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COLUMN

WERELDRECORD
VOOR 94-JARIGE
Door Corrie van Randwijk, bestuurder De Merwelanden 

Bent u ouder dan de 94-jarige David Atten-
borough, let dan even op! U kunt het wereldre-
cord verbreken dat deze beroemde natuurdo-
cumentairepresentator heeft verbroken. 

Als wij denken aan wereldrecords dan is het 
eerste dat bij ons opkomt natuurlijk sport-
prestaties zoals hardlopen of schaatsen. Dit 
wereldrecord heeft niets met sportbeoefening 
van doen maar met viewers, oftewel volgers op 
Instagram, een sociaal media platform: 3 mil-
joen volgers in anderhalve dag.

David Attenborough is een wereldberoemde 
bioloog en TV presentator die reeds vele jaren 
reportages maakt over het veranderende 
klimaat en nu de noodklok luidt over de vele 
bosbranden, de smeltende ijskappen en glet-
sjers, de afstervende koraalriffen en de ver-
dwijnende vissen in de oceanen. Omdat hij van 
mening is dat het tij nog kan worden gekeerd, 
heeft hij zich op hoge leeftijd gewend tot het 
gebruik van het moderne communicatiemiddel 
Instagram. Ondanks alle kommer en kwel, ziet 
hij ook lichtpuntjes. Eén daarvan noemt hij ons 
Nederlanders. Ondanks het gevaar van de stij-
gende zeespiegel voor ons land, prijst hij ons 
land omdat we niet wachten tot het water over 
onze dijken loopt, maar omdat we nu reeds 
maatregelen treffen. 
Een ander lichtpuntje dat hij in dit verband 
noemt, is het overgaan van de Corona pan-
demie. Over een jaar, zo voorspelt hij, is deze 
pandemie grotendeels onder de knie. Nog even 
doorbijten dus. Maar zonder maatregelen gaat 
niets over.

Als ik deze grote wereldproblematieken vertaal 

naar ons eigen huis op De Staart, dan 
ben ik trots op al die mensen die de nood-
zakelijke maatregelen vroegtijdig hebben ge-
troffen in de strijd tegen Covid-19. Het waren 
niet alleen de genomen maatregelen, maar 
het zijn ook de vele nieuwe, hartverwarmende, 
initiatieven van bedrijven, scholen uit de wijk, 
Dordtse kerken en artiesten, die werden ont-
plooid. Van massaal applaus voor het zorgper-
soneel tot Campina toetjes en artiesten, zoals 
operazangeres Francis van Broekhuizen.

De Coronatijd heeft ons in de wijk ook veel 
dichter (wel 1,5m afstand!) bij elkaar gebracht. 
Zoals dat jongetje dat samen met zijn moeder 
naar ons tehuis kwam met een kaart en een 
groet aan alle ouderen daarop. Hij vroeg: “mag 
ik vaker langskomen? Ik heb zelf geen opa en 
oma meer, maar ik vond het zo gezellig”.  Aan-
vankelijk weet je niets van elkaar, maar in no 
time komen er over en weer onderwerpen aan 
de orde die voor oud en jong interessant zijn. 

David Attenborough zegt in zijn boodschap 
dat de huidige wereldcrisis juist kan leiden tot 
nieuwe inzichten en het ontplooien van nieuwe 
activiteiten die de mens dichter bijeen brengt. 
Hier in De Merwelanden zijn we al een poosje 
op de goede weg.
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TRADITIE
 
Door Daniëlle van Trigt, communicatie adviseur De Merwelanden

Een traditie is een gebruik of gewoonte, die van 
de ene generatie op de andere wordt doorge-
geven. Iedereen en elk land kent zijn eigen tra-
dities. Hoewel tradities statisch kunnen lijken, 
veranderen en vernieuwen die voortdurend. 
Maar wat houden tradities nu in?

Tradities spelen in de huidige maatschappij 
nog altijd een belangrijke rol. Veel van wat wij 
doen en denken hebben we overgenomen van 
onze ouders en grootouders. Bij hen ligt dan 
ook de oorsprong van onze Nederlandse tra-
dities. Een gewoonte of gebruik dat is doorge-
geven van generatie op generatie noemen wij 
een traditie. Onbewust vormen ze en onder-
grond van ons dagelijks denken en handelen. 
Onze Nederlandse tradities worden ook wel 
immaterieel erfgoed genoemd.

Er zijn diverse soorten tradities, zoals:
 •  doorgeven van bepaald cultureel erf-

goed, kennis en praktijk
	 •		feesten	voor goden of godinnen,	voor	do-

den of levenden
 •  sporten in een bepaald gebied
 •  herdenkingen van belangrijke mensen  

uit de geschiedenis
 •  het zingen van liederen bij speciale  

gelegenheden
	 •		het	 overleveren	 van	 de  leermeester  op	

de  leerling  van	 bepaalde	 kenmerken	 in	
een kunststijl

Tradities veranderen en vernieuwen voortdu-
rend. Vroeger ging de verandering heel lang-
zaam, maar vandaag de dag lijken tradities 

steeds sneller te veranderen. Door de komst 
van online media, zoals facebook, en door de 
komst van migranten, vernieuwen tradities en 
ontstaan er nieuwe tradities.

