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Voorwoord
Of ik ergens in de week van 2 november maar even het voorwoord wil schrijven voor
de december feestmaand uitgave van Frankelandgroep Nieuws …
Normaal gesproken geen probleem, maar in deze onzekere coronatijden, waarin
steeds van alles verandert, best wel een hachelijke onderneming.
Toch maar gewoon doen toch?! Maar wel een beetje op de vlakte blijven …

Zelf denk ik van niet. Een verdere verscherping

Tot slot …

Laat ik eenvoudig beginnen. Ik schrijf dit op

Laat ik deze alinea maar afsluiten door de

van de maatregelen ligt eerder voor de hand. In

Onder die noemer wens ik alle lezers zo gezellig

2 november en dus enkele dagen na de week,

loftrompet te pakken en – mede namens de

gedachten zie ik ‘onze Irma’ dat met strenge blik en

mogelijke kerstdagen en een mooi 2021.

waarin alle locaties en onze thuiszorgdivisie TOF

directieleden – te zeggen dat we heel blij zijn met

‘hamerend’ al aankondigen.

Ik doe dit uiteraard mede namens onze

(weer) het PREZO gouden keurmerk in de zorg

én super trots op onze medewerkers!

hebben gehaald.

Zij maken elke dag hét verschil, ook in coronatijden.

Fantastisch natuurlijk! En ook een heerlijke

directieleden.

Een nieuw jaar …

Met zijn viertjes staan we hierboven op de foto in

En na de feestdagen rollen we dan 2021 binnen.

de dit jaar nieuw aangelegde dementievriendelijke

opsteker in een jaar waarin corona de wereld zo

De feestdagen …

Een jaar, waarin hopelijk een betrouwbaar

tuin bij Frankeland.

donker kleurt.

Die zullen vermoedelijk nooit meer in kleinere kring

coronavaccin en werkzame coronamedicijnen

Het is – om dat commentaar vóór te zijn – een foto-

en schraler gevierd gaan worden dan dit jaar.

beschikbaar komen, die het mogelijk maken om

shop foto! We hebben in verband met corona om

We hebben even getwijfeld of we het hele circus

Dat gaan we ook in onze locaties merken. Dit jaar

de wereld – en dus ook het dagelijks leven in onze

beurten geposeerd en de fotograaf heeft ons naast

van PREZO-audits wel door moesten laten gaan.

geen vrij door gangen en huiskamers sjouwende

locaties – weer op de stand ‘normaal’ te zetten.

elkaar ‘geplakt’. Als alles toch eens zo makkelijk

Was het wel gepast en konden we allemaal onze tijd

Sinterklazen en Pieten, geen kerkdiensten, geen

Ongeacht of en wanneer de stand ‘normaal’ bereikt

ging …

niet beter gebruiken? We hebben het maar gewoon

grote kerstetentjes en geen nieuwjaarsrecepties.

wordt, zullen we zelf ‘gewoon’ verder gaan met

wel gedaan! Het is ook een manier om te etaleren

Kortom, een beetje kale bedoening, maar we gaan

het uitvoeren van onze bouw- en overige plannen.

dat we niet van plan zijn de strijd tegen corona

er natuurlijk wel het beste van maken.

Over die plannen en hoe ver we er mee zijn, ‘publi-

te verliezen én het brengt onze medewerkers dik

Of zou er vóór de feestdagen nog een versoepeling

ceren’ we ergens in december of begin januari nog,

Mede namens Minke de Jong, Pepita Breugem

verdiende hulde!

komen?

waarmee iedereen weer ‘bijgepraat’ zal worden.

en Roel van Tongeren
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Gouden lichtpuntjes

Wat werd er tijdens de tussentijdse
audits getoetst?

Wat is het PREZO gouden keurmerk van
Perspekt ook alweer?

Vanwege de diverse coronamaatregelen, zijn alle

Perspekt is een kwaliteitsinstituut in de zorg. Sinds

audits dit jaar in aangepaste vorm uitgevoerd. Zo

2003 ondersteunt het instituut organisaties binnen

vond er geen rondgang plaats over de zorgafde-

de langdurige zorg in het verder ontwikkelen van hun

lingen en/of in de thuiszorgroutes. De auditor heeft

kwaliteitsdenken. Landelijk voeren honderd audi-

uitgebreid gekeken naar persoonsgerichte zorg,

toren van Perspekt audits uit, verlenen keurmerken,

cliëntveiligheid en de manier waarop we met bewo-

certificaten en ontwikkelen kwaliteitssystemen voor

ners, cliënten en hun familieleden communiceren

specifieke doelgroepen.

en hoe wij hen informeren.
De auditoren voeren de audits uit op basis van het
De locaties kregen complimenten van de auditor

kwaliteitsmodel PREZO: een afkorting van PREstaties

over de manier waarop we persoonsgerichte

in de ZOrg. Dit kwaliteitsmodel toetst hoe je als

zorg verlenen: “Er wordt niet alleen gekeken naar

zorgorganisatie persoonsgerichte zorg verleent en

datgene wat je moet doen, maar juist ook naar

of je continu een lerende organisatie bent. Het gaat

dat stapje extra”, aldus de auditor. Verder gaf

hierbij niet om protocollen en richtlijnen, maar of

De laatste week van oktober stond bij onze locaties en bij Thuiszorg Ouderen

de auditor complimenten voor de onderlinge

bewoners en klanten én hun mantelzorgers goede

betrokkenheid tussen bewoners en medewerkers

zorg- en dienstverlening ervaren. Voelen bewoners

Frankelandgroep in het teken van tussentijdse audits. De acht gouden keur

en de manier waarop medewerkers de schou-

zich thuis? Voelen ze zich gehoord? Ervaren zij dat ze

merken die wij vorig jaar behaald hebben, zijn namelijk drie jaar geldig, maar

ders eronder zetten en waar nodig alternatieven

(met hulp) hun eigen keuzes kunnen maken?

moeten tussentijds getoetst worden. Met andere woorden: verdienen we nog

veel aandacht is voor communicatie naar bewoners

PREZO sluit aan op het sinds 2017 verplichte

steeds goud op alle onderdelen? Het resultaat na deze spannende week: achtmaal

en familie. Steeds ‘zo gewoon mogelijk’.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hierin wordt

behoud van goud, dus acht gouden lichtpuntjes!

Resultaten die we met trots en blijdschap in

met behoud van gouden keurmerken

bedenken. Zij gaf aan dat er - juist in deze tijden -

beschreven wat u als bewoner of mantelzorger mag
verwachten van verpleeghuiszorg.

ontvangst hebben genomen!

6 Frankelandgroep

Nieuws 7

wat voor zorg dan ook, op te roepen, nee … uit te
dagen, mee te doen met de dans. De ‘challenge’
was geboren. De boodschap van het lied is: ‘Denk in
mogelijkheden, niet in beperkingen’.

Flink geoefend
Nou, die uitdaging is door heel veel zorginstellingen en ziekenhuizen aangenomen. Binnen de
Frankelandgroep werd de coördinatie verzorgd
door Linda Nijgh, manager Leer- en Ontwikkelcentrum, en Karlien van Pelt, activiteitenbegeleider en ABC-trainer. Dinsdag 6 oktober werd
uitgeroepen tot ‘Jerusalema Challenge Day’ en dat
had tot gevolg, dat binnen alle locaties druk werd
geoefend; tijdens de koffiepauze, de lunchpauze,

Jerusalema

gewoon tijdens het werk en ’s avonds thuis, want
de uitvoering moest natuurlijk perfect zijn. En dít
had weer tot gevolg dat er, naast alle zorgen die

Een dans van hoop
Door Carien Kemink

de tweede coronagolf met zich meebrengt, er ook
nog gelachen werd, de saamhorigheid was groter
dan ooit. En uiteindelijk krikt die saamhorigheid het

Foto’s Elly Kramer

moreel binnen de zorg weer enorm op, precies wat
de bedoeling is van de Jerusalema Challenge.

Challenge-day

Op alle locaties werd gefilmd, binnen of buiten,

Op dinsdag 6 oktober was het echt Hollands weer:

met een camera vanaf de grond, maar ook met een

anderhalve metermaatregel, niet alleen in Nederland, niet alleen in Europa,

met bakken kwam het die ochtend naar beneden.

drone vanuit de lucht, wat een prachtige aanblik

maar in de hele wereld: een lied van hoop. ‘Loop met me mee en bewaak me’.

Natuurlijk geen reden om de challenge af te

geeft en waarin je de solidariteit en de saamhorig-

gelasten. De ‘aftrap’ was in Vaartland om 10.30

heid als het ware ‘voelt’. Maar liefst 230 medewer-

uur. Op het allerlaatste moment werd besloten

kers binnen de Frankelandgroep – HARTwerkers! –

Een verhaal over een lied, dat mensen dichter bij elkaar brengt, ondanks de

De geboorte van het lied

Het werd bekend toen een groepje jongeren uit

om binnen op te treden in plaats van buiten. In de

hebben eraan meegedaan. Telt u ze zelf maar even

Jerusalema is een lied, gebaseerd op een gospel-

Angola, met een bordje eten in de hand, simpele

Grote Vaart werd een prachtige uitvoering gegeven,

na!

nummer van de Zuid-Afrikaanse dj/zanger Master

danspasjes erbij verzonnen. Die hebben vast niet

met de bewoners als publiek. Zeker zo’n twintig

KG. Ook de zangeres, Nomcebo Zikode, is afkomstig

geweten wat voor hype ze met dit toch betrekkelijk

medewerkers ‘uit alle hoeken en gaten’ gingen

Het was, ondanks het baggerweer, een dag met een

uit Zuid-Afrika.

simpele dansje in de hele wereld teweeg zouden

enthousiast de uitdaging aan: de aftrap, die daarna

gouden randje: een dag om samen terug te kijken

brengen. En dat het symbool zou staan voor troost

in alle andere locaties een vervolg zou krijgen, werd

op de vorige coronaperiode en een dag om energie

en hoop tijdens de coronapandemie. Juist in een

ook gevolgd door de filmcamera.

op te doen voor de periode, waar we nu weer

tijd waarin het zó belangrijk is om naar elkaar te

middenin zitten. Misschien moeten we in januari

luisteren en elkaar te blijven stimuleren.

nog maar eens zo’n dag organiseren. Wanneer

Uitdaging
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Bekijk hier het filmpje

die hetzelfde resultaat oplevert als op dinsdag 6
oktober, dan zou dat een goede zaak zijn. Want er

Inmiddels is het lied zo bekend geworden, dat

wordt in deze tijd zoveel gevraagd van zorgmede-

enkele verpleegkundigen het initiatief namen om

werkers, dat een schouderklopje, in dit geval een

via filmpjes en sociale media, iedereen binnen

lied speciaal voor hen, wel op zijn plaats is.
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Om even bij stil te staan ...

Gerarda van Mourik, geestelijk verzorger
De decembermaand is vanouds de maand dat we
stilstaan bij het afgelopen jaar, en vooruitblikken
naar het volgende jaar. We maken als het ware de
balans op. Wat waren de goede momenten, wat
waren de minder goede, én wat zal het nieuwe jaar
ons gaan brengen?
Op het afgelopen jaar heeft corona een enorm
stempel gedrukt. We herinneren ons nog levendig
de lockdown van dit voorjaar. De tijd dat het maatschappelijk leven voor een deel stil lag, en dat in
verpleeghuizen, en dus ook in Frankeland, geen

Bewoners van Schiewaegh

dansen ook de Jerusalema!
Door Ingrid Woelms en Corrie Leroy

bezoek mocht komen. Het was een moeilijke, dorre

Blikken we vooruit, dan staan we voor de vraag

tijd. Met elkaar hebben we ons daar zo goed moge-

hoe we dat doen, als de toekomst zo onzeker is.

lijk doorheen geslagen. Het vroeg veel flexibiliteit

Als we vandaag niet weten wat we morgen kunnen

en creativiteit, van bewoners én medewerkers.

verwachten.

