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COLUMN

OOG VOOR   
ELKAAR
Door Corrie van Randwijk, bestuurder De Merwelanden          

Het is een onwerkelijke situatie. Op het moment  
van schrijven zitten we midden in de Corona
crisis, is de sociale onthouding van kracht en 
heeft de regio ZHZ een noodverordening afge
kondigd. Wij hebben verscherpte maatregelen 
genomen om kwetsbare ouderen te beschermen 
tegen dit virus. Het is een bijzondere situatie  
waarbij activiteiten en contacten zoveel moge
lijk op een andere wijze plaatsvinden, o.a. van
uit de binnentuin en via beeldbellen.

Minister president Rutte heeft het over: “we 
moeten het met elkaar doen en oog voor elkaar  
houden”. Dat geldt uiteraard ook voor De 
Merwelanden. Wat zijn we trots op alle mede
werkers die zich voor de volle 100% blijven 
inzetten. We zoeken samen, ouderen, familie 
en medewerkers, naar inventieve en creatieve 
oplossingen om eenzaamheid te voorkomen. 
Zo wordt er o.a. volop aan beeldbellen gedaan 
en zijn er alternatieve programma’s op maat 
op de afdelingen.

HARTVERWARMEND
“Een goede buur is beter dan een verre vriend” 
is ook op De Staart een gezegde. Hartverwar
mend is de steun vanuit de wijk en de stad. 
Onze burgemeester Wouter Kolff heeft aan 
ons allen een brief geschreven. Er zijn teke
ningen gemaakt door de Regenboogschool. In 
de binnentuin vinden activiteiten plaats, zoals 
een draaiorgel. Er zijn vrijwilligers die zingen 
en muziek maken. De kerken komen “langs“ 
en branden lichtjes buiten voor ouderen en 
medewerkers van De Merwelanden. De saam
horigheid is enorm en er is oog voor elkaar. 

Onze medewerkers zijn toppers en verdienen 
het straatapplaus en de bloemen. Door deze 
moeilijke tijd hebben we weer oog voor elkaar 
en komen we dichter bij elkaar. We gaan  een 
andere tijd tegemoet. Een tijd van recessie en 
een tijd waarin we meer samen gaan doen. Met 
elkaar houden we De Merwelanden overeind 
en zorgen we voor elkaar. Met elkaar zullen we 
straks alle feesten die we nu niet kunnen en 
mogen vieren, inhalen. Als het Corona spook 
is verslagen, zal er weer genoten worden in de 
Brasserie, zal de muziek weer klinken en zal 
het personeel samen met de bewoners het 
glas heffen op een mooie toekomst met elkaar.

We houden oog voor elkaar en slaan ons sa
men door deze moeilijke periode heen. Let een 
beetje op elkaar.

Corrie van Randwijk
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WE ARE FAMILY
IN ALLE SOORTEN EN MATEN 

De groep Sister Sledge zong er al over; familie. Familie komt in alle soorten en maten voor; het “traditionele” gezin, 
vader, moeder en kinderen. Maar ook het gezin met twee vaders of twee moeder of het samengestelde gezin of  
alleenstaande ouders.  

Het moderne gezin is een kerngezin, waarbij 
de partners kiezen waar ze wonen, hun kinde
ren de achternaam van de vader en soms van 
de moeder dragen en elkaar aanvullen in de 
nodige verantwoordelijk heden. 

Pappa, mamma en twee kinderen, vader is 
de enige kostwinner en snijdt op zondag het 
vlees, moeder zorgde voor de kinderen en het 
huishouden; het gezin als hoeksteen van de 
samenleving. Sinds halverwege de jaren 60 
gaan we informeler met elkaar om en is er een 
einde gekomen aan de tradionele gezinstruc
tuur, en wellicht daarmee ook een einde aan 
ons beeld van het gezin als hoeksteen van de 
samenleving. 

De samenstelling van het gezin is tegenwoor
dig veel wisselender, mensen scheiden vaker,  
dus samen gestelde gezinnen komen vaker 
voor, en ook eenoudergezinnen zijn veelvoor
komend. Maar denk ook aan gezinnen met twee 
mamma’s of twee papa’s. Ook is de grootte van 
gezinnen kleiner dan vroeger, er worden tegen
woordig minder kinderen per gezin geboren.

