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Activiteiten aankomende week  
Live Muziek  
Op woensdag 18 januari kunt u van 14.00 tot 
15.30 uur genieten van livemuziek van “De 
Merwelanden muzikanten” in de brasserie. 
Komt u ook?  
 
Thuisbios  
Op woensdag 18 januari kunt u van 13.30 tot 
14.30 uur kijken naar een mooie compilatie van 
filmpjes over het vroegere Dordrecht. Dit kunt u 
bewonderen in de Theaterzaal. Bent u erbij?  
 

 
 
 
 

Huishoudens met een blokaansluiting 
Het kabinet werkt aan een regeling voor de 
tegemoetkoming aan huishoudens met een 
blokaansluiting voor gas, elektriciteit of 
warmte. Het gaat daarbij zowel om 
zelfstandige als onzelfstandige wooneenheden, 
waaronder bewoners van woonzorglocaties. 
Het kabinet heeft onlangs de contouren van 
deze regeling gepresenteerd. Naar verwachting 
wordt de definitieve regeling in februari 
gepubliceerd. Het doel is om deze huishoudens 
een vergelijkbare compensatie te bieden als 
huishoudens met een individuele aansluiting, 
zowel voor het prijsplafond in 2023 als de 
korting op de energierekening in november en 
december 2022. 
 
Alzheimer Café  
Alzheimer Nederland en Alblasserwaard houdt 
op maandag 16 januari van 19.30 tot 21.30 uur 
een ontmoetingsavond in samenwerking met 
Het Parkhuis. (Haaswijkweg Oost 69a, te 
Dordrecht). Het onderwerp van de avond is 
ouderenmisbruik en veiligheid. Door geestelijke 
of lichamelijke achteruitgang kunnen sommige 
ouderen hun eigen zaken niet meer zelf 
behartigen. Hun netwerk is soms beperkt en 
mantelzorgsituaties kunnen ontsporen. 
Criminelen weten precies wie een makkelijk 
doelwit is en kunnen met nepberichten 
mensen geld afhandig maken.  
Agent Jeroen van Mierle komt vertellen waar 
we bij ouder worden op kunnen letten om het 
leven veiliger te maken. Vooraf en na afloop is 
er volop gelegenheid om met lotgenoten en 
beroepskrachten in contact te komen en 
ervaringen uit te wisselen.  
 
 
 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z25497&did=2022D54874
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z25497&did=2022D54874
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Vieringen en diensten  
- Dinsdag 17 januari 10.00 uur – 10.30 uur: 
woord en communieviering o.l.v. Ed van der 
Vaart. 
-Zaterdag 21 januari 11.00 uur – 12.00 uur: 
Eucharistieviering: Christus, Koning van het 
Heelal, o.l.v. pastor Sander Verschuur. 
 

Aankomende week proberen wij eens iets 
nieuws en serveren wij ook pizza's! 

Verschillende smaken, waaronder tonijn, vier 
kazen, tomaat en mozzarella of salami. Komt 
u ze eens proberen? De pizza's kosten slechts 

€5,95 🍕 

 

 
 

Ook bakken wij sinds kort naast onze witte en 
bruine pistoletjes heerlijke Italiaanse bollen. 

Lekker belegd met pesto, brie, honing en 
walnoten. Of met een omeletje, bacon en 

rucola of met filet american met een eitje en 
uitjes. Maar natuurlijk mag u zelf ook uw 

beleg kiezen. €4,75 
 

Zoals gebruikelijk serveren wij nog elke dag 
een overheerlijke dagspecial voor €7,35. 

 

 
 

 
 
 

 

We blijven in beweging

 
Het is belangrijk om te bewegen en fit te 
blijven. Op KSW hebben we daarom 
verschillende beweegoefeningen gedaan. Met 
een paar kleine oefeningen kregen we 
iedereen in beweging en aan het lachen. En 
dat is precies waar we het voor doen. 
 

 
 