Ook nu nog hebben we te maken met maatregelen
rondom corona. Daarbij is het afstand houden een

Misschien is het goed niet té ver vooruit te willen

van de belangrijkste, maar tegelijk ook een van de

kijken, en ook niet teveel terug, maar wat meer

lastigste regels. Want hoe gewoon en hoe menselijk

te leven met wat het moment ons brengt. En

is het om elkaar, juist als we het moeilijk hebben,

daarbij vreugde te vinden in de eenvoudige, goede

Woont u in (de buurt van) Schiewaegh, dan heeft u

Terwijl we al dansend naar de appartementen

te willen vasthouden, aanraken. En nu is juist díe

dingen van het leven. De kleine dingen waar we

ons vast wel gezien: buiten dansend op de Jerusa-

keken, zagen we een hoop bewoners achter het

troost, de troost van lichamelijke nabijheid, ver te

misschien wat snel overheen kijken. Sommige

lema, de dans van hoop en verbondenheid in deze

raam genieten van dit tafereel.

zoeken. Als we uitgaan van wat we allemaal gemist

mensen hebben daar wellicht meer talent voor dan

hebben en nog moeten missen, heeft 2020 een

anderen. Maar het is iets wat we allemaal, en op

grauwe kleur.

iedere leeftijd, kunnen proberen te leren.

geleider Corrie een leuk idee om de Jerusalema

Kijken we terug, dan is het de vraag of we een even-

Ik denk aan een gedicht van K. Schippers (geb. 1936):

dans mee naar binnen te nemen. In plaats van een

wicht kunnen vinden tussen stilstaan bij wat moei-

‘Als je goed

kleinschalige gymsessie op de huiskamer van afde-

lijk was én bij wat, in en door het moeilijke heen,

om je heen kijkt

ling Diamant, hebben we met een aantal bewoners

tóch goed was. Concentreren we ons volledig op

zie je dat

staan swingen op de muziek. De bewoners waren

de zwarigheden, dan kan somberheid de overhand

blij verrast en gooiden al gauw de armen en benen

krijgen, en dat willen we niet. Maar gaan we te snel

los. Daarbij werd fanatiek meegeklapt.

voorbij aan de moeilijke dingen, door wanhopig

Proberen open te staan voor álle kleuren van

positief te zijn, dan krijgen de moeilijke dingen geen

het leven kan ons leven rijker maken. Het kan

Wat hadden we samen een plezier! En dat is

‘plekje’, zoals we dat dan noemen. Dan kunnen zij

helpen ons wat te verzoenen met wat geweest is,

precies waar het met de Jerusalema dans om gaat:

ons in de weg blijven zitten. Al het moeilijke weg

en vertrouwen te hebben in de toekomst. Ook al

verbondenheid en positiviteit.

lachen is geen oplossing.

weten we niet wat die ons gaat brengen.

coronatijd. Wat was het fris en regenachtig, maar
wat vonden we het leuk om te doen!

Omdat deze dans zo’n positieve uitwerking op ons
had en nog steeds heeft, leek het activiteitenbe-
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alles gekleurd is.’
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onvrijwillige zorg en krijgen zij diverse vrijwillige

Hoe kunt u Marjan de Vries bereiken?

alternatieven van zorg aangereikt. Zo zorgen we

•

telefonisch en via WhatsApp op 06 - 40 15 84 81

voor meer bewustwording en een meer passende

•

via de email: m.devries-vuijk@zorgstem

benadering van bewoners bij onbegrepen gedrag.

vertrouwenspersonen.nl
•

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

telefonisch via het algemene nummer van
Stichting Zorgstem: 088 - 678 1000.

Krijgt u als bewoner en/of vertegenwoordiger zorg
van een bewoner te maken met onvrijwillige zorg,
dan mag u een beroep doen op een onafhankelijke
cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
via de Stichting Zorgstem. De cliëntenvertrouwens-

De Wet zorg en dwang:
hoe zit het ook alweer?

persoon Wzd voor bewoners en vertegenwoordigers zorg van de Frankelandgroep is mevrouw
Marjan de Vries. U kunt contact met haar opnemen
als u:
•

een vraag of wens heeft over onvrijwillige zorg

•

het ergens niet mee eens bent

•

advies of bijstand nodig heeft

•

een probleem heeft en dat aan niemand durft te

In eerdere edities van Frankelandgroep Nieuws hebben wij u geïnformeerd over
de Wet zorg en dwang (Wzd), die per 1 januari 2020 is ingegaan in Nederland.

vertellen
•

onvrede heeft over onvrijwillige zorg.

Deze wet regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening
(zoals dementie), die onvrijwillige zorg ontvangen of die gedwongen worden
opgenomen.
In heel Nederland wordt 2020 gezien als een over-

Voordat we onvrijwillige zorg inzetten, overleggen

gangsjaar voor het in gebruik nemen van de wet.

we met alle betrokkenen, waaronder de bewoner

Graag praten wij u bij over de ontwikkelingen en

zelf, zijn of haar vertegenwoordiger zorg en de

aanpassingen binnen de Frankelandgroep.

behandelend arts. Daarnaast passen we de onvrijwillige zorg zo kort als mogelijk toe en evalueren

Nee, tenzij …

we dit steeds met alle betrokkenen: in het begin

Voorbeelden van onvrijwillige zorg (ook wel bekend

elke drie maanden en op langere termijn elke zes

als ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’) zijn onder

maanden. De afspraken die we maken over de inzet

andere bedhekken en tafelbladen op rolstoelen,

van onvrijwillige zorg, nemen we op in het persoon-

verblijf op een gesloten afdeling en het gebruik van

lijk plan van de bewoner.

bewegingssensoren. De afgelopen jaren gebruiken
wij deze maatregelen binnen de Frankelandgroep

Online cursus voor medewerkers

al steeds minder en nemen daarbij steeds als

Alle (zorg)medewerkers van de Frankeland-

uitgangspunt: “Nee, we passen geen onvrijwillige

groep volgen voor het einde van 2020 een online

zorg toe, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor

cursus (e-learning) over de nieuwe Wet zorg en

de bewoner of zijn omgeving”.

dwang. Hierin leren zij wanneer er sprake is van
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Tobbedansen
Door Cor Willemse, uit zijn bundel Druppels
We tobben wat af. Ik wel tenminste. Vooral ’s nachts. Nergens voor nodig, houden de diepslapers
ons voor. ‘Ik ga liggen en val gelijk als een blok in slaap. Gewoon je ogen dicht doen, joh.‘
Kijk daar heb ik dus niks an. Met die informatie kan ik niet werken. Ze denken wijze raad te geven.
Maar mij helpt het niet. Geeft me alleen maar weer een reden om te piekeren, te tobben. Waarom
lukt het mij niet? Wat doe ik verkeerd? Mankeert er iets aan mij?
Sommige mensen die tobben nooit. Die gaan dansend door het leven, lijkt ‘t. Misschien moet ik wel
een keus maken. Ga ik proberen. Welterusten.
Maar wacht ‘s even. Is het nou tobbedansen of tobbendansen, met een ‘n’ dus?
Slapen wordt weer niks vannacht.
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Voedselveiligheid onder de loep

Zijn de keukens van onze locaties goed schoon? Hoe staat het met de hygiëne in

voedselveiligheidsplan, waarin je als organisatie in

en de maaltijden op de juiste temperatuur te

kaart brengt waar de risico’s liggen en hoe je die

serveren. Hiermee beperk je onder andere de

onze huiskamers? Zijn de ingrediënten en gerechten die wij opdienen vrij van

risico’s zoveel mogelijk beperkt. Tijdens de jaarlijkse

risico’s op schadelijke bacteriën in de voeding.

ziekmakende bacteriën, schimmels of gisten? En is voor iedereen duidelijk wat de

controle (HACCP-audit) wordt gekeken of je volgens

Tijdens de controle werd onder andere gekeken of

de protocollen werkt en of je zorgt dat die geborgd

onze voedingsthermometers jaarlijks gekalibreerd

houdbaarheid van de ingrediënten is?

zijn.

worden.

Heb je je voedselveiligheidsplan op orde, dan
In de maand november waren alle locaties van de

Warenautoriteit (NVWA) te voldoen. We moeten

ontvang je een HACCP-certificaat, waarmee je kunt

Daarnaast werd gekeken naar de inhoud van

Frankelandgroep aan de beurt voor hun jaarlijkse

ons aan tal van regels houden op het gebied van

aantonen dat je op een veilige manier met voedsel

de koelkasten en naar onze voorraden. Binnen

controle op het gebied van voedselveiligheid. Wat

hygiëne en voedselveiligheid; als maaltijdver-

omgaat.

de Frankelandgroep gebruiken we een digitaal

houdt zo’n controle in en mogen wij onszelf ‘voed-

strekker zijn we verplicht om te voorkomen dat er

selveilig’ noemen?

dingen misgaan met het eten voor onze bewoners,

Veilige bereiding van ingrediënten

altijd inzichtelijk hebben waar onze producten

cliënten en gasten van de brasserieën.

De keukenbrigades en gastvrouwen in de huiska-

vandaan komen en wat erin zit. Ingrediënten die we

mers van de Frankelandgroep doen er alles aan

in huis hebben, voorzien we van een label, zodat

Voedselveiligheidsplan (HACCP)

bestelsysteem voor onze producten, zodat we

Omdat we binnen de Frankelandgroep met eten en

Om te controleren of organisaties zich aan de

om aan de strenge HACCP-regels te voldoen. Zo

we bijvoorbeeld weten wanneer de producten

drinken werken, ontkomen we er niet aan om aan

NVWA-eisen houden, gebruiken we in Europa het

gebruiken we een voedingsthermometer om alle

geopend zijn of wanneer de houdbaarheid is

de strenge eisen van de Nederlandse Voedsel- en

van oorsprong Amerikaanse ‘HACCP-plan’: een

ingrediënten op de juiste temperatuur te bereiden

verlopen.

14 Frankelandgroep
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Rebus
Algemene en persoonlijke hygiëne
Naast de kwaliteit en veiligheid van de ingrediën
ten, is tijdens de HACCP-audit gekeken naar
algemene hygiëne. Gebruiken we in de keukens
en huiskamers schone materialen en maken we
bijvoorbeeld onderscheid in materialen bij de
bereiding van rauwe ingrediënten en niet-rauwe
ingrediënten? Daarnaast is gekeken of we alles
voldoende en vaak genoeg schoonmaken en of we
de juiste schoonmaakmiddelen gebruiken.
Niet alleen algemene hygiëne, ook persoonlijke
hygiëne is een belangrijk onderdeel van voedselveiligheid: hebben medewerkers korte nagels zonder
nagellak, dragen zij sieraden, is het haar bij elkaar,
ontsmetten zij hun handen goed en vaak genoeg en
dragen zij schone bedrijfskleding?

HACCP-certificaten
Deze en nog veel meer punten zijn uitgebreid
onderzocht bij de verschillende locaties in de
keuken en in de huiskamers. Een korte samenvatting van de resultaten: met alleen maar eindcijfers
boven de 9,0 – met uitschieters naar 9,8 – zit het
met de voedselveiligheid erg goed binnen de
Frankelandgroep! We kregen onder andere een ‘dik’
compliment over hoe secuur diverse registraties
worden gedaan en hoe eerdere aandachtspunten
zijn opgepakt.
Natuurlijk werden er ook verbeterpunten genoemd,
zoals het aan de muur ophangen van schoonmaakmaterialen en het bewaren van het kalibratierapport van de thermometer. Met deze spreekwoordelijke puntjes op de i gaan we aan de slag.
We hebben onze HACCP-certificaten met trots in
ontvangst mogen nemen. Dat we de HACCP-audits
zo succesvol hebben volbracht, hebben we te
danken aan onze fantastische keukenbrigades en
gastvrouwen. Zij zorgen er elke dag weer voor dat
bewoners van onze locaties kunnen genieten van
een veilige en bovenal lekkere maaltijd.

16 Frankelandgroep
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Wat is geluk? Het antwoord daarop is niet eenvoudig en is voor iedereen anders.
Geluk betekent gelukkig zijn. Wie gelukkig is, heeft een blij, tevreden, verheugd
gevoel. Het zit vaak in kleine dingen, bijvoorbeeld de zon, die door het slaap
kamerraam schijnt, de natuur om je heen, die schittert met al haar prachtige
herfstkleuren.
Soms kun je een helpende hand gebruiken om

van de visiteclubs en cliënten met Zorg Thuis

geluk te ervaren. Iemand om een kopje koffie mee

eenzelfde ‘Ik zoek…’-kaartje in hun brievenbus.

te drinken, een stukje mee te wandelen of om

Daarnaast vroegen we Schiedammers van alle leef-

iets leuks mee te doen en plezier te hebben. Maar

tijden via ons vrijwilligersbestand en via onze social

waar vind je zo’n maatje? Voorafgaand aan de

mediakanalen om zich aan te melden als maatje.