De maatschappelijke ontwikkelingen hebben  
overigens geen invloed gehad op de band die 
gezinnen met elkaar hebben. Gezinsleden 
hechten nog steeds veel waarden aan de band 
die zij hebben met hun familieleden. Familie
banden zijn vaak hecht en onvoorwaardelijk, 
maar iedereen die wel eens een uit de hand 
gelopen ruzie heeft meegemaakt op een ver
jaardag of tijdens het kerstdiner, weet dat het 
ook anders kan. 

Want ja, leuk hoor familie, maar ook de bron 
voor heel wat ruzies. Vooral broers en zussen 
ruzien wat af. De band tussen broers en zus
sen is wellicht de meest unieke relatie die er is. 
Voor de meeste mensen van ons is het de lang
ste relatie die we zullen hebben in ons leven. 
Maar de relatie is ook heel ambivalent; het ene 
moment is je broer of zus je beste vriend, het 
volgende moment kun je elkaar niet uitstaan.  

“FAMILIETRADITIES  
HELPEN BIJ  HET 
VORMEN VAN EEN 
IDENTITEIT”
 
FAMILIERITUELEN
Samen ontbijten op zondagochtend, ieder jaar 
in het voorjaar een familieweekend, ieder jaar 
op 1 januari met het hele gezin bij elkaar ko
men, iedere familie heeft zo zijn eigen rituelen 
en tradities. Het belang van familietradities zijn  
niet de onderschatten, naast dat ze zorgen voor  
mooie en bijzondere momenten met de mensen  
waar je het meeste om geeft, zorgen familietra
dities ook voor verbondenheid binnen het gezin.  
Ze zorgen voor een sterk gevoel van ergens bij 
horen, van echt onderdeel zijn van een gezin 
en ze helpen bij het vormen van een identiteit. 
Tradities leggen een fundament onder wie je 
bent en geven een gevoel van veiligheid.

ACTUEEL
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FAMILIE IS OOK EEN DANKBAAR ONDER-
WERP VOOR DIVERSE TELEVISIESERIES, 
BOEKEN EN SERIES.
 
Series

Kleine huis op de prairie
De televisieserie Het kleine huis op de prai
rie is een Amerikaanse dramaserie. De serie 
speelt zich af in Walnut Grove in Minnesota 
(Het kleine huis aan de rivier) en draait om de 
familie Ingalls. In het begin zitten de kinderen 
nog op school en hebben ze regelmatig ruzie 
met de kinderen Oleson. Vader Oleson, de ei
genaar van dorpswinkel Oleson’s Mercantile, 
is een vriend van de familie Ingalls, zijn vrouw 
Harriet en dochter Nellie juist weer niet. 

All in the family
All in the Family was een Amerikaanse sitcom. 
De serie gaat over een typisch blank arbeiders
gezin, woonachtig in een volksbuurt in Queens 
in de stad New York. Vader Archie vindt zich
zelf een liberaal mens, die niets tegen mensen 
van andere afkomst dan die van hemzelf heeft 
als ze maar niet in zijn buurt wonen. Hij vindt 
dat vrouwen het best tot hun recht komen in 
de huishouding en in de keuken. Zijn vrouw 

Edith blinkt niet uit in intelligentie en heeft 
zich volledig geschikt naar het rolmodel dat 
haar door Archie is opgelegd. 

Boeken

De zeven zussen, Lucinda Riley
Na de plotselinge dood van hun vader komen 
Maia en haar zussen bij elkaar in hun ouderlijk 
huis. De zussen werden als baby door Pa Salt  
geadopteerd en krijgen na zijn dood allemaal een 
brief met een mysterieuze verwijzing naar hun 
afkomst. Maia’s verleden brengt haar naar Rio 
de Janeiro waar ze probeert haar achtergrond  
te ontrafelen. De zeven zussen is het eerste 
deel uit een zevendelige serie over liefde, ver
lies en de zoektocht naar wie je werkelijk bent.

