Open Dag De Merwelanden
Ieder jaar wordt op de derde
zaterdag in maart de landelijke
Open dag van Zorg en Welzijn
gehouden. Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden maakte
van deze gelegenheid gebruik

om het ‘Koekje van het huis’
te introduceren.
Bewoners van Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden bedachten
eind vorig jaar een aantal verschil-
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lende koekjes. Bewoners en
personeel mochten daarna de
koekjes proeven en een stem
uitbrengen op hun favoriet.
De meeste stemmen zijn gevallen op een gemberkoekje
in de vorm van een schaap.
Banketbakker Brokking gaat
dit ‘Koekje van het huis’ voor
De Merwelanden bakken.

Gezellige drukte
Alle bezoekers aan de Open
Dag kregen bij binnenkomst
een bon voor een gratis kopje
koffie of thee in brasserie De
Ontmoeting, waarbij natuurlijk ook het winnende koekje
werd gepresenteerd. Het was
dan ook een gezellige drukte
in De Ontmoeting en in de
ontspanningsruimte, waar
de bewoners en hun bezoek zich
vermaakten met de Wii of aan het
biljart.

DordtYart seizoen 2013
gestart
Op 13 april opende DordtYart
haar deuren voor een nieuw
seizoen vol kunstzinnige verrassingen. Een van de attracties van dit seizoen is de Pasta
Sauna, een performance van
Marije Vogelzang. DortYart is
open tot oktober.
DordtYart is gevestigd aan Maasstraat 11 en is geopend van woens-

dag t/m zondag van
10 tot 18 uur en op
donderdagavond
tot 21 uur.

Yartcafé
Voor een hapje en
een drankje bent u
van harte welkom
in het Yartcafé. U
kunt hier onder
meer terecht voor koffie en thee
met gebak, frisdrank, fruitsappen
en lunch.

Table d’hote
Vanaf 18 april kunt u elke donderdagavond om 18:30 uur aanschuiven voor een heerlijke maaltijd.
Reserveren kan via telefoon
078-6321200 of via
info@dordtyart.nl
Foto links: Marije Vogelzang
tijdens haar performance De
Pasta Sauna

Belangrijke telefoonnummers:
Politie / wijkagent
telefoon: 0900-8844
Wijklijn: telefoon: 14078

Infowinkel Wegwijs
ma/wo 10-12uur/di 13-15 uur
telefoon: 639 04 37
infostaartwest@staart.dwo.nl

Wijklijn Wegen en Groen
telefoon: 639 65 65

Ouderenadviseur DinamO
do 13.30-14.30 uur

Milieulijn Zuid-holland Zuid
telefoon: 0888 - 333 555

Huisartsenpraktijk
H.J.M. de Vries en
S.C.J. van Schaardenburg
telefoon: 616 46 01
http://www.huisartsenpraktijkdestaartdordrecht.nl
Alleen spoedgevallen
8.00-17.00 uur: 06 - 2805 4074

Wijkcentrum Staart-West
Maasstraat 25
telefoon: 639 04 37
infostaartwest@staart.dwo.nl
Nederlands Migratie Instituut
eerste maandag van de maand
13.00-15.30 uur

Afwezig:
Open Dag De Merwelanden
9 mei, 20 mei, 24 juni
‘s Avonds en in het weekeinde:

Huisartsenpost: tel.: 654 26 00
Tandarts R. Stam
telefoon: 616 30 35

Buurtfunctie
Bij het ontwerp van de nieuwe
entree, waarin de brasserie een
belangrijke plaats inneemt, is
nadrukkelijk rekening gehouden met de buurtfunctie die De
Merwelanden na de sluiting van
wijkcentrum de Rietschors wil
vervullen. Binnenkort wordt met
het publiceren van het weekmenu
van De Ontmoeting op de website
van De Merwelanden een nieuwe
stap gezet in de realisatie van dit
streven.
Informatiemarkt
Bezoekers aan de Open Dag kregen van medewerkers van De
Merwelanden een rondleiding
door het recent verbouwde en gerenoveerde gebouw. In de theaterzaal op de eerste verdieping was
een informatiemarkt ingericht,
waar niet alleen De Merwelanden
zelf, maar ook Internos thuiszorg
was vertegenwoordigd.
Speed-dating
Er was veel belangstelling van
omwonenden en familieleden van
bewoners, maar ook van mensen
die geïnteresseerd waren in een
baan of stage in de zorg. Speciaal
voor hen was er een speed-dating
georganiseerd met de mogelijke
toekomstige werkgevers.
AW
SOS Telefonische Hulpdienst
24 uur bereikbaar: 0900 - 0767

De Twern

telefoon: 632 41 00

Praktijk Fysiotherapie
telefoon: 613 59 27

Stichting Aafje
Zorglijn: 0900 – 8664

Woon- en Zorgcentrum
De Merwelanden
Haringvlietstraat 515
telefoon: 616 32 22
info@demerwelanden.nl

Careyn Jeugdgezondheidszorg

Peuterspeelzaal Wantijgertjes
Wielingenstraat 103
telefoon: 616 50 65
Peuterspeelzaal de Regenboog
Volkerakweg 60
telefoon: 890 57 30

Consultatiebureau (0-4 jaar)
Opvoedadviseur (0-18 jaar)
telefoon 7111700 (ma-vr 9-17u)
Trivire
Callistolaan 2
Postbus 8008
3301 CA Dordrecht
telefoon 633 16 00
Woonbron
Van Baerleplantsoen 26
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SSKW,
Spuiweg 93,
telefoon 6137029, www.sskw.nl
Sector Openbare Werken
Stadswerken
telefoon: 639 58 96
Gebiedsmanager
Els van Leeuwen
Spuiboulevard 300
telefoon: 639 62 99
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TV kanaal 67, dagelijks 18.00,

20.00, 22.00 en 0.00 uur