Schiedamse Week van het Geluk (begin oktober)
gingen wij op zoek naar senioren in Schiedam die

Een ‘huismus’ en een sportman

een maatje kunnen gebruiken én we zochten naar

Twee Schiedammers die hierop reageerden waren

stadsgenoten die graag dat maatje willen zijn voor

Ronald de Wijk en Frank Genissen. Frank woont

iemand!

sinds een jaar met zijn vrouw in de Liduinahof. Hij
noemt zichzelf een echte huismus, maar vanwege

Ik zoek, ik bied

de ziekte van Parkinson is het voor hem extra

Ter gelegenheid van de Week van het Geluk hebben

belangrijk om in beweging te blijven. Tot nu toe

we ‘Ik zoek…’ en ‘Ik bied...’ kaartjes gebruikt. In

kwam Frank niet verder dan de Liduinahof; buurt-

Frankeland hebben we met behulp van deze actie al

genoten kennen hem inmiddels van zijn dagelijkse

eerder mensen als maatjes aan elkaar gekoppeld.

rondje en openen graag even de deur voor een

Eind september van dit jaar ontvingen bewoners

groet! Toch zou Frank graag eens wat verder komen

van onze huur- en aanleunwoningen, deelnemers

dan steeds hetzelfde ‘blokje om’. Reden om op zoek
te gaan naar een wandelmaatje.
Ronald is verre van een huismus en juist altijd in
beweging. Niks doen is voor hem geen optie. Klinkt
als een prima maatje voor Frank dus! We brachten
de twee heren met elkaar in contact en samen
gingen zij aan de wandel. Frank bouwt beetje bij
beetje zijn conditie op en Ronald geeft waar nodig
een waarschuwing bij drempels en kuilen en biedt

Waar vind je zo’n maatje?

een tweede paar ogen bij het oversteken. Het valt
op dat er onderweg maar zelden een stilte valt.
Inmiddels hebben Ronald en Frank Schiedam al
aardig verkend en wat een mazzel: het weer was
hen steeds goed gezind. Maar weer of geen weer:
Ronald en Frank zijn niet van suiker, dus ook regen
zal hen niet tegenhouden!
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Exposities

Jacobs Gasthuis
Wie

Andie Wieringa en
Jeffrey de Bruin

Wanneer van 4 januari tot 1 maart 2021

Gewoon even naar de Aldi
Een ander nieuw ‘koppel’ zijn Esmée en mevrouw

Zoekt u ook een maatje of biedt u zich
aan als maatje?

Van de Pavoordt. De heer Van de Pavoordt vulde

Heeft u behoefte aan gezelschap, een maatje

een ‘Ik zoek…’ kaartje in voor zijn vrouw. Want

voor een praatje, regelmatig met iemand een

wat zou zij het fijn vinden om er weer eens op uit

spelletje doen, dan wel iets gezelligs met anderen

te gaan naar de winkels. Sinds mevrouw zes jaar

ondernemen?

geleden ongelukkig ten val kwam, was ‘gewoon

Of, wilt u juist een maatje zijn voor iemand?

Wat

deze twee Rotterdamse kunstenaars geven Schiedam weer in
aquarellen en tekeningen

even naar de Aldi’ gaan opeens niet meer zo
vanzelfsprekend.

Wij helpen u graag verder!

Gelukkig was daar Esmée: een enthousiaste

Vul een ‘Ik zoek …’ of ‘Ik bied …’ kaartje in en

studente met een passie voor ouderenzorg. Net

plaats het kaartje in een van de speciaal hiervoor

als het maatje van de heer Genissen, is Esmée in

opgehangen borden bij onze locaties. Of ga naar

het dagelijks leven een bezige bij. Maar dan is daar

frankelandgroep.nl/ikzoek en vul het online

corona en heeft deze bezige bij opeens tijd over!

formulier in.

Zonde om daar niets mee te doen. Op het juiste
moment kwam onze ‘Ik bied…’ oproep voorbij via
Facebook en klom Esmée in haar digitale pen. Zo

Meld u hier aan voor

geschiedde: Esmée kwam in contact met mevrouw

‘Ik zoek ...’ of ‘Ik bied ...’

Van de Pavoordt en hun eerste kennismaking
leidde tot een eerste uitstapje. Ruim twee uur
waren zij op pad, waaronder naar de Aldi. De rode
rozen die zij deze middag kochten pronken nog bij
mevrouw op tafel. Een tweede uitstapje staat al op
de planning. Vanuit een hoekje van de kamer zie je

Frankeland
Wie

Tania de Keijser

Wanneer van 4 januari tot 1 maart 2021
Wat

acrylschilderingen, mixed media
en tekeningen

teckel Max denken: “zou ik volgende keer ook mee
mogen?”
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27 oktober 2020
Door Marie Louise Schipper

De Volkskeuken: Smaakbommetje
De suggestie voor de dagelijkse dis van uw Volkskok. Vandaag: Erics kruidige zuurkool in sinaasappelsaus,
hoofdgerecht voor 2 personen.
Daar stond hij, op een tochtige carpoolplaats met een witte doos in zijn handen. Dit was de plaats van
afspraak en nee, niet om een obscuur handeltje over te dragen. Chef-kok Eric van Reenen had een prachtige
broodmaaltijd bereid voor iemand die door een ziekte niet meer kon slikken. Vloeibaar eten was de laatste
optie, maar hoe maak je dat appetijtelijk? Voor deze kok een kleine moeite.
Zelfs vloeibare tompoucen creëert hij, met roze fondant en een laagje wit voor de slagroom. Hij dient die op
in een mooi glas. En ook een liquide pepernootje of frikandel komt uit zijn handen. ‘Tuurlijk, met mayonaise,
ketchup en uitjes!’ Als gastro-chef van het Schiedamse zorgcentrum Frankeland vindt hij dat iedereen recht
heeft op een fijne maaltijd, hij maakt er 1.600 per dag, waarvan een aantal op maat.
Eiwitgebrek of niet meer kunnen proeven en ruiken, dat komt tegenwoordig vaak voor als een van de coronasymptomen. Ook veel ouderen of kankerpatiënten hebben er last van, is zijn ervaring. Dan speurt de kok
als een detective naar wat iemand nog wel lekker vindt en maakt hij op basis daarvan een recept. Geregeld
neemt hij een duik in de reminiscentiekeuken. Voor de smaak van vroeger moet je wel wat kruiderij in stelling
brengen adviseert hij, zoals bij deze zuurkoolschotel.

Koken met Eric

Kruidige zuurkool
in sinaasappelsaus

Recept
Ingrediënten
• 16 g suiker
• 250 ml sinaasappelsap
• 1/2 kaneelstokje
• 1 steranijs
• 4 jeneverbessen

Wie de Volkskrant leest, is het winterse recept van Eric van Reenen, hoofd voeding

• 1 laurierblad, gekneusd

in Frankeland, misschien al tegengekomen. In haar rubriek ‘De Volkskeuken’

• 4 kruidnagels

ging journalist en redacteur Marie Louise Schipper met Eric in gesprek: over

• scheut Aperol

zijn passie om iedereen - dus óók mensen met kauw- en slikproblemen of een

• 200 g zuurkool
(Grand Marnier kan ook)
• klont roomboter

smaakhandicap - een heerlijke maaltijd voor te schotelen.

• kerstomaatjes

Graag delen we het artikel met u, inclusief het recept van Erics kruidige zuurkool in

• 150 g eendenborst, gerookt

sinaasappelsaus!

Laat de suiker met een klein beetje water karamelliseren in een pan
met stevige bodem. Laat bruinen, niet branden. Giet het sinaasappelsap
erbij, roer de suiker los en laat zachtjes pruttelen onder toevoeging van
kaneelstokje, steranijs, laurierblad, jeneverbessen en kruidnagels. Laat
enige tijd zachtjes pruttelen.
Als de winterse geuren door het huis kringelen, kan de zuurkool worden
meegestoofd. Hoe langer, hoe kruidiger, hoe smaakvoller. Doe een scheut
Aperol bij het zuurkoolmengsel, die geeft het een aangenaam bittertje.
Voeg gerust een klont roomboter toe en roer goed. Breng op smaak met
peper en zout. Pof de kerstomaatjes gedurende 10 tot 15 minuten in de
oven op 200 graden, die vormen een mooi kleuraccent.
Een puree van aardappel en knolselderij smaakt er lekker bij, of een
gewoon aardappeltje. Schik op een bord de plakken gerookte eendenborst. Drapeer de zuurkool ernaast (verwijder wel de kruiderij), en leg
bijvoorbeeld met een ijsschep een bolletje puree op het geheel. Garneer
met de tomaatjes.
Eet smakelijk!

22 Frankelandgroep

Nieuws 23

Een dag uit het leven van de logopedist
Door Maaike van Alphen

U hebt mij misschien al wel eens in de wandelgangen van de verschillende
locaties gezien. Mijn naam is Maaike van Alphen en ik ben sinds twee jaar

waardoor hij in de dagelijkse communicatie regel-

15.00 uur: Daarna ga ik op bezoek bij een dame

matig vastloopt. Het omschrijven van woorden is

aan huis, omdat zij slecht ter been is. Samen

een strategie om alsnog een boodschap duidelijk te

oefenen we pittige articulatie en hoe zij de nadruk

maken, maar ook om de woordvinding op gang te

kan leggen op woorden in een zin. Dit is best moei-

helpen. Probeert u het maar eens! Als u een woord

lijk voor haar, want door neurologische problemen

niet weet, omschrijf het dan zo goed als u kunt.

mist deze cliënt dat natuurlijke inzicht en is de

Vaak komt het verdwenen woord dan vanzelf boven

uitspraak van klanken en woorden verslapt. Samen

drijven!

oefenen we een half uurtje heel hard, waarna ik op
weg ga naar de laatste cliënt van de dag!

12.00 uur: Het is tijd voor de volgende afspraak.
Dit keer ga ik iemand observeren tijdens de

15.45 uur: Voor de laatste cliënt rijd ik naar de

de logopedist van de Frankelandgroep. Logopedie wordt vaak geassocieerd

middagmaaltijd, omdat hij zich regelmatig verslikt

locatie Vaartland. Dit is voorlopig een laatste

tijdens het eten. Het is belangrijk dit te voorkomen,

afspraak met deze mevrouw. De doelen die

met stotteren of juist met kleine kinderen. Daarom leek het mij leuk om

want meer verslikken, betekent meer risico op een

we samen hebben gesteld om haar stem te

u een kijkje te geven in mijn dag en hiermee te laten zien, dat logopedie

longontsteking. Tijdens het observeren, bekijk ik

verbeteren, zijn voor zo ver als mogelijk behaald.

hoe iemand kauwt en slikt. Duurt het kauwen lang,

De heesheid van deze mevrouw is een stuk

absoluut meer is dan dat!

kost het veel energie, zet de slik direct in? Allemaal

verminderd en daarnaast heeft ze betere controle

factoren die meespelen bij het veilig kunnen

over haar ademhaling tijdens het spreken. We

08.30 uur: Ik begin de dag met het opstarten van

10.00 uur: Het is tijd voor het intakegesprek

slikken. Uiteindelijk besluit ik samen met de zorg

bespreken hoe zij in de periode tot het evaluatie-

de computer in mijn kantoor op de locatie Franke-

met een dame op de revalidatieafdeling, die

om gemalen vlees te proberen bij deze meneer, om

moment over twee maanden haar stem kan blijven

land. Op vrijdag ben ik vrij, dus als ik op maandag

moeite heeft om uit haar woorden te komen. We

te kijken of het dan gemakkelijker wordt voor hem

trainen. Want ook al is de behandeling (bijna)

de pc opstart dan ligt er altijd wel een stapeltje

bespreken waar zij tegenaan loopt, wanneer en

om te kauwen en te slikken.

afgerond, dat betekent niet altijd dat de problemen

mails om te beantwoorden. Tijd om aan de slag te

hoe vaak dit voorkomt, maar ook wanneer zij denkt

gaan! Ook maak ik een plan voor de dag. Vaak heb

dat het ongeveer is ontstaan. We komen tot de

13.00 uur: Weer terug op kantoor, rapporteer

ik al vaste afspraken staan, maar naar aanleiding

conclusie dat er verder onderzoek nodig is naar

ik de observatie en de adviezen en geniet ik

van de mailtjes en verwijzingen van de afgelopen

de taalfunctie om mevrouw verder te helpen en

ondertussen van mijn lunch, want dat moet ook

16.30 uur: Terug op kantoor in Frankeland rappor-

dagen pas ik mijn agenda aan. Acute en ernstige

maken een afspraak voor verderop in de week.

gebeuren! Vanmiddag heb ik nog drie afspraken

teer ik de behandelingen van deze middag onder

staan, dus deze bereid ik voor. Ik lees me in, zoek

het genot van een kopje thee en maak ik de agenda

10.35 uur: Bij terugkomst op kantoor rapporteer

passende oefeningen en print ze uit. Deze kan ik

voor de volgende dag. Want: morgen weer een dag!