Liedjes

Tineke Schouten – zussen
Alice in Chains – Brother
Kinderen voor kinderen – Het grote broers en 
zussenlied
Avicii – Hey Brother
The Jackson Five: een bekende Amerikaanse 
groep van broers, waarvan Michael Jackson de 
bekendste is.

ACTUEEL

ww



WIJzer_6

ACTUEEL

BLIJF OVEREIND 
VOORKOM VALLEN 
Door Elize van Schaardenburg, Vitaliteitscoach De Merwelanden

MAAK HET HUIS VEILIG
Veiligheid is dan een belangrijk thema. Het accent ligt hierbij op 
preventie en dat spreekt voor zich, want voorkomen is beter dan 
genezen. Veel ongelukken gebeuren in en om het huis. Kunt u 
uw veiligheid in en om huis verhogen? 

U wilt natuurlijk zo lang mogelijk gezond blijven, zodat u voor 
u zelf kunt blijven zorgen en u ook zolang mogelijk zelfstandig 
kunt blijven wonen. Blijf overeind, voorkom vallen! 

klopt klopt niet
Ik doe de dingen op mijn gemak, ook de telefoon aannemen
Ik doe geen twee dingen tegelijk
Onbekenden laat ik niet binnen 
Ik ga niet in op telefonische verkoopgesprekken
Mijn deur is dicht, ook als ik even weg ben
Ook in huis draag ik altijd goed schoeisel /pantoffels
Ik gebruik goede verlichting, ook als ik ‘s nachts naar de wc ga
Ik sta rustig op uit stoel en bed, vooral ‘s nachts
Mijn stoelen en bed zijn hoog genoeg om makkelijk op te staan
De snoeren in huis zijn goed weggewerkt
De badkamer is veilig (handgreep stoeltje antislip mat)
De remmen van mijn rollator zijn in orde
In huis heb ik de ruimte om vrij te lopen (met de rollator)
Er zijn geen verschuivende of opgekrulde kleedjes in huis
Keukenspullen die ik veel gebruik zijn makkelijk bereikbaar
Ik let er op dat mijn kleding geen contact maakt met de kookplaat

Asbak of kaarsen staan in een brandvrije omgeving

U kunt het onderzoe

ken door middel van 

het bovenstaande  

zelftestje.

KAN HET 

VEILIGER?
Het is lastig lopen op  
een ongelijke ondergrond.
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COLUMN

WACHTEN OP  
EEN WONDER
Door Gabrielle Vermeulen, geestelijk verzorger bij De Merwelanden        

Dit heb ik nog nooit meegemaakt! Op het mo
ment dat ik dit schrijf zitten we midden in de 
‘Coronacrisis’. Dat woord wordt vast tot woord 
van het jaar 2020 uitgeroepen als we straks in 
december terugkijken op dit jaar. We zitten al
lemaal thuis en we weten niet wat ons nog te 
wachten staat. Het kan onzekerheid en onrust 
geven. Een naar gevoel. Maar er gebeuren ook 
mooie dingen. Crisis brengt ook het goede van 
mensen naar boven. Dat is altijd zo toch? Hart
verwarmende en creatieve initiatieven zien we 
ontstaan. Ik vond het volgende verhaaltje over 
wachten op een wonder en het vertelt eigenlijk 
wat we nu zien gebeuren; we kunnen gaan zit
ten wachten op een wonder, omdat we denken 
dat dit wonder niet in onze handen ligt maar in 
iets groters. God moet dat wonder maar doen 
geschieden! Maar God werkt door ons mensen, 
wij zijn samen in staat om dat wonder te be
werkstelligen! Dat geeft hoop! Wij kunnen het 
met elkaar, we kunnen elkaar bemoedigen, we 
kunnen elkaar hoop geven, we kunnen elkaar 
troosten. Zelfs als de coronacrisis al voorbij 
mocht zijn als u deze column leest blijft dat 
van kracht. Wij zijn zelf het wonder waar we 
op wachten!

WACHTEN OP EEN WONDER

Ik heb gehoord dat velen van jullie
zitten te wachten 
op een wonder,

Een wonder dat ik,
jullie God,
de wereld zal redden.

Hoe zal ik redden,
zonder jullie handen?
Hoe zal ik rechtspreken
zonder jullie stem?
Hoe zal ik liefhebben
zonder jullie hart?

