
Maart 2023: Lentemaand 
 

         *=Aanmelden/ reserveren via inschrijfformulier of per e-mail bij de activiteitenbegeleiding 
                 activiteiten@demerwelanden.nl Telefoonnummer activiteiten 06-24191024 
 

Maandagenda             
 
Woensdag 1 maart    Versmarkt         10.00-13.00uur  Centrale hal 
      (Bloemen & Zo, Paling & Vis van Fa. van Wijk) 

 

Woensdag 1 maart    Bingo €5,50         13.30-15.00 uur  Theaterzaal 
(inclusief kopje thee/koffie in de pauze) 

 

Donderdag 2 maart   Lente wandeling naar Moestuin De Terp   13.30-15.30uur   Centrale Hal 
      
Dinsdag 7 maart   Belevingskerkdienst        14.30-15.15uur  Kapel 
       
Woensdag 8 maart    Mini Albert Cuyp markt       10.00-14.00 uur  Centrale hal 
      Kleding, tassen, sieraden, brocante  

 
Woensdag 8 maart    Thuisbios “Koken in 1000 seconden”    13.30-15.00uur  Theaterzaal 

Een hilarisch tv programma uit de jaren 90 die op de lachspieren werkt. 
 

Donderdag 9 maart   Listen to the Music: Nederlandse Cabaretiers    13.30-15.00uur  Brasserie 
 
Dinsdag 14 maart   *Vip tours “Lammetjestocht” €12,50    13.15 -16.00 uur  Centrale hal 
      Een tocht door de  Alblasserwaard naar de Schaapskooi van Ottoland voor een koffiestop ( is inclusief). 

Deze tocht wordt op verschillende data in maart gereden met de Merwelanden bus.  
Er is plaats voor 8 personen per tour. 
 

Woensdag 15 maart  Optreden “Het Swinhovekoor”     14.00-15.45 uur  Theaterzaal 
      Heerlijk meezingen met het Swinhovekoor en Gerrit Jansen 

     Dit optreden inclusief koffie/thee & cake wordt u aangeboden door de Vrienden van De Merwelanden. 

 

Donderdag 16 maart  *Onderwijs museum Dordrecht €13,50    10.45-13.45 uur  Centrale hal 
Kosten inclusief entree museum en begeleiding. Exclusief vervoer Drechthopperen lunch. U kunt lunchen in het 
museum café of een boterhammetje meenemen. Een Drechthopperpas is noodzakelijk. 

 
Vrijdag 17 maart   Boekenmarkt Ruiltafel en verkoopkramen   13.30-15.30 uur  Centrale hal 
       

Dinsdag 21 maart           *Vip tours “Lammetjestocht” €12,50    13.15 -16.00 uur  Centrale hal 
 
Woensdag 22 maart  *Creatieve workshop Pasen €10,00    13.30-15.00 uur  Theaterzaal 
      Met hulp van Ellis Baars maken we een mooie/ grappige  paas creatie. 
 

Woensdag 22 maart    Live Muziek “De Merwelanden muzikanten”  14.00-15.30 uur  Brasserie 
 
Donderdag 23 maart  *Op de koffie in het Kattencafé €13,50    10.45-13.30 uur                Centrale hal 

Omringd door 8 katten in huiskamersfeer een kopje koffie drinken met taart of tosti (is inclusief) en knuffelen 
met de katten. Kosten exclusief vervoer Drechthopper. Een Drechthopperpas is noodzakelijk. 

 
Dinsdag 28 maart           *Vip tours “Lammetjestocht” €12,50    13.15 -16.00 uur  Centrale hal 
 
Woensdag 29 maart  *Beautybus  (afspraken via Beautybus)         10.00-16.00 uur  Cultureel Café 
       

Woensdag 29 maart   *Bloemschikken “Pasen” €18,50     13.30-15.00 uur  Theaterzaal 

        

Donderdag 30 maart   *Winkelcentrum Ridderhof €5,50     10.45-14.00 uur  Centrale Hal 
 Kosten exclusief vervoer Drechthopper. Een Drechthopperpas is noodzakelijk. 

 
Vrijdag 31 maart    *Pub Quiz €3,00         13.30-15.30 uur  Theaterzaal 

Test uw kennis in groepsverband en wie weet wint u een prijsje, inclusief een kopje thee/koffie in de pauze. 
 

Iedere vrijdag    *Boodschappen service van de Merwelanden      Vertrek 13.00 uur  Centrale Hal 
       “Jumbopendel” €2,50       
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