ik wat ik heb gedaan, zodat alle zorgverleners die

dan meenemen en achterlaten bij de cliënten. Als

betrokken zijn bij deze mevrouw het kunnen lezen.

er sprake is van een behandelingstraject, dan is het

Zoals u hebt gelezen, is mijn dag heel divers en

Daarna lees ik me weer in over de volgende cliënt.

namelijk de bedoeling dat er tussen de behande-

behandel ik verschillende problemen, en ook nog

Ook dit is iemand met taalproblemen, dit keer ten

lingen door geoefend wordt.

op verschillende locaties. Dat maakt mijn werk

problemen doe ik bijvoorbeeld zo snel mogelijk.

permanent zijn verholpen. Vaak blijft het belangrijk

ontzettend leuk en veelzijdig! Ik hoop dat ik u een

gevolge van cognitieve achteruitgang. Ik lees wat ik
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om het oefenen vol te houden.

de laatste keer met hem heb geoefend, maak een

14.00 uur: Eerst heb ik een evaluatiegesprek met

plannetje voor vandaag en kopieer wat oefeningen.

een mevrouw op de revalidatieafdeling. Zij is de

goed kijkje in de keuken heb kunnen geven.

afgelopen weken intensief behandeld voor slik-

Mocht u zelf problemen ervaren met slikken,

11.00 uur: De cliënt woont in de Liduinahof, dus

problematiek en mag bijna naar huis nu ze geen

spreken, stem of taalvaardigheden, dan kan logo-

ik moet een klein stukje lopen. We oefenen het

sondevoeding meer nodig heeft. Samen met haar

pedie een uitkomst bieden. Zowel op de locaties

omschrijven van voorwerpen. Omdat dit heel goed

bespreek ik of zij nog klachten heeft en hoe zij er

van deFrankelandgroep als in de wijk kunt u bij

gaat, maak ik de oefening moeilijker. Leren doen

thuis voor kan zorgen dat haar slikkracht op peil

mij terecht. U kunt een afspraak maken via de

we namelijk het beste als iets uitdagend is, maar

blijft. We nemen de oefeningen die we hebben

cliëntenadministratie van Frankeland. Zij zijn

niet té uitdagend. We oefenen met het omschrijven,

gedaan nog een keer door en hiermee sluit ik de

telefonisch bereikbaar via het algemene nummer

omdat deze cliënt moeite heeft met woordvinding,

behandeling af.

van F
 rankeland: 010 - 426 49 25.
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Senioren en veiligheid:

De babbeltruc

Oplichters gebruiken steeds vaker zogenaamde babbeltrucs om mensen te beroven
van hun geld of waardevolle spullen. Helaas ook steeds vaker met succes. Dit omdat
zij betrouwbaar overkomen. Ze doen zich voor als een medewerker van de bank, de
thuiszorg, als medewerker van het ziekenhuis of zelfs als een familielid.
Een mevrouw werd slachtoffer van een babbeltruc en wil graag anoniem haar
verhaal doen, om zo anderen te waarschuwen.
De bankmedewerker
Mijn naam is
Cindy en voor wie
mij niet kent, zal
ik me kort voorstellen. Na 16 jaar
bij Frankeland te
hebben gewerkt
als verzorgende,
ben ik een jaar geleden weggegaan. Ik
had een vaste column in Frankelandgroep
Nieuws. Ik vertelde over mijn werk, maar
ook veel over mijn privé. Het ging over
grappige en ontroerende momenten,
over verhuizen en over niet weten wat
je wil worden als je later groot bent …
enzovoorts.
Inmiddels ben ik begonnen aan een studie
Social Work én ben ik weer terug bij de
Frankelandgroep. Sinds september werk
ik bij de afdeling maatschappelijke dienst.
Een vaste column lukt niet naast mijn
werk en studie, maar ik zal wel af en toe
iets schrijven over wat mij bezighoudt
of om u te informeren over actuele
onderwerpen.
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Mevrouw werd telefonisch benaderd door een
vriendelijk klinkende man, die zich voordeed als
iemand van de bank. “Ik kan zien dat iemand
€ 1.000,00 wil overmaken van uw rekening naar
een rekening in Zuid-Afrika. Klopt dit?” Mevrouw
schrok van de mededeling en gaf aan dat dit niet
het geval was. “We kunnen het voorkomen, maar
dan moeten we wel snel handelen”, zei de vriende-

Ook dit is kenmerkend gedrag van oplichters. Ze

boodschappen doen. Ook konden vaste lasten

lijke meneer. Mevrouw gaf aan dat zij eerst wilde

overvallen en overspoelen iemand met informatie

niet worden afgeschreven, omdat er niet genoeg

overleggen met Els, de dame die haar administratie

en geruststellingen. Het is dan ook niet zo vreemd

geld op de rekening stond. Els heeft in de weken

doet. Maar de man liet weten dat daar echt geen

dat mevrouw ook gehoor gaf aan het volgende

erna herhaaldelijk contact gehad met de bank en

tijd voor was.

verzoek van de man. Hij vertelde dat mevrouw voor

heeft ze gewezen op hun zorgplicht. Hierdoor heeft

haar veiligheid de bankpas moest doorknippen.

mevrouw haar geld uiteindelijk teruggekregen.

Dit is typerend voor de manier waarop oplichters

“Deze wordt straks bij u opgehaald. Een nieuwe pas

Maar dit is niet altijd het geval. Mevrouw heeft

te werk gaan. Eerst stellen zij u op het gemak,

kunt u vanaf morgen ophalen bij de bank.”

namelijk zelf haar pincode gegeven. Een bank, of

door informatie te geven, waardoor u denkt dat

Mevrouw deed wat er werd gevraagd en vrijwel

politie, kan dit opvatten als vrijwilligheid.

u echt met een bankmedewerker te maken heeft.

direct ging de deurbel. Mevrouw gaf haar doorge-

Vervolgens benadrukken zij dat er snel gehandeld

knipte pas mee en de telefonische verbinding met

“Hoi opa, dit is mijn nieuwe nummer”

moet worden. Hierdoor kunt u zo worden over-

de vriendelijke ‘bankmedewerker’ werd verbroken.

Een andere manier van oplichting via de telefoon

vallen, dat er een gevoel van haast bij komt. Dit

is met een appje of sms. Mensen ontvangen een

gebeurde ook bij mevrouw. De ‘bankmedewerker’

Omdat het mevrouw toch niet lekker zat, heeft zij Els

bericht van een familielid. Doorgaans begint het

vroeg mevrouw om haar pincode in te toetsen.

gebeld. Els heeft vervolgens contact opgenomen met

bericht met: “Dit is mijn nieuwe nummer. Het oude

Mevrouw voelde zich er niet prettig bij, omdat een

de bank van mevrouw en de rekening laten blok-

kun je wegdoen”. Na een kletspraatje wordt er

pincode privé is. Alsof de man haar gedachten kon

keren. In de korte tijd waarin mevrouw haar doorge-

aangegeven dat het familielid een rekening moet

lezen, stelde hij haar - nog voor zij haar zorgen kon

knipte pas meegaf en de rekening werd geblokkeerd,

betalen, maar dat dat nu niet lukt. Dan volgt het

uitspreken - gerust door te benadrukken dat hij niet

was er al € 2.350,00 van de rekening gepind.

verzoek om het bedrag voor te schieten, door het

kon meekijken, aangezien dit telefonisch was.

Omdat mevrouw geen bankpas had, kon zij geen

over te maken op een rekeningnummer.
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Extra puzzel
Oplichters die zich voordoen als familielid (of
kennis) gebruiken wel een echte foto van het

1

familielid of kennis waar het om gaat. Deze halen ze
van internet. Daardoor oogt het vaak betrouwbaar.

2

7

Maak nooit geld over en neem altijd eerst contact

3

4

5

6

8

op met het familielid of kennis. Dit kan via het oude,
bij u bekende telefoonnummer van het familielid of
kennis.

9

10

Oplichting in coronatijd
Oplichters spelen in op de vreemde tijd waarin
11

we leven en maken ook dankbaar gebruik van de

12

13

onzekerheid die dit met zich meebrengt. Zo kan het
gebeuren dat u post ontvangt van een (thuiszorg)
instantie met de mededeling dat het huis moet

14

worden ontsmet, vanwege het coronavirus. Of er

15

16

17

staan mensen voor de deur die zich voordoen als
iemand van de thuiszorg of het ziekenhuis, met het
derlijke gevallen met het verzoek om bloed af te

Wat kunt u doen om oplichting te
voorkomen?

mogen nemen. In een onbewaakt ogenblik kunnen

•

verzoek om een vragenlijst in te vullen. Of in uitzon-

waardevolle spullen worden ontvreemd.

18

19

20

21

Laat nooit vreemden binnen. Wanneer mensen
zeggen dat ze van een instantie zijn (thuiszorg,
energiebedrijf, woningbouw), neem dan zelf

22

23

ter controle telefonisch contact op met deze
instantie. Wanneer iemand wil bellen, of gebruik
wil maken van het toilet, weiger dit dan. Ook

In een onbewaakt
ogenblik kunnen
waardevolle spullen

wanneer het om kinderen gaat.
•

Maak nooit geld over wanneer u niet zeker weet
van wie het verzoek komt. Wanneer u wordt
verzocht aan de deur te pinnen, doe dit niet.

worden ontvreemd.
•

Vergrootglas (4)

18. Knappend
geluid (4)

1.

Essentie (6)

2. Mager (8)

8. Bedrijfstak (8)

Banken nemen nooit telefonisch contact met

9. Eetgelegenheid (8)

u op. Zij vragen ook nooit om uw gegevens of

10. Een beetje (4)

plant als kruiderij

4. Dief (8)

11. Koffie (4)

gebruikt (8)

5. Wachthuisje (4)

12. Stamelen,

22. Wereldwijd (8)

6. Kleine spikkel (6)

23. Familielid (4)

12. Zuivelproduct (8)

toch van de bank is, verbreek de verbinding en
neem zelf contact op met de bank.
Neem wanneer u post ontvangt van een
instantie die zegt op huisbezoek te komen, zelf
contact op om te vragen of dit correct is.
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7.

Geef nooit uw pinpas uit handen.

pincode. Wanneer u twijfelt of iemand misschien

•

Verticaal

Horizontaal

haperen (8)

20. Sterk geurende

3. Morsdoek (4)

14. Ochtendjas (8)

13. Europees land (8)

16. Besloten

15. Cycloop (6)

Toch slachtoffer geworden?

(naamloze) 		

17. Wiet roken (6)

•

Bel uw bank en laat de rekening blokkeren.

vennootschap (4)

19. Arabische titel (4)

•

Doe altijd aangifte bij de politie.

•

Is de oplichter nog in de buurt? Bel dan 112.

21. Hoofdstad van
Noorwegen (4)
Nieuws 29

Wanneer ben je eigenlijk
een senior?

Kijk voor meer informatie op
seniorenwebsite.nl

Door Lidy van seniorenwebsite.nl

Wanneer ben je eigenlijk een senior? Daar is geen bepaalde leeftijdgrens
voor. Het is het makkelijkst de pensioengerechtigde leeftijd aan te houden.
Voor nu is dat het achtenzestigste levensjaar. Is die leeftijd eenmaal
bereikt, dan valt men in de categorie senioren. Oké, zijn we dan klaar met
ons leven? Nee dus … helemaal niet.
Als het goed is, hoef je dan niet meer te werken,

Senioren, blijf doelen stellen!

Sporten is leuk om te blijven doen

je hoeft niet meer naar de baas. Maar dat mág

Weet dat er uit psychologisch onderzoek naar

Als senior en gepensioneerde is het ook goed om te

natuurlijk wel. Een bijbaantje als senior, naast

voren is gekomen dat mensen pas gelukkig zijn als

blijven bewegen. Dat hoeft niet per se in de sport-

de AOW of het pensioen, is leuk. Je blijft lekker

ze echt gewaardeerd worden door andere mensen

school, maar mag wel natuurlijk. Vaak hebben ze

in de running en onder de mensen. En een extra

en als ze voldaan zijn. Geef als senior dus zin aan

voor senioren kortingen, vraag er altijd naar! Volg

zakcentje om te besteden, is ook nooit weg! Dus

het leven en stel altijd een doel. Ga weer leren, volg

fitnesslessen bij een gezellige club. Of maak samen

senioren, u kunt freelancer worden, of schrijf u in

een cursus, zoek een bijbaan, vind een leuke hobby

met vrienden of vriendinnen een lekkere wande-

bij een senioren uitzendbureau. Of, nog leuker, ga

of doe vrijwilligerswerk.

ling. Pak de fiets en ga er op uit. Maar let goed op

leren en volg een seniorenles!