Vanaf de zevende dag
heb ik alles
uit handen gegeven;
heel mijn schepping
en mijn wondermacht.
Niet jullie, 
maar ik wacht nu op het wonder

Luc Gorrebeek
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ACTUEEL & PUZZEL

bron: Diabetesfonds, Voedingscentrum

SUGAR?   
NO THANKS, I’M SWEET ENOUGH
Door Elize van Schaardenburg, vitaliteitscoach bij De Merwelanden   

Veel voedingsmiddelen bevatten toegevoegde 
suikers, omdat suiker een goedkoop middel is 
dat volume en textuur aan een voedingsproduct 
geeft. Daarnaast kan suiker worden gebruikt  
als conserveermiddel. Niet zo vreemd dus, dat 
veel voedselfabrikanten suiker in hun eten en 
drinken verwerken. Naast dat suiker textuur 
geeft en voeding conserveert, is het natuurlijk 
lekker zoet. Daarom gebruiken veel fabrikan
ten suiker als smaakversterker. Niet alleen in 
snoep en frisdrank, maar ook in chips en saus.

In februari zijn we gestart met een  Sugar Chal
lenge: 10  suikerklontjes  minder gaan gebruik
ten per dag, per 3 dagen of per week. Met deze 
actie sluit De Merwelanden aan bij de landelijke  
campagnes (o.a. het diabetesfonds en RTL) 
om mensen te informeren over ‘verborgen 
suikers’ in voeding.  1 op de 14 Nederlanders 
heeft diabetes, iedere week komen er 1000 
mensen met diabetes bij. Je wordt vaak verrast 
door de hoeveelheden suiker in producten 
waarin je het helemaal niet in  verwacht, zoals 
vleeswaren of pastasaus.  Verborgen suikers 
dus. Koekjes hebben de naam dat er veel sui
ker in zit. Een biscuitje of een sprits bevatten  
¼  suikerklontje. Vergelijk dat eens met  “ge
zonde” granenrepen, deze hebben gemiddeld 
2 suikerklontjes met uitschieters naar 4 stuks.  
De voedingsindustrie merkt dat meer men
sen kritisch worden ten aanzien van suikerge
bruik. Om u te verleiden om toch maar vooral 
zo veel mogelijk van hun producten te kopen, 
proberen ze u om de tuin te leiden. Dit doen ze 
door  de suiker in hun producten te verhullen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
met schuilnamen. Er staat op de verpakking 
bijvoorbeeld: bevat alleen natuurlijke zoet
stoffen of gezoet met honing, ahornsiroop, 
fruitstroop,  fructose; het is  allemaal suiker. 
Laat u ook niet  misleiden door de tekst: geen 
toegevoegde suikers. Suiker is en blijft suiker 
of het er nu al in zat of is toegevoegd.

WILT U BEWUST MINDER SUIKER GAAN  
GEBRUIKEN? 
Het rekent makkelijk uit als je weet dat een sui
kerklontje 4 gram weegt . Zo kunt u op de ver
pakking van producten de hoeveelheid suikers 
vertalen naar klontjes door te delen door 4.   
Wilt u de calorieën weten dan vermenigvul
digt u het aantal klontjes met 4: 1 klontje is 
16 calorieën. Minder suiker helpt in de strijd 
tegen diabetes en een prettige bijkomstigheid 
dat het  ook helpt om een paar pondjes kwijt 
te raken. 3 glazen frisdrank, vruchtendrank of 
chocomel per week minder scheelt per maand  
zo’n  75 suikerklontjes  en dat zijn weer  75 X 4 
= 300 calorieën.  
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ACTUEEL ACTUEEL & PUZZEL

SUDOKU
OPLOSSING SUDOKU 
VORIGE WIJZER
De juiste oplossing voor de 
sudoku uit de vorige Wijzer 
werd gegeven door mw. Bos 
(Haringvlietstraat 603)

Gefeliciteerd, u mag uw prijs 
ophalen bij de klantenservice.

Levert u de oplossing voor 6 mei in 
bij de brasserie of klantenservice, dan 
maakt u kans op een waardebon voor 
brasserie de Ontmoeting.

