Agenda WZCDe Merwelanden
Lammetjes aaien
Donderdag 9 maart
In Schaapskooi Ottoland zal de
schaapherder over het herdersvak
vertellen. De kosten zijn € 17,50,
inclusief vervoer, rondleiding,
presentatie, begeleiding en koffie
met wat lekkers. Vertrek vanaf De
Merwelanden om 13:00 uur. Reserveren is noodzakelijk.
Brandweermannenkoor
Vrijdag 10 maart
in het kader van NL Doet treedt het
Brandweermannenkoor op bij De
Merwelanden. U bent vanaf 10:00
uur welkom in brasserie de Ontmoeting. De koffie en thee wordt
u aangeboden door de Vrienden
van De Merwelanden.

Lentewandeling Biesbosch
Donderdag 23 maart
Na een stevige wandeling, met of
zonder rollator of rolstoel door
dit prachtige gebied verwennen
we de inwendige mens met een
kop koffie/ thee of chocolademelk
en een beverkoek. De kosten voor
vervoer, begeleiding, consumptie
en koek zijn € 8,50. Vertrek om
13:30 uur vanaf De Merwelanden.
Reserveren is noodzakelijk.

Film 100 jaar Schiphol
Woensdag 15 maart
De voorstelling vindt plaats in de
theaterzaal van De Merwelanden.
De entree is € 2,-

Nationale Pannenkoekdag
Vrijdag 24 maart
Heerlijk smullen van pannenkoeken met spek, appel,kaas, jam, banaan of poedersuiker of alles door
elkaar natuurlijk. De opbrengst
komt ten goede aan de stichting
Lymph&co. Deze stichting zet
zich in voor lymfklierkanker. Tussen 10.00 en 19.00 uur kunt u in
het Cultureel Café genieten van
een lekkere versgebakken pannenkoek voor maar € 2,

Aangenaam klassiek ‘Live’
Woensdag 22 maart
Een live optreden van operazangeres Judith Ellis en Herman van Rooijen op piano.
Het optreden vindt om 14:00 uur
plaats in de theaterzaal van De
Merwelanden.
De entree is € 2,50

Op zoek naar Beverburchten
Maandag 27 maart
Rondvaart van 2,5 uur met de
rolstoelvriendelijke rondvaartboot De Halve Maen door de
Biesbosch op zoek naar de Beverburchten. De kosten zijn € 27,50
(incl. vaartocht, vervoer, begeleiding, 2x koffie/thee met wat lek-

kers). Vertrek om 13:00 uur vanaf
De Merwelanden. Reserveren is
noodzakelijk.

Thema avond “ Flying High”
Vrijdag 31 maart
Een feestelijke avond ter ere van
100 jarig bestaan van vliegveld
Schiphol met een hemels menu en
gezellige muziek van DJ Sens. De
kosten zijn € 15,75 (incl. diner).
Aanvang van het diner is om 17:30
uur in brasserie De Ontmoeting.
Reserveren is noodzakelijk.
Culturele middag Bangladesh
en Nepal
Zaterdag 8 april
Fondsenwervingsactie voor kinderen in Bangladesh en Nepal
met een handicap en hun ouders
met een proeverij, een knutselworkshop, een modeshow en
het rad van fortuin. De middag
wordt georganiseerd in brasserie
De Ontmoeting en start om 14:00

Dansmiddag met Dixy Dordt
Hot 5
Woensdag 19 april
Een fijne muzikale middag met
muziek uit de dansschooltijd, waar
u niet stil bij kunt blijven zitten.
De entree is € 4,-. Deze gezellige
middag start om 14:00 uur in de
theaterzaal.
“Een Koninklijk Paradijs”
Dordrechts Museum
Donderdag 20 april
Tentoonstelling over dierenschil-

“Het Witte Goud“
Vrijdag 28 april
Vanaf 17:00 kunt u zich in brasserie De Ontmoeting tegoed doen
aan Hollandse asperges. De kosten zijn € 15,75. Reserveren is
noodzakelijk.

Informatie: activiteitenteam De
Merwelanden (078 750 20 25).

Naaicafé
woensdag 13.30 uur

Bewegen voor senioren
maandag van 09.30 tot 10.30 uur
kosten € 5,- per maand

Houtbewerken
donderdag 09.30 uur

Vaste activiteiten

Biljarten
vrijdag 13.00 uur
Baraque
woensdag 19.00 uur
Koersbal
maandag 19.00 uur
Gymnastiek
woensdag 10.15 uur

uur.Optreden Koor Kesara
Donderdag 13 april
Een gezellige middag met Nederlandstalige liedjes van toen en nu.
De entree is € 3,50. Het optreden
start om 14:00 uur in de theaterzaal van De Merwelanden.

Agenda Sterrenwacht Mercurius

Thema-avonden - Reserveren noodzakelijk

Eerste vrijdag van de maand van 20.00 tot 23.00 uur. Start presentatie om 20.15 uur
Entree € 3,25

3 maart: Geen thema avond
7 april: Jupiter
5 mei: De zon en ontstaan van
het noorderlicht
6 juni: Alles draait

der Aert Schouman (1710-1792)
Vertrek vanaf De Merwelanden
om 13:00 uur. De kosten zijn €
15,- (inclusief entree, rondleiding,
begeleiding en vervoer). Reserveren is noodzakelijk.

Nordic Walking
maandag 13.15 uur
Linedance
donderdag 10.00 uur
Wandelen
dinsdag 10.30 uur

Spelletjes
ma, woe, za 14.00 uur
Bridge
woensdag 19.00 uur
Klaverjassen
donderdag om de week
13.30 uur
Sjoelen
maandag 13.30 uur
Internetcafé
dinsdag van 9.00 tot 13.00 uur

Versmarkt in De Ontmoeting
Eerste woensdag van de maand
van 9.30 tot 14.00 uur

Handwerken
di, vrij 13.30 uur

Mini Albert Cuypmarkt
Tweede woensdag van de maand
van 10.00 tot 14.00 uur

Creaclub
woensdag 10.00 uur

Zangclub De Vrolijke Noot
Vrijdag om 10.30 uur

Afwezigheid huisartsenpraktijk de Staart
10 t/m 15 maart, 24 maart, 18 t/m 28 april

Agenda Petruskapel

Kinderkijkavond voor kinderen
tussen de 6 en 12 jaar.
Zaterdag 18 maart
Aanvang 19.00 uur.
Onderwerp: Sterrengroepjes
Aanmelden is niet nodig.
Kinderen €2,25
Volwassenen € 3,25

Landelijke Sterrenkijkdagen
Vrijdag 3 maart: 20.00-23.00 uur, zaterdag 4 maart: 13.00-22.00 uur, zondag 5 maart: 13.00-18.00 uur
Expositie over sterrenkunde, weerkunde en ruimtevaart, een film of korte presentatie bezoek aan de koepel
waar onze Carl Zeiss telescoop staat.
Bij goed weer staan er meerdere telescopen opgesteld op het dakterras.
Entree inclusief een bekertje koffie, thee of warme chocolademelk:
Volwassenen € 3,25, kinderen 4-12 jaar € 2,25.

Zondagsdiensten:
09.30 uur
PKN kerkdienst
11.00 uur
Vergadering der Gelovigen kerkdienst		
13.00 uur
Het Levende Brood kerkdienst		
16.00 uur
Vergadering der Gelovigen kerkdienst
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