Senioren zijn ook heel belangrijk voor de jongeren

jezelf en luister altijd naar je lichaam. Doe wat je

Een goede nachtrust hoort ook bij een
gezonde leefstijl

in de samenleving. Een senior heeft veel levens

kan, maar eis niet té veel van jezelf en leg de lat niet

Houd de slaapkamer stil, koel en donker. Gebruik

68 jaar en senior

ervaring. Heeft vaak kennis van veel zaken en

te hoog. Gelukkig zijn en je fijn voelen is echt het

hem alleen om te slapen (of te vrijen). Zelfs een

Wij zien het zo, als je 68 jaar wordt en gepensio-

ouderen zijn heel breed geïnformeerd. Zij zijn op de

allerbelangrijkste!

klein beetje licht, zoals van de digitale wekker, kan

neerd bent, dan gaat er een nieuwe wereld voor je

hoogte van allerhande zaken.

open. Dan maak je een nieuwe start. Er zijn hobby’s

ervoor zorgen dat de aanmaak van het slaaphor-

Senioren en goede voeding

moon melatonine ’s nachts afneemt. Daardoor kan

die je kunt oppakken, maar waar je nooit tijd voor

Senioren, blijf in topconditie!

Naarmate we ouder worden, wordt de voeding die

de slaap verstoord raken. Zorg voor een goed bed,

had. En wat te denken van de rol van (oppas)oma

Als je ouder wordt, ga je dat heus merken. Na het

wij eten minder door ons lichaam opgenomen. Na

matras en hoofdkussen en voor prettig zittende

of opa. Ook familiebezoekjes of uitstapjes met

wandelen, kun je bijvoorbeeld je heupen voelen of

de overgang word je soms wat dikker en je lichaam

nachtkleding. Drink in de uren voordat je gaat

vrienden kunnen vaker plaatsvinden en hoeven

na een Zumbales wat last van je nek hebben. Dat is

verandert steeds meer, ook al wil je dat niet echt.

slapen geen koffie of alcohol, eet geen copieuze

niet meer per se op de vrije zaterdag of zondag.

normaal toch? Maar ook wel lastig! Gelukkig zijn er

Om aan de goede vitaminen te komen, kun je

maaltijden en vermijd forse inspanningen. Ga

En wat denk je van vrijwilligerswerk door senioren

vandaag de dag handige hulpmiddelen. Kijk eens

proberen twee keer in de week een visje te eten.

alleen naar bed als je je slaperig voelt. Slaap je na

en voor senioren? Er zijn veel senioren van hoge

in de webshop van de seniorenwebsite: er zijn veel

Vette vis dan natuurlijk, zoals een makreel of een

een kwartier nog niet? Sta op en lees wat op de

leeftijd die zorg nodig hebben, op welke manier dan

handige producten om het leven leuk te houden.

stukje wilde zalm. Goed voor de vetzuren. Minder

bank tot je slaap krijgt. Sta elke dag op dezelfde

ook. Kijk ook vooral naar wat je als senior wèl kunt

rood vlees eten is ook belangrijk. Probeer eens van

tijd op, ook als je maar kort hebt geslapen. En als

doen in plaats van achter de geraniums te gaan

de zeven dagen in de week er drie vegetarisch te

laatste tip … je slaapt beter als je overdag actief

zitten.

eten. Er zijn veel lekkere recepten te vinden.

bent.
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Het vrouwtje heeft geen ‘angel’. Na de paring legt
zij de eieren in een holletje in de grond. De larven
die daar uitkruipen zijn bruin/zwarte rupsen, die,
net als hun ouders, verse dode insecten en plantaardige resten eten. Ook zijn ze gek op bramen en
op meeldauw: een zoete stof die wordt gefabriceerd door luizen. Ook mieren vinden dit heerlijk.
Zij ‘melken’ de luizen, zoals dat heet. Doordat ze de
luizen aanraken, produceren de luizen deze afscheiding ter bescherming, maar mieren en schorpioenvliegen vinden dat juist heel erg lekker. Ze doen
de luizen geen kwaad, sterker nog, de mieren
beschermen de luizen juist tegen andere insecten.
Schorpioenvliegen eten, zoals gezegd, verse dode

Natuur-rijk Schiedam

insecten. En waar vind je die? Juist, in een spin-

De ‘vervaarlijke’ schorpioenvlieg

nenweb! Schorpioenvliegen hebben een trucje, ze
kunnen zonder dat de spin het merkt en zonder
dat ze zelf erin verstrikt raken, de prooi uit het web
halen. Op de een of andere manier merkt de spin

Tekst en foto’s door Ad Bakker

de trilling in het web niet op. Die trilling van het web
activeert de spin normaal gesproken om aan te
vallen en het slachtoffer met spinrag te omwinden.

Dit jaar waren de schorpioenvliegen weer in grote aantallen te vinden. Deze
bijzondere vliegen zijn, afhankelijk van het weer, vanaf mei tot oktober te
Het mannetje van de

bewonderen langs bosranden.
Ze houden van een beetje vochtige lucht en zitten

schorpioenvlieg. Maar deze ‘angel’ is niet gevaarlijk

bij voorkeur in de schaduw. Ze zijn meestal zo rond

en wordt alleen maar gebruikt tijdens de paring.

de 2,5 cm groot.

Hij houdt er dan het vrouwtje mee vast. Ook met

schorpioenvlieg is gemakkelijk

Wetenschappers zijn er nog steeds niet achter hoe

te herkennen door de opvallende

deze schorpioenvlieg dat voor elkaar krijgt. Zo zie je

rode ‘angel’ aan zijn achterlijf

maar weer: er zijn nog heel veel dingen die wij nog
steeds niet weten!

de bek, die op een pincet lijkt, kan hij je niet steken.
In Nederland zijn vijf verschillende soorten

Dus hoewel schorpioenvliegen er gevaarlijk uit zien,

Schorpioenvliegen hebben nogal bravoure. Ze

schorpioenvliegen te ontdekken. Deze zijn maar

hebben wij niets te vrezen, ze zijn totaal ongevaar-

kunnen namelijk flink met hun vleugels klapperen

moeilijk uit elkaar te houden. Dit komt doordat de

lijk voor ons.

om indruk te maken, maar daardoor vallen ze juist
op voor de vogels, die daar dan korte metten mee

verschillen in de tekening op hun vleugels in de
meeste gevallen miniem zijn. En sowieso zijn de

Voordat bij de schorpioenvlieg de daadwerkelijke

maken. Het zijn dus bijzondere dieren, ongevaar-

kleur en grootte van de schorpioenvlieg divers, dus

paring begint, en het mannetje van de schorpioen-

lijk en nog mooi om te zien ook. Ook al kennen

is hij als soort moeilijk te determineren.

vlieg met zijn angel het vrouwtje vasthoudt, brengt

de meeste mensen hem niet, de schorpioenvlieg

hij haar een huwelijksgeschenk. Dit kan een dood

is zeker niet zeldzaam. Zoals gezegd, is hij vaak

Het mannetje van de schorpioenvlieg is gemak-

insect of iets anders organisch zijn. Ook spuugt hij

te vinden bij vochtige beschaduwde bosranden

kelijk te herkennen door de opvallende rode

een donkerbruine druppel vocht uit, die hij op een

en meestal laag bij de grond. Kijk tussen mei en

‘angel’ aan zijn achterlijf, die heel erg op de angel

blad laat vallen. Dit goedje smaakt zoet en daar is

oktober dus eens goed rond of u er eentje (of meer)

van een schorpioen lijkt. Vandaar ook hun naam

het vrouwtje heel erg gek op.

kunt spotten!
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De werkdag van ...

Agnes de Vries-van Hulst

verpleegkundige bij Thuiszorg Ouderen
Frankelandgroep en casemanager dementie
Door Marlies Engel

Op een herfstige dag half oktober schuift Agnes aan bij mij aan het bureau voor een
‘diepte-interview’ over haar dagelijkse werkzaamheden. Dat klinkt heel chique en
nogal hoogdravend, maar het is gewoon gezellig een uurtje bijkletsen bij een kopje
thee, waarvan ik dan verslag doe in dit blad.

Beeldend

voor de thuiszorg en ABC-trainer. Als BIG-toetser

Agnes vertelt dat ze graag vroeg begint. Ze is een

Emotioneel

Ik was heel graag een dag met haar meegelopen;

toetst Agnes of haar collega’s in de thuiszorg

echt ochtendmens. “Meestal start mijn werkdag om

Het lijkt mij dat je zulk emotioneel werk ook wel

als directiesecretaresse kom ik maar weinig echt

bekwaam zijn om bepaalde risicovolle handelingen

7.30 uur, maar soms ook later. Ligt een beetje aan het

‘mee naar huis neemt’. “Dat is ook zo”, zegt Agnes.

in contact met onze cliënten en ik had dat heel

uit te voeren, zoals het geven van injecties of het

programma van de dag. De huisbezoeken bij cliënten

“Als je werkt in de zorg, dan werk je met je hart. Het

interessant gevonden. Maar vanwege het nog

plaatsen van een katheter. Als ABC-trainer leert zij

plan ik van tevoren in, als het even kan met familie

is de kunst om het thuis weer van je af te zetten.

altijd over ons land (en vooral deze regio) razende

collega’s om te gaan met onbegrepen gedrag bij

erbij. Mijn cliënten hebben tenslotte problemen

Dat lukt me meestal wel. Maar soms ook niet, dan

coronavirus en daarnaast de privacy van onze

mensen met dementie.

met hun geheugen, dus dan is het fijn als er iemand

word ik ’s nachts wakker en denk ‘had ik maar …’

cliënten is dat niet mogelijk. Gelukkig kan Agnes

En alsof dat nog niet genoeg is, maakt Agnes deel

bij zit die goed kan onthouden wat er besproken

Gelukkig kan ik dat met mijn man bespreken, die

goed en beeldend vertellen. Ze neemt me in haar

uit van de Werkgroep Alzheimer, die maandelijks

wordt. Vaak zijn het ook emotionele gesprekken.

ook bij de TOF werkt. Ook zonder namen en details

verhaal mee langs al haar werkzaamheden, en

de Alzheimer Cafés organiseert bij de Frankeland-

Mensen kloppen bij ons aan, omdat het thuis niet

te bespreken kan ik dan bij hem mijn ei kwijt.”

dat zijn er nogal wat. “Dat maakt mijn werk nou zo

groep. En dat allemaal in 32 uur per week. Hoe

meer gaat. Er is hulp nodig en dat is altijd een pijnlijke

Lukt het je altijd om alle mensen die bij je

leuk!” zegt ze enthousiast. “Ik doe heel veel verschil-

ze dat allemaal voor elkaar krijgt, is mij echt een

constatering. Voor de cliënt zelf, maar zeker ook

aankloppen te helpen? “Voor 99 procent wel. Maar

lende dingen, geen dag is hetzelfde. Heerlijk!”

raadsel!

voor de mantelzorger(s). Die zijn vaak ook al zwaar

soms ook niet. En dat is heel frustrerend. Als je

belast, dus ik houd ook hun welzijn in de gaten. Ik

weet dat iemand ’s nachts op straat dwaalt of de

Wat doet Agnes dan allemaal bij de
Frankelandgroep?