    

   

  5  2

   

9   

7   6

   

  4  

   

21 

 7  

  2

6   

 1  8

   5

    5 

   

   

  4 7

    

 9  

   1

   

8  

  6  4

   5

 1  3 

Heeft u ook zo genoten tijdens de Spierdaagse? 
Wist u dat deze activiteit mogelijk is gemaakt 
door de stichting Vrienden van De Merwelan
den? De stichting stelt zich ten doel iets extra’s 
te doen voor de cliënten van De Merwelanden. 
Om wensen te vervullen die het woongenot 
kunnen verhogen, maar waarvoor binnen het 
normale budget geen ruimte is. Wordt u ook 
vriend? Dit kan door het jaarlijks overmaken 
van een donatie van € 15,. U kunt ook eenma
lig een bedrag storten op bankrekening NL93 
ABNA040.81.97.196 t.n.v. stichting Vrienden 
van De Merwelanden. Alle bijdragen zijn van 
harte welkom.

VRIENDEN 
VAN DE MERWELANDEN

WORDT VRIEND VOOR 15 EURO 
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STAAT U ZELF DEZE KEER OP DE

FOTO?

Prezo, in the pocket!

Eggerlander orkest

Proost!!

Wim verteld...
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TELEFOONNUMMERS

Activiteiten 
078 750 20 25
Administratie 
078 750 20 80
Bewonerscommissie ’81 en 86’ 
078 614 73 31
Brasserie 
078 750 20 28
Fysiotherapie Vitaliz 
06 461 033 04
Fysiotherapie Plein ’40-’45 
078 613 59 27
Huishouding 
078 750 20 43
Huismeester Haringvlietstraat 
078 750 20 79
Huismeester overige complexen 
06 417 062 51
Kapsalon Van Pelt  
078 616 68 38
Klantenservice 
078 750 20 10
Klachtenfunctionaris 
078 750 20 84
Linnenkamer 
078 750 20 23
Maatschappelijk werk 
078 750 20 32
Pastor 
06 148 940 13
Pedicure  
06 190 062 69
Podotherapie Sonja  
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
Vertrouwenspersoon 
078 750 20 84
Vrienden van De Merwelanden  
078 750 20 32
Wijkverpleegkundigen 
078 750 20 90
Winkel 
078 750 20 24
Woningverhuur meldingen en 
klachten 
078 750 20 32

REDACTIEWIJZER

DOKTERSSPREEKUREN MEI

woensdag 6/13/20/27 mei
11.00 uur

STROOM Huisartsenzorg  
spreekuur op afspraak, 078 204 88 88

vrijdag 8/15/22/29 mei
9.00 uur

Praktijkondersteuner STROOM 
spreekuur op afspraak, 078204 8888

woensdag 6 mei
15.00 uur

mw. Verhoek   
praktijkondersteuner dr. Jylha

donderdag 7 mei
16.00 uur

dr. Wildeboer

donderdag 14 mei
10.00 uur

dr. Viljac

DOKTERSSPREEKUREN JUNI 

woensdag 3/10/17/24 juni
11 uur

STROOM Huisartsenzorg
spreekuur op afspraak, 078 204 88 88

vrijdag 5/12/19/26 juni 
9.00 uur

Praktijkondersteuner STROOM
spreekuur op afspraak, 078204 8888

woensdag 3 juni
9.00 uur

mw. Verhoek 
praktijkondersteuner dr. Jylha

donderdag 4 juni 
16.00 uur

dr. Wildeboer

donderdag 11 juni 
10.00 uur

dr. Viljac

Dr. Jylha: data hangen in de wachtkamer bij de dokterskamer

OVERIGE SPREEKUREN

maandag / dinsdag / 
donderdag

Conditietest
op afspraak: 06 461 033 04

elke woensdag
8.30 uur

Trombosedienst

elke vrijdag
8.30  8.45 uur

Huisartsenlaboratorium

2 mei / 30 mei / 27 juni
9.30  12.00 uur /
13.00  16.30 uur

Rijbewijskeuringen*

*  Een afspraak voor een rijbewijskeuring kunt u maken via Regelzorg,  
tel. 088 232 33 00 of www.regelzorg.nl. Wijzigingen onder voorbehoud
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