Enkele bekende tradities
KONINGSDAG
Op koningsdag vieren wij de verjaardag van de 
Koning. Heel Nederland hult zich in het oran-
je en eet een oranje tompouce of drinkt een 
oranje bittertje. In veel Nederlandse steden 
worden vrijmarkten gehouden, kinderen en 
volwassenen van verschillende leeftijden ver-
kopen oude of overtallige spullen.

BESCHUIT MET MUISJES
Bij de geboorte van een baby komt men be-
schuit met muisjes eten. Muisjes zijn versui-
kerde anijszaadjes. Tot 1990 waren muisjes 
altijd roze met wit, daarna werden ze in twee 
kleuren op de markt gebracht: blauw voor een 
jongen en roze voor een meisje. Beschuit met 

ACTUEEL
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muisjes is nu zo’n typische tradities die lang-
zaam veranderd, je ziet steeds vaker andere 
lekkernijen verschijnen bij kraamvisite zoals 
bijvoorbeeld roze of blauwe cupcakes.

ELFSTEDENTOCHT
Bij de eerste vorst op het land worden we toch 
allemaal een beetje zenuwachtig, wordt hij dit 
jaar wel of niet gereden: de Elfstedentocht. 
De afgelopen eeuw werd de Elfstedentocht 15 
keer gereden, de laatste keer was op 4 januari 
1997. Wat denkt u? Is er weer een Elfsteden-
tocht dit jaar?

OUD & NIEUW
Ieder jaar op 31 december om 24.00 uur wen-
sen we elkaar een gelukkig Nieuwjaar. In de 
westerse wereld start het nieuwe jaar altijd op 
1 januari, in andere culturen wordt het nieuwe 
jaar op andere data gevierd, zoals bijvoorbeeld 
het Chinese Nieuwjaar.

ACTUEEL ACTUEEL
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ACTUEEL

NATUURLIJK!
 

De Schotse Hooglander is misschien wel de be-
kendste verschijning in de Nederlandse natuur. 
Dit rood-bruine runderras is uitermate zelf-
redzaam en gemoedelijk en wordt daarom in 
vele natuurgebieden in Nederland ingezet; van 
grote gebieden van enkele duizenden hectaren 

als het Lauwersmeer en de Veluwe Zoom, tot 
kleine maar waardevolle gebiedjes van slechts 
enkele hectare groot vlak bij de stad. Door zijn 
rustige karakter is het ras uitermate geschikt 
voor het begrazen van drukker bezochte stadse 
natuurgebieden. 
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BLIJF OVEREIND 
VOORKOM VALLEN 
Door Daniëlle van Trigt, communicatie adviseur De Merwelanden

DRAAG
PASSENDE

SCHOENEN

KLEIN TESTJE:
   Ik verzorg mijn voeten 

goed

      Mijn schoenen zijn stevig  
en goed

BIJ U IN HUIS 
Heeft u in huis liever 
geen schoenen aan? 
Draag dan stevige goed 
zittende	pantoffels.	
Pantoffels	die	goed	om	
uw voeten heen zitten 
en een stevige zool 
hebben.

GOEDE PASVORM 
Uw voeten worden steeds een beetje groter. 
Dat is heel normaal bij het ouder worden. 
Hou daar dus rekening mee als u schoenen 
gaat kopen. Goed passende schoenen hebben 
ongeveer één centimeter ruimte tussen uw 
grote teen en de neus van de schoen. Als u 
staat, moet u uw tenen nog een beetje om-
hoog kunnen wiebelen. Merkt u dat de voeten 
licht kunnen schuiven in de schoen, dan is de 
schoen te groot.
Twijfelt u over uw schoenmaat? Vraag dan in 
de schoenenwinkel om advies. Gaat u nieuwe 
schoenen kopen? Doe dit dan bij voorkeur 
aan het einde van de dag. Pas ook altijd beide 
schoenen, links en rechts. Bij veel mensen zijn 
de voeten namelijk niet helemaal gelijk.

ZOLEN EN VETERS
De zolen van goede schoenen zijn niet te 
glad, u kunt dan niet uitglijden. De zolen 
zijn ook niet te stug, want dan kunt u eerder 
struikelen. Een goede zool buigt een beetje 
mee met de voeten. Als het moet, kan de 
schoenmaker andere zolen onder de schoe-
nen zetten.
U staat steviger op schoenen met een lage 
hak (max. 4 cm hoog). Het gewicht van uw 
schoen is ook belangrijk. Lichte schoenen 
zijn comfortabeler en veiliger. Als uw veters 
vaak los gaan, koop dan veters die niet zo 
glad zijn. Let er ook op dat uw veters niet te 
lang zijn.

Door te kiezen voor goed passende schoenen en 
pantoffels, kan het valrisico sterk worden ver-
minderd. In dit artikel leest u enkele adviezen.