Casemanagement dementie

heb daarvoor de beschikking over een ‘mantelzorg-

voordeur open laat staan, dan maak je je daar

Voor dit interview beperken we ons vooral tot

scan’. Daarmee meet ik de belastbaarheid van de

wel zorgen over. Maar over het algemeen lukt

Om te beginnen is ze dus casemanager dementie

Agnes’ werkzaamheden als casemanager dementie.

mantelzorger. Indien nodig verwijs ik ze door naar

het wel hoor, om de nodige hulp te organiseren,

en verpleegkundige bij Thuiszorg Ouderen

Anders wordt het een stuk in dertien delen en dat

bijvoorbeeld Minters Mantelzorg. Of zoek ik naar

zodat mensen nog wat langer thuis kunnen blijven

Frankelandgroep (TOF). Daarnaast is ze BIG-toetser

wil ik u niet aandoen.

andere oplossingen om de mantelzorger te helpen.”

wonen. Dat is toch vaak wat mensen graag willen,
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en gezien de lange wachtlijsten kan dat ook niet

enorm grote netwerk kan ik eigenlijk altijd wel op

Verpleegkundige

Mijn drijfveer is het contact met mijn cliënten, en in

anders. Ik stimuleer mijn cliënten zoveel mogelijk

korte termijn zorgen dat mensen de nodige hulp

Hoe ben je eigenlijk in deze baan terechtgekomen?

deze functie heb ik dat iedere dag! Ik ambieer geen

zelf te doen. Dan blijkt dat mensen vaak nog meer

krijgen. In de regio werken we als casemanagers

“Ik ben van huis uit verpleegkundige. Ik heb 21

functies waarin ik geen cliëntencontact meer zou

kunnen dan ze zelf dachten. En dat is weer goed

ook samen. We houden de zorg voor een cliënt het

jaar gewerkt bij Antonius Binnenweg, van Laurens.

hebben.”

voor hun zelfvertrouwen. Dat betekent dat wij

liefst bij één aanbieder. Dus als iemand al thuiszorg

Toen was ik veertig en dacht ‘als ik nog wat anders

de boel ‘stutten’ tot de cliënt weer zelfstandig

krijgt van Argos, dan komt iemand ook daar op de

wil, moet ik nu wel een beetje op zoek’. Toen kwam

Doei!

kan wonen, bijvoorbeeld met het inzetten van

wachtlijst. En, als casemanagers van de Frankeland-

ik terecht bij de Frankelandgroep. Eerst acht jaar

Agnes zit duidelijk boordevol energie. Ze praat

thuiszorg, dagbesteding of visiteclub. Dan trekken

groep onderling, verdelen we de cliënten op basis

als afdelingshoofd op afdeling LP 0 en 1, dat was

zo enthousiast en snel dat we na drie kwartier

wij ons terug, en blijven dan op de achtergrond

van wie het beste bij een cliënt past. Dat is anders

toen nog een afdeling voor psychogeriatrie. Later

al klaar zijn (en ik een lam handje heb van het

aanwezig tot er toch weer meer hulp nodig is.”

dan bij de andere aanbieders, die meer per regio

werd dat de revalidatieafdeling, die heb ik helpen

schrijven). Nog terwijl ze bij mij aan tafel zit, belt ze

werken”.

opzetten. Daarna heb ik zeven jaar als praktijkver-

haar volgende afspraak. “Mijn gesprek duurde wat

pleegkundige gewerkt en nu zit ik alweer drie jaar

korter dan gepland, is het goed als ik iets eerder bij

Schakelen
Heb je geen moeite met het schakelen tussen al je

Aanmeldingen

bij de TOF.”

u langskom?” En hup, weg is ze, in haar rode body-

werkzaamheden? “Nee hoor, dat lukt me altijd wel.

En hoe komen cliënten bij jou ‘binnen’? “Dat kan op

Maar je hebt geen leidinggevende functie meer, mis

warmer …

Dat moet ook wel, want soms ben ik voor iemand

heel veel verschillende manieren. Via de huisarts

je dat niet? “Nee, dat is een heel bewuste keuze.

een indicatie aan het opstellen en dan belt er een

natuurlijk, als mensen een diagnose dementie

dochter in paniek dat het niet goed gaat met haar

hebben gekregen. Maar ook familie met een ‘niet-

moeder. Dan moet ik zo iemand natuurlijk direct

pluis-gevoel’ belt mij wel. Er komen ook mensen

te woord staan. Ik probeer in zulke gevallen ook

binnen via de geheugenpoli. Maar ook onze eigen

dezelfde dag nog langs te gaan, om een inschatting

thuiszorgmedewerkers, ook die van de huishou-

te maken en eventueel hulp te regelen. Gelukkig

ding, melden wel eens mensen bij mij aan. Zeker

heb ik alle dossiers ‘in mijn hoofd zitten’, ik sla

de huishoudelijke dienst is natuurlijk langere tijd

van al mijn cliënten en hun mantelzorgers wel op

bij iemand in huis. Die horen en zien veel! En soms

wat de situatie is. Is de dochter zelf bijvoorbeeld

krijg ik ook aanmeldingen van ROGplus, als ze bij

chronisch ziek, dan is die minder belastbaar en

iemand thuis zijn geweest voor bijvoorbeeld een

zal ik eerder externe hulp inschakelen. Daarnaast

verhoogd toilet en hebben geconstateerd dat er

heb ik op een gewone werkdag natuurlijk contact

meer hulp nodig is.”

met allerlei instanties. Ik ben zeg maar de spin
in het web, alle lijntjes komen bij mij bij elkaar.
Zo heb ik contact met huisartsen, het ROGplus,
met collega’s van andere organisaties in de regio,
Minters Mantelzorg, de zorgverzekeraar en ik heb
zelfs contacten bij de brandweer. Zo kan ik bijvoorbeeld snel brand- en rookmelders laten installeren
bij iemand die weleens vergeet het gas uit te
draaien …”

Netwerk

Ik stimuleer mijn cliënten zoveel
mogelijk zelf te doen.
Dan blijkt dat mensen vaak nog meer
kunnen dan ze zelf dachten.

Dus je bent eigenlijk een soort van regelneef? “Ja,
inderdaad, zo kun je het noemen. Het helpt dat ik
nogal volhardend ben en flink kan doordrammen,
want je wordt regelmatig van het kastje naar de
muur gestuurd. En weer terug. Maar dankzij mijn
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Dit maakte het noodzakelijk om extra maatregelen
te nemen, maar dat was een behoorlijke tegenvaller
voor iedereen!
Maar ook nu hadden we geen andere keus, we
doen het voor onze gezondheid en die van de
mensen om ons heen.

Terug naar de lapjesvlag
In Jacobs Gasthuis denken we weer veel terug aan
de lapjesvlag, die we tijdens de eerste coronagolf
samen maakten. Met zijn allen putten we veel
kracht uit de opzet en gedachte achter deze vlag:
we doen het samen en samen blijven we sterk.

Stuur een kaartje
Ook zijn we weer gestart met de ‘doe elkaar een
groet brievenbus’. Iedere koffieronde staat de
brievenbus op de kar en zo kunnen bewoners
een persoonlijke groet overbrengen aan een
medebewoner.

Boekje met afleiding
De activiteitenbegeleiding heeft hard gewerkt
aan het maken van een boekje vol met gedichten,
puzzels, raadsels en quizzen. Nu de bewoners weer
meer op hun eigen appartement verblijven, wordt

Bij ons in Jacobs Gasthuis
Door Kristy de Gier

deze afleiding zeer gewaardeerd.

Jerusalema Challenge
Na het succes van de Jerusalema Challenge door
de medewerkers van de Frankelandgroep, zijn de
bewoners van Jacobs Gasthuis ook enthousiast
geworden om hier iets mee te doen. Op een groot
scherm hebben zij filmpjes van deze dans van
over de hele wereld gezien. Samen oefenden we
op dit nummer, met een aangepaste dans. In deze

Hadden we net de draad weer een beetje opgepakt met zijn allen, met het

tijd is het mooi om samen op een lied van hoop

opstarten van verschillende activiteiten, het eten in de brasserie en het koffie

te dansen. We merken dat de bewoners hier veel

drinken in de zaal. Ook oefenden de bewoners een aangepaste dans voor de

elkaar te doen. Wel worden we op de proef gesteld,

Jerusalema Challenge. Moesten we helaas toch weer wat stappen terug doen,

want doordat we nu niet meer samen kunnen

omdat het aantal coronabesmettingen in een hoog tempo toenam.

onthouden om – zodra het kan – weer verder te

plezier aan beleven en het leuk vinden om dit met

oefenen, moeten we proberen de danspasjes te
gaan.
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Niemand weet hoe lang de beperkende maatregelen nog gaan duren. De groep vrouwen zal straks
steun nodig hebben om hun werk weer te kunnen
starten, maar nu is extra hulp hard nodig: voedsel
om de gevolgen van de pandemie en overstroming
te kunnen overleven.
Het steunfonds heeft een bijdrage van € 1.250,00
gestort, maar er is veel meer nodig.

Nieuws van het

Steunfonds Derde Wereld
Door Astrid Hofman, Tonny Heeren, Jos Poell en Jel van Geffen

Dit jaar heeft het steunfonds ook geholpen

Een groep van 45 vrouwen in Oeganda was tot voor

in Oost-Afrika, om precies te zijn in Oeganda.

kort zeer succesvol. Het gezamenlijke spaargeld

Daar is de stichting Mirembe sinds 1979 actief.

betekende behalve een financiële basis ook een

‘Mirembe’ is een Afrikaanse meisjesnaam en

grote mate van saamhorigheid en onderlinge zorg.

bekent ‘vredig’. Deze stichting werd opgericht in

En toen kwamen daar twee rampen! Allereerst het

Boxmeer (Noord-Brabant) om een missiezieken-

coronavirus, gevolgd door hoogwater. De mensen

huis in Oeganda te ondersteunen. Maar inmiddels

moesten weg voor het water en verloren al hun

ondersteunt deze stichting medische, educatieve

bezittingen; en daar bovenop kwam de lockdown.

en sociale projecten, wil zij bijdragen aan de verbetering van de woon- en leefsituatie van de allerarm-

In al hun ontberingen als gevolg van de rampen,

sten en wil zij hun onafhankelijkheid bevorderen.

kunnen de vrouwen elkaar nu niet meer steunen
zoals ze gewend waren en het werk is moeilijk voort
te zetten zonder middelen. Sociale media om met

Wilt u ons steunen?

elkaar te praten liggen buiten bereik.

Dat kan door een bijdrage te storten op het bank-

Het hoogwater is een broedplaats voor malaria en

nummer van de Sint Liduinastichting.

andere door water verspreide ziektes als tyfus en
bilharzia (een wormziekte). Schoon en veilig drink-

Banknummer NL64ABNA0479473803

water is nu een probleem. Bovendien is beltegoed

Ten name van Frankeland

geen prioriteit als je kinderen roepen: “Mam, ik

O.v.v. gift t.b.v. actie Derde Wereld.

heb honger” en je niets meer te bieden hebt dan
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hoogstens één maaltijd per dag of soms zelfs alleen

Wij wensen u allen een zalig en gezegend Kerstmis,

maar water.

een goed uiteinde en een gezond 2021 toe.
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Benieuwd

Het Vrijwillig Traineeship 2.0 is onderdeel van

Inmiddels zijn twee jongeren verbonden aan Vaart-

het project maatschappelijke diensttijd

land. In deze bijzondere tijd is het steeds zoeken
naar mogelijkheden om elkaar, ondanks de beperkingen rondom COVID-19, toch te kunnen helpen.
Wij hopen dat dit project ook in Vlaardingen een
succes mag worden.

Jong en oud leren van elkaar
Door Debbie Buisman

Bent u benieuwd naar hoe deze traineeships gaan
verlopen? In het volgende nummer vertellen wij u
hier graag meer over.

Foto: westlandvoorelkaar.nl

Hoe werkt een tablet? Waar zoek je valide informatie op internet? Wat kunnen we
allemaal met social media? Van wie kunnen onze bewoners (en medewerkers)
daar meer over leren dan van jongeren? Andersom kunnen bewoners jongeren
inspireren en ervaringen meegeven, waar zij in de toekomst iets aan zullen
hebben; onze bewoners zitten vol verhalen en levenservaring. Reden om een
aantal jongeren ‘in huis’ te halen, die vrijwillig een traineeship komen volgen.
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jongeren (16-27 jaar): het Vrijwillig Traineeship. Dit

doel jongeren maatschappelijk te betrekken en te

project is ontwikkeld in de gemeente Westland en

motiveren om vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast

was daar al een groot succes.

worden de trainees gestimuleerd zichzelf tijdens
het Traineeship te ontwikkelen.

Jongerenproof
Een ander doel van het Traineeship is het jongeren
proof (toegankelijk/aantrekkelijk) maken van de
maatschappelijke organisaties. Naast schoolgaande
jongeren zijn dit ook jongeren met een tussenjaar,
schoolverlaters, werkzoekenden of werkende
jongeren.
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Gedicht

De gouden tip
van Bertje Broekhoest
Ons lichaam is net een soort fabriek, waarin van alles wordt verbrand, geen ramp.
’t Borrelt en ’t bruist daarbinnen, dus moet je soms ontluchten, anders krijg je kramp.
We doen het allemaal, de hele dag, soms zonder dat we het zelf merken.
en soms ook - omdat het leuk is - met volle kracht om het geluid wat te versterken.
Je kent ze wel, die trotse op-de-rots-mensen, die zonder schaamte keihard knetteren.

Dan delen we de oliebollen
toch buiten uit?

Die zou je toch soms een natte wind toewensen, zodat ze de onderbroek volspetteren.

