aangeboden door de Vrienden van De 
Merwelanden. Dat waren mooie momenten en 
zijn fijne herinneringen. Nu is het tijd om uit te kij-
ken naar de herfst met zijn mooie kleuren. 
 
De Cliëntenraad krijgt regelmatig vragen over wie 
benaderd moet worden in geval van klachten of 
vragen over wonen. Daarom zetten we hieronder 
een aantal handige nummers op een rijtje. 
 
BIJ VRAGEN/KLACHTEN OVER DE AANLEUN- 
WONINGEN aan de Haringvlietstraat, Volkerak-
weg en Wielingenstraat kunt u contact opnemen 
met de Woonconsulent via telefoonnummer 06 
437 987 80 of de Huismeester, hij is te bereiken 
via telefoonnummer 06 417 062 51. 
 
BIJ VRAGEN/KLACHTEN OVER DE WONINGEN  
Haringvlietstraat hoofdgebouw of Merwedeflat 
kunt u contact opnemen met de Woonconsulent 
via telefoonnummer 06 437 987 80 of de Huis-
meester, hij is te bereikend via telefoonnummer 
06 827 627 25. 
 
BIJ VRAGEN OVER DE RENOVATIE van de 86  
woningen aan de Haringvlietstraat kunt u terecht 
bij de bewonerscommissie deze is bereikbaar via 
telefoonnummer 078 614 73 31. 
 
Ook is er een bewonerscommissie voor de Mer-
wedeflat en wanneer u vragen heeft kunt u deze 
deponeren in de ideeën brievenbus van de bewo-
nerscommissie op de begane grond.   

BIJ TECHNISCHE KLACHTEN kunt u contact opne-
men met de technische dienst. Bereikbaar via het 
telefoonnummer 078 750 20 99. 
 
BIJ VRAGEN/ KLACHTEN BETREFFENDE DE CLIËN-
TEN VAN KLEINSCHALIG WONEN OF THUISZORG 
is het van belang dat u eerst contact opneemt met 
de Persoonlijk begeleider of de Teamleider van de 
afdeling. Komt er geen bevredigende oplossing of 
antwoord ga dan nogmaals in gesprek. Biedt ook 
dit geen duidelijkheid, dan kunt u contact opne-
men met de klachtenfunctionaris.  
Deze is bereikbaar per email via  
klachtenfunctionaris@demerwelanden.nl 
 
DE  MERWELANDEN IS DRINGEND OP ZOEK NAAR 
VRIJWILLIGERS. Niet alleen voor de Cliëntenraad 
maar ook voor het begeleiden van onze cliënten 
bij diverse activiteiten zoals o.a. wandelen, sjoe-
len, bingo spelen en bij dagbesteding. Wilt u hier 
meer over weten dan kunt u contact opnemen 
met de vrijwilligerscoördinator via telefoonnum-
mer 06 383 322 65. 
 
De Cliëntenraad hoopt u hiermee wat meer dui-
delijkheid te bieden. Maar heeft u andere ideeën 
of opmerkingen die ons kunnen helpen dan horen 
wij dit natuurlijk ook graag. 

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 
 
Star lab Maandag en donderdag 
8.00 - 9.00 uur  
 
Result lab Woensdag en vrijdag  
8.30 - 9.00 uur

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

REDACTIEWIJZER

KERKVIERINGEN IN DE KAPEL

Katholieke vieringen: 
•    Woord en communieviering of  
     eucharistieviering elke zaterdag 
     11.00 - 12.00 uur  
•    Woord en communieviering  
     elke dinsdag 10.00 - 10.30 uur

Protestantse dienst: 
•    Elke laatste donderdag van de 
     maand 11.00 – 12.00 uur 
 
 
Reserveren voor de diensten is niet nodig 



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 
 