Wist u dat?
In De Merwelanden er wekelijks een podotherapeut spreekuur houdt. De podotherapeut be-
handelt mensen met klachten die zijn ontstaan door een afwijkend functioneren van de voet, 
een verkeerde voetstand of een afwijkend looppatroon. Het spreekuur is alleen op afspraak.  
Het telefoonnummer vindt u op de laatste pagina van de Wijzer.
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ACTUEEL & PUZZEL

DE MERWELANDEN  
ROOKVRIJ!

De Merwelanden gaat voor een rookvrije or-
ganisatie en dat betekent dat geen enkele  
cliënt, medewerker, vrijwilliger of bezoeker 
van De Merwelanden, buiten eigen toedoen, 
mag worden blootgesteld aan het inademen 
van tabaksrook. Onze doelstelling: De Merwe-
landen per 1-1-2022 rookvrij.

Om onze doelstelling te realiseren geldt het 
niet-roken beleid voor een ieder die zich in of 
op het terrein van De Merwelanden begeeft, 
zoals cliënten, medewerkers, vrijwilligers en 
bezoekers, ongeacht hun functie en/ of posi-
tie. De definitie van roken is het roken van ta-
bak, waterpijp en e-sigaret.

Op het gehele terrein en in alle gebouwen van 
De Merwelanden, inclusief de balkons en da-
ken, is een rookverbod van kracht.

Cliënten die wonen binnen KSW mogen ro-
ken in de eigen kamer met de deur dicht. De  
cliënt of zijn naasten dienen ervoor zorg te 
dragen dat er voldoende ventilatie van de ka-
mer plaatsvindt. De Merwelanden stelt een 
luchtfilterapparaat beschikbaar voor de be-
treffende kamer. In het zorgplan worden de 
gemaakte afspraken omtrent het roken vast-
gelegd en geëvalueerd, zodat monitoring rond 
veiligheid geborgd is.

Cliënten die zelfstandig wonen, mogen in hun 
woning roken. Voor het geplande zorgmoment 
dient de woning voldoende gelucht te zijn, zo-
dat de medewerker van De Merwelanden veilig 

en in overeenstemming met de Arbowet kan 
werken. In het zorgplan worden de gemaakte 
afspraken omtrent het roken vastgelegd. In-
dien de woning naar oordeel van de medewer-
ker onvoldoende is geventileerd mag de mede-
werker van De Merwelanden het zorgmoment 
uitstellen tot de woning voldoende rookvrij is. 
Indien een cliënt rookt op zijn of haar woning / 
appartement en medewerkers geven aan hier 
last van te hebben dan dienen hier maatre-
gelen op te worden genomen. Het is mogelijk 
een mobiele luchtzuiveringsinstallatie neer te 
zetten. Deze kosten komen voor rekening van  
de cliënt.

Voor medewerkers is het alleen toegestaan om 
te roken in het rookhuisje, waarin De Merwe-
landen geen aanvullende faciliteiten beschik-
baar stelt. 

De Merwelanden gaat voor een rookvrije ge-
neratie en zal haar werknemers zoveel moge-
lijk stimuleren en faciliteren bij het stoppen  
met roken.

ACTUEEL
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ACTUEEL & PUZZEL

SUDOKU
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Heeft u ook zo genoten van de Spierdaagse 
vorig jaar? Of van de Roofvogelschow of de 
paasattentie? Wist u dat dit mogelijk is gemaakt 
door stichting Vrienden van De Merwelanden? 
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 eenmalig 
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

WORD VRIEND VOOR 15 EURO

ACTUEEL
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STAAT U ZELF DEZE KEER OP DE

FOTO?

Afscheid 
Gabrielle

Een nieuwe 
winkel

Prezo

Afscheid Merwehuis

Roofvogel
show
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REDACTIEWIJZERIN BEELD

TELEFOONNUMMERS

Activiteiten 
078 750 20 25
Administratie 
078 750 20 80
Bewonerscommissie ’81 en 86’ 
078 614 73 31
Brasserie 
078 750 20 28
Cliëntenraad
06 156 649 35
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
Linnenkamer 
078 750 20 23
Maatschappelijk werk 
078 750 20 32
Pastor 
06 148 940 13
Pedicure  
06 190 062 69
Podotherapie 
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

DOKTERSSPREEKUREN VINDEN PLAATS IN DE PASSAGE  
VAN DE MERWELANDEN

woensdag
11.00 uur

STROOM Huisartsenzorg  
spreekuur op afspraak, 078 204 88 88

vrijdag
9.00 uur

Praktijkondersteuner STROOM 
spreekuur op afspraak, 078-204 8888

donderdag
16.00 uur

dr. Wildeboer
spreekuur op afspraak

donderdag
10.00 uur

dr. Viljac
spreekuur op afspraak

 
maandag en donderdag
08.00 uur tot 09.00 uur 
woensdag en vrijdag 
08.30 uur tot 09.00 uur

Priklab
Star lab

Result lab

IN DE KAPEL

KERKVIERINGEN
dinsdag 9.30 uur en  
zaterdag 10.00 uur

Huisdiensten in de kapel
19 november 15.00 uur
17 december 15.00 uur
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