Door Wendy van Dongen

Maar juist een heel klein floepertje, dat je stiekem geluidloos laat ontsnappen,

Hoe harder, hoe viezer? Nee, vaak is dat niet echt het geval.
Al is het natuurlijk best onsmakelijk, zo’n ongecontroleerde knal.

dat zijn vaak de ergste, waarbij je minutenlang naar frisse lucht moet happen.

Traditiegetrouw trakteert de Schiedamse olie-

Om de feestelijke sfeer van andere jaren toch een

bollenbakker Nico Sterrenberg bewoners van

beetje te benaderen, werd Nico deze middag bege-

Frankeland jaarlijks op verse oliebollen. In een goed

leid door Oudhollandse muziek uit het prachtige

gevulde Havenzaal, met op de achtergrond vrolijke

draaiorgeltje van Wouter Zuidema. Nico en Wouter

muziek, is het heerlijk smullen! Dat zat er dit jaar

bedankt voor het smaakvolle en muzikale tintje aan

even niet in, maar gelukkig is Nico niet voor een gat

deze dag!

te vangen; hij deelde zijn oliebollen dit jaar op de

Dus doe het bij voorkeur als je alleen bent, zodat je niemand anders stoort.
En kijk eerst goed om je heen, want je weet nooit of iemand je toch hoort.
Die opgekropte lucht vasthouden heeft geen zin, die moet er gewoon uit.
Laat ze echter als het even kan buiten, of een beetje onopvallend,
zonder geluid.
Dan kun je als ze stinken onschuldig kijken van, ik niet, ik weet van

parkeerplaats van Frankeland uit.

de prins geen kwaad.
Oefen maar voor de spiegel, zodat je niet van kleur verschiet en

En dus stond er op donderdag 12 november buiten

jezelf alsnog verraadt.

bij Frankeland een Oudhollands kraampje, gevuld
met schalen met de lekkerste oliebollen. Wat
natuurlijk niet mocht ontbreken, was een goede

Door Frank Vester

laag vers gestrooide poedersuiker. Nico deelde de
oliebollen uit aan de medewerkers van de verschillende afdelingen, die de schalen vervolgens naar
binnen, naar de bewoners, brachten. Die konden
een verse gebakken oliebol wel waarderen!
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Kennismaking via de telefoon
Ik ben vandaag ‘op bezoek’ bij mevrouw Kamping,
bewoonster van een fijn appartement in HargSpaland. De foto’s komen later pas, dus ik heb echt
geen idee hoe mevrouw Kamping eruitziet. Eén
ding heb ik wel gauw door: ze heeft een grandioos
geheugen, weet straatnamen, telefoonnummers en
namen van mensen feilloos op te roepen.
Maria Jeannette, roepnaam Ria, wordt geboren
op 16 juli 1938 in Arnhem, als middelste van drie
meisjes. Moeder is onderwijzeres, vader is zenuw
arts. “Een saaie vader”, zegt ze lachend, “die zat
altijd en eeuwig met zijn neus in de boeken.”

Oorlogstijd
Financieel, ook tijdens de oorlog, geen problemen,

haar kamer op de bank liggen en dan doen ze wie

al worden de meisjes bewust sober opgevoed.

het eerst slaapt. Opa wint steevast, want die roept

Over die oorlog praat ze liever niet, die heeft wat

na een paar minuten: “Ik slaap.” Destijds begreep ze

nare littekens achtergelaten. Ze wil alleen kwijt

dat echt niet.

dat, wanneer de sirene ging, de kinderen van het

Op de koffie bij ...

mevrouw Maria Jeannette Kamping
uit Harg-Spaland
Door Carien Kemink

Foto’s Gino de Lange en Marlies Engel

schooltje in een lange rij, luidkeels zingend, naar de

Het leven weer oppakken

schuilkelders liepen. Waarom er zo hard gezongen

Na de oorlog strijkt het gezin neer in Bilthoven, waar

werd, heeft ze veel later pas begrepen. Ook herin-

Ria naar de Mulo gaat. Ze is absoluut niet dom, maar

nert ze zich dat ze met vriendinnetjes bomscherven

dat schooltype trekt haar niet. Wanneer moeder

verzamelt. En dat het gezin zich op een bepaald

een telefoontje krijgt van school, waar Ria toch blijft,

moment opsplitst, tot de oorlog voorbij is. Ria komt

fietst ze haar dochter achterna. Die is verdiept in alle

bij opa en oma in Hilversum terecht. ’s Middags,

etalages, die ze onderweg tegenkomt. Na twee jaar

wanneer ze een middagdutje doet, komt opa in

krijgt ze een fiets en mag ze naar de huishoudschool
in Utrecht. Altijd 40 cent op zak voor het geval ze
onderweg een lekke band krijgt.
Ze kiest de kant van de verzorging en loopt her
en der stage, onder andere in een ‘ongehuwde
moederhuis’. Dat er flink geroddeld wordt, begrijpt
Ria wanneer ze een keer thuiskomt en daar de
wijkpredikant aantreft, die de raarste verhalen over
haar gehoord heeft. Ze haalt meerdere diploma’s,

Ik had het zó gehoopt, weer echt op de koffie bij iemand thuis, tegenover iemand,

volgt veel cursussen en werkt in jeugdzorg, in clubhuizen en internaten.

elkaar zien en aankijken en ondertussen een gezellige terugblik op een bewogen
leven. Helaas, ik zit weer achter mijn eigen bureau en laptop, met mijn zelf
gezette kopje koffie, aan de telefoon.

Verliefd, verloofd, getrouwd
Wanneer Ria in een clubhuis in Rotterdam gaat
werken, komt ze vrijwilliger Chris Kamping tegen,
een echte Rotterdammer, die in Spangen woont.
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Wanneer de kinderen naar het vervolgonderwijs gaan, betrekken ze een eengezinswoning in
Overschie. Daarna wonen ze nog tien jaar samen
in de Heijermansflat in Schiedam. Helemaal lekker
qua gezondheid gaat het dan al lang niet meer.
Chris krijgt dementie en wordt uiteindelijk liefdevol
verzorgd in de DrieMaasStede. Wat haarzelf betreft:
ze noemt in één zin borstkanker, baarmoeder- en
eierstokkanker en momenteel leverkanker. Eigenlijk
vindt ze het een wondertje dat ze er nog is. Op
een bepaald moment is Ria er zo slecht aan toe,
Ze moet even ‘leren’ om hem te verstaan, maar

dat haar jongste zus uit Nieuw-Zeeland overkomt

dat houdt haar niet tegen om verliefd te worden.

om allerlei zaken te regelen en afscheid te nemen.

In die tijd is inwonen nog de normaalste zaak van

Maar wonder boven wonder knapt Ria wéér op,

de wereld, dus wanneer Chris via de Rotterdamse

nadat ze als proefkonijn behandeld is met een

Droogdok Maatschappij een ‘eigen’ woning kan

nieuwe methode. Heel wrang is, dat Chris een paar

krijgen, trouwen ze in 1964 en strijken ze neer op

dagen na het vertrek van zijn schoonzus overlijdt

Heijplaat.

aan een inwendige bloeding. Chris heeft nog net
zijn tachtigste verjaardag gevierd.

De eerste uitbreiding van het stel is een hond,

Als het mogelijk is doet ze
mee met de crea, tekenen

wanneer een paar jongens, die ze nog kent uit

Haar laatste stekje

het clubhuis, een keer op de brommer bij haar

Het besluit wat ze dan neemt, is voor haar niet zo

en schilderen en tijdens de

langskomen. Een van hen heeft een hondje onder

moeilijk. Ze is snel angstig, al bij onweer bijvoor-

zijn leren jas. Zo doet Japie zijn intrede. Hij moet

beeld, een gevolg van trauma’s, opgelopen in de

eerste lockdown heeft ze

echter noodgedwongen weg wanneer hun zoon

oorlog. Verder is het fijn de verzorging wat dichter

geboren wordt, want Japie blijkt onbetrouwbaar met

om zich heen te hebben. Zo woont Ria sinds begin

kinderen.

2020 in Harg-Spaland, tot grote tevredenheid. Ze

veel kuikentjes gebreid voor
de medewerkers

hoeft maar te bellen en bingo, er komt iemand
Wanneer ze er nog twee meisjes bijkrijgen, wordt

bij haar kijken. Het maakt dat ze zich rustig en

het huis op Heijplaat te klein en ze verhuizen naar

geborgen voelt. Natuurlijk heeft ze wel ruimte

Oud-Mathenesse, waar meer ruimte is en ieder kind

moeten inleveren; ze noemt zichzelf ‘de koningin

een eigen plekje heeft. Ria vindt weer werk bij onder

van het poppenhuis’. Doordat corona bepaalde

ze nog niet veel mensen. Ze eet op haar kamer en

Momenteel is Ria voor de zoveelste keer het

andere een kinderdagverblijf en ze geeft dertien

omgangsvormen tot een minimum beperkt, kent

maakt een praatje met de mensen van de verzor-

gevecht aangegaan met kanker. Ze krijgt op dit

jaar lang wereldoriëntatie op een mytylschool (een

ging, catering en schoonmaak. Als het mogelijk is

moment chemo om de leverkanker te bestrijden.

aangepaste reguliere school voor kinderen met een

doet ze mee met de crea, tekenen en schilderen en

Ze is wat dat betreft een kanjer!

handicap).

tijdens de eerste lockdown heeft ze veel kuikentjes

Slechtere gezondheid

gebreid voor de medewerkers. Ze puzzelt, leest en

Ik heb heel veel moeite moeten doen om Ria’s

komt haar dag wel door.

verhaal tot dit formaat terug te brengen. Het had
net zo makkelijk een boek kunnen worden. Tijdens

In 1991 begint het ‘gesukkel’, zoals ze het zelf noemt.
Ze krijgt zomaar op straat een hersenbloeding. Daar

Ze heeft nog veel contact met twee ‘oppaskin-

ons telefoontje komt er een buurvrouw binnen-

houdt ze wat restverschijnselen aan over, maar dat

deren’, die nu zelf volwassen zijn en kinderen

lopen. “Ach ja, die is soms wat in de war. Maar ik

belet haar niet om op het tuinhuisjes-terrein Vree-

hebben. Ria heeft zelf geen kleinkinderen, maar

nog niet hoor.” Ria, ik denk niet dat er ook maar

lust in Rotterdam West kinderspelen te organiseren.

voelt zich toch een beetje oma. Ze praat liefdevol

iemand is, die daaraan twijfelt.

Chris is inmiddels afgekeurd, na twee hernia’s.

over ‘de kleintjes’.
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Dagbesteding nu ook in Jacobs Gasthuis
Eind oktober zijn we gestart met een extra groep dagbesteding in het Jacobs
Gasthuis. Geen overbodige luxe, omdat we in coronatijd met minder mensen bij
elkaar kunnen komen, terwijl de behoefte aan dagbesteding juist vaak groter
is. Met een extra groep kunnen we de groepen beter spreiden en zo ook beter de
anderhalve meter aanhouden.
De groep in het Jacobs Gasthuis bestaat uit twee

vooruit geblikt naar de komende seizoenen: hoe

nieuwe cliënten en vier bij de dagbesteding

zou het uitzicht er in de winter uitzien, misschien

bekende cliënten, en wordt begeleid door activi-

wel met sneeuw? Of in het voorjaar, wanneer

teitenbegeleider Kristy de Gier en een vrijwilliger.

de deelnemers heerlijk in het voorjaarszonnetje

Wekelijks komt de groep op maandag bij elkaar in

kunnen genieten van alles wat tot bloei komt.

de speciaal hiervoor ingerichte huiskamer, met een
ruim terras en prachtig uitzicht op het Julianapark.

De komende tijd ligt de focus op elkaar beter leren

Voor de cliënten is het genieten van dit prachtige

kennen. Op het programma staan activiteiten als

levende schilderij!

spelletjes, geheugentraining, gespreksgroepen of
bijvoorbeeld iets creatiefs doen. In de komende

Hoe lang de groep bij elkaar blijft, hangt af van de

koude winterperiode gaat de groep er in ieder geval

ontwikkelingen rondom het coronavirus. Maar de

alles aan doen om het warm en gezellig te maken in

groep heeft de afgelopen weken al met spanning

de huiskamer!
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Herfstpompoenworkshop
Door activiteitenbegeleiders Schiewaegh

Afgelopen oktober organiseerden wij als activiteitenbegeleiders van Schiewaegh een pompoenworkshop voor bewoners. Om aan de gemaakte
corona-afspraken te voldoen, bracht dit een aantal
nieuwe uitdagingen met zich mee: gaan we meer
lijmpistolen inkopen, zodat iedere bewoner een
eigen lijmpistool kan gebruiken of gaan we bij
bewoners langs met een lijmpistool? O ja, maar dat
betekent natuurlijk ook meer verlengsnoeren, maar
hebben wij dan in de buurt van iedere tafel een
stopcontact? En ga zo maar door.
Uiteindelijk is het gelukt om een coronaproof workshop te verzorgen en de bewoners hebben hele
leuke creaties gemaakt! Iedere bewoner had zo
een eigen idee over hoe de pompoen eruit moest
komen te zien. Gaandeweg de workshop kregen zij
weer nieuwe ideeën, waardoor hele mooie unieke

We maakten tijdens de workshop bijzondere

creaties zijn ontstaan.

momenten mee. Bewoners waren blij en geëmotioneerd, omdat we – ondanks alle perikelen (zoals
zij dit zelf noemen) – er toch in geslaagd zijn iets
leuks voor hen te organiseren. Wat ons als activiteitenbegeleiders vooral heeft geraakt, was een
bewoner die eigenlijk nooit naar beneden kwam,
omdat ze vanwege haar ziekte erg onzeker kan
zijn. Uiteindelijk heeft ze toch een poging gewaagd
en deelgenomen aan de workshop. Na afloop gaf
mevrouw aan dat zij van ieder moment van deze
middag enorm heeft genoten. Duizend maal dank
ontvingen wij voor deze gezellige middag én de
belofte dat zij haar onzekerheid aan de kant zou
gooien en vaker naar de Serre zou komen en deelnemen aan de activiteiten.
Hier doen we het voor!
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Column TOF

Even de week doornemen
Door Emma Baas

“Dit geloof je niet, ik heb een bijzondere week

mensen te hulp. Iedereen is in paniek behalve mijn

achter de rug.” Dat is het eerste wat ik hoor als

cliënt zelf: “Kan iemand mij s.v.p. weer even in mijn

ik op maandagochtend de woning van mijn cliënt

stoel helpen misschien?” Als ze weer zit, blijft haar

binnenstap om te helpen bij het huishouden.

chauffeur herhalen hoe verschrikkelijk hij het vindt,

Gewoontegetrouw loop ik naar de keuken en zet

dat dit gebeurd is. “Joh, maak je niet druk, dit is

eerst twee bakjes koffie voor ons. “Ga er maar eens

echt niet de eerste keer dat ik op m’n snufferd lig

even lekker voor zitten”, zegt ze.

hoor.” Eenmaal thuis valt, op een blauwe vinger na,
de schade mee.

Haar met humor doorspekte sarcasme ontgaat mij
niet. Er is iets gebeurd, iets wat niet had moeten

De volgende ochtend staat ze door het rolstoel

gebeuren, vrees ik. Ik ga zitten, neem een slok koffie

incident ietwat stijf op. Als het hierbij blijft, vindt

op haar bips de slaapkamer uit, de gang door, de

een kopje koffie lusten!” Er wordt koffie gemaakt

en hou mijn hart vast. “Nou”, begint ze: “luister en

ze het goed, bedenkt ze. De zorg komt haar zo

huiskamer in. Zij belt haar kleinzoon, want die

en, toch aangedaan door alle gebeurtenissen, glipt

huiver …”

douchen en aankleden, een warme straal water

is thuis en heeft een sleutel. “Zo, dat is gere-

tot overmaat van ramp de kop koffie uit haar hand

zal haar goed doen! Ze loopt naar haar kast om

geld”, zegt ze tegen zichzelf. Ondertussen staat

en valt over haar heen.

“Het begin van de week verliep prima”, vertelt ze,

alvast de kleding eruit te halen die ze vandaag wil

de zorgmedewerkster voor de deur en die weet

en ze verheugt zich op de vrijwilliger die haar bij

dragen. En dan gebeurt het ... Ze voelt een harde

nog van niets. Zij belt meerdere malen aan, roept,

Als ze ‘s avonds naar bed gaat, ziet ze dat, tijdens

mooi weer in de rolstoel mee naar buiten neemt.

klap tegen haar hoofd en valt. De kastdeur is bij

bonst op de deur en kleppert met de brievenbus.

de consternatie eerder die dag, alle kastdeuren die

Mevrouw is helaas niet meer in staat zelfstandig de

het openen uit de scharnieren geschoten en ligt,

Dan kijkt ze dóór de brievenbus en ziet mevrouw

nog op hun plek zaten preventief verwijderd zijn.

woning te verlaten. Als haar buddy gearriveerd is,

na haar hoofd geraakt te hebben, nu klem tussen

op de grond zitten. Haar kleinzoon komt op dat

Over haar bril kijkt ze mij even veelbetekenend aan

gaan ze samen op pad. Het is prachtig weer. De zon

de achterkant van haar bed en de kast zelf met

moment de galerij op gestoven met de dochter van

en met een grijns zegt ze: “Nou, heb ik eindelijk de

schijnt, de vogeltjes fluiten en de bomen hebben

mevrouw eronder. Als eerste controleert ze of ze

mevrouw in zijn kielzog. Ze kunnen nu allemaal

inloopkast die ik altijd al had willen hebben!”

hun mooie herfstkleuren aangenomen. Er staat

alles nog kan bewegen. Dan drukt ze op haar alarm.

naar binnen! De door de alarmcentrale gewaar-

een lange wandeling op het programma. Maar dan

Die zullen zo wel komen. Maar wat nu? De telefoon!

schuwde verpleegkundige van Frankeland is ook

U moet weten, dat mijn cliënt afgelopen oktober

opeens: BOEM! Daar ligt ze. De rolstoel is abrupt

Die ligt in de huiskamer. Behoedzaam wurmt zij

gearriveerd en onderzoekt mevrouw nauwkeurig.

negentig jaar geworden is. Hoe zij met tegenslag

tot stilstand gekomen door een putje in de weg

zich uit haar benarde positie en schuift centimeter

Alles blijkt nog heel, mijn cliënt kan eindelijk weer

omgaat? Ik kan niet anders dan een diepe, diepe

en heeft haar de straat op gelanceerd. Er schieten

voor centimeter, de rollator voor zich uitduwend,

in haar vertrouwde stoel gaan zitten. “Ik zou nu wel

buiging voor haar maken ...
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Commercieel

Sportdocumentaire

Gino heeft de opleiding Sportmarketing en

“Laatst had ik een ‘bioscoopmiddag’ georganiseerd.

Management gedaan. Dat is een vierjarige opleiding

We hebben in de huiskamer met drie mannelijke

commerciële economie aan het hbo. Vorig jaar

bewoners (uiteraard volledig coronaproof) een

heeft hij – voor het behalen van een keuzevak –

sportdocumentaire over Abe Lenstra teruggekeken.

gekozen om relevant vrijwilligerswerk te verrichten

Af en toe heb ik de documentaire stil moeten

en deze mogelijkheid heeft hij hier bij Harg-Spaland

zetten, omdat er bij de mannen allerlei verhalen

gekregen, bij de beweeggroep van vrijwilliger

naar boven kwamen bij het zien van deze nostal-

Victor. Het bleek voor beide partijen een schot in de

gische sportbeelden. In eerste instantie waren de

roos! Nu hij klaar is met zijn studie wil hij graag een

bewoners wat sceptisch over een ‘bioscoopmiddag’,

eigen bedrijf opzetten. Maar het kost natuurlijk veel

maar uiteindelijk hebben we met dit concept een

tijd om een bedrijf op te bouwen, en wat inkomen

topmiddag gehad. Daar doe ik het voor!”

betreft is het, vooral in de beginfase, nogal onzeker.

De eerste 100 dagen van …
Gino de Lange, activiteitenbegeleider
bij Harg-Spaland

Daarom ging hij op zoek naar een leuke baan voor

Bowlen

drie dagen per week, om toch een vast basisin-

Omdat Gino vanuit een geheel andere discipline

komen te hebben. Daarnaast wil hij rustig aan zijn

afkomstig is, ben ik wel benieuwd naar wat hem

onderneming bouwen. Dus toen de activiteiten-

opgevallen is, of wat hij heel anders wil gaan doen.

begeleider voor PlusWonen wegging, nam hij het

“Er is niet echt iets dat ik nu zou willen veranderen.

stokje van haar over. In zijn beginperiode zijn

Zoals ik al zei, loopt het allemaal heel goed en de

Miriam van Boxtel en Michael de Wijs, activiteiten

cliënten zijn blij. Voor nu is dat het belangrijkste.

begeleiders van afdeling 2 en 3, erg belangrijk

Aangezien ik uit een jongere generatie afkomstig

geweest op het gebied van coaching. Hierdoor

ben, lijkt het mij supertof om in de toekomst bewo-

heeft hij zich het werk vrij snel ‘eigen’ weten te

ners te laten kennismaken met nieuwe technieken

maken.

in het activiteitenprogramma. Ik vind het bijvoorbeeld al heel erg leuk dat er hier regelmatig met

Vrijheid

bewoners wordt gebowld met de Wii. Maar voor nu

Als ik hem vraag wat hem hier bevalt, hoeft hij niet

is dat dan ook het enige dat ermee gedaan wordt,

lang na te denken. “De manier van werken hier! We

terwijl er zoveel meer mee kan! Mijn hoofddoel hier

krijgen echt heel veel vrijheid om zelf activiteiten te

is vooral inzetten op meer bewegen, op een leuke

ontwikkelen. Kijkend naar mijn studie-achtergrond,

en aansprekende manier. Bijvoorbeeld door middel

Bij Harg-Spaland hebben we sinds half augustus een nieuwe collega. En dat is

past niet alleen de vrijheid, maar ook de bijbeho-

van een VR-bril. Dat staat voor Virtual Reality en

rende verantwoordelijkheid perfect bij mijn manier

dat is een computertechniek, waarmee je met een

eerlijk gezegd een beetje een vreemde eend in de bijt. Hoe dat zo, een vreemde

van werken. Mijn voorgangster heeft de boel heel

speciale bril een heel andere werkelijkheid kunt

eend, zult u denken?

netjes achtergelaten. Alles heeft ze keurig op papier

ervaren. Ik ben niet zo van het knutselen eerlijk

gezet. Er staat een goed, afwisselend programma.

gezegd, ik hoop dat mijn collega Sylvana dat stuk op

De betrokken vrijwilligers weten allemaal wat

kan pakken. Ik heb gemerkt dat dit erg goed wordt

er van ze verwacht wordt en zijn dus lekker zelf-

ontvangen door de bewoners.” Mijn suggestie om

standig. Dat vind ik ook zo bijzonder, dat er hier

met behulp van filmpjes op YouTube (tutorials heet

zoveel vrijwilligers werken. Dat werkt echt heel

dat in goed modern Nederlands) te leren breien en

fijn, dan heb je zelf ook je handen vrij om nieuwe

haken wordt lachend weggewuifd. “Nee hoor, daar

dingen te bedenken en te organiseren.”

heb ik echt het geduld niet voor!”

Door Marlies Engel

Nou, om te beginnen is het een man. Die zijn al niet

heeft geen opleiding of achtergrond in de zorg. Ik

zo heel erg dik gezaaid in de zorg. Daarbij is hij nog

was dus erg benieuwd naar het verhaal achter deze

best jong, bouwjaar 1997. En hij draagt zijn haar

nieuwe collega. En ik hoop u ook. Graag laat ik u

lang. Met zo’n uiterlijk val je in een huis als Harg-

kennismaken met Gino de Lange.

Spaland natuurlijk al behoorlijk op. Maar vooral: hij
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Voor alle mantelzorgers:

dank voor de goede zorgen!

Mantelzorgers bedankt!

Dinsdag 10 november was de ‘Dag van de Mantelzorg’. Een jaarlijks terugkerende
dag, waarop mantelzorgers in het hele land in het zonnetje worden gezet. Wij
deden hier als Frankelandgroep, net als voorgaande jaren, graag aan mee!
We willen onze mantelzorgers hiermee bedanken

chocoladereep van Tony’s Chocolonely! Een

en onze waardering uitspreken voor hun goede

chocoladereep, die staat voor 100% slaafvrije

zorgen. Dit jaar ging dat gepaard met een smaak-

chocolade. De wikkel van de chocoladereep werd

volle verrassing in de brievenbus …

speciaal voor onze mantelzorgers ontworpen, in de
herkenbare stijl van Tony’s Chocolonely én van de

Op 9 en 10 november kregen mantelzorgers van

Frankelandgroep.

bewoners van onze locaties, van dagbestedings
cliënten, van huurders met zorg en van onze

We hopen dat alle mantelzorgers er heerlijk van

TOF-cliënten met Zorg Thuis een heerlijke

hebben kunnen genieten!
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Stakeholder aan het woord

Steven de Bruin,
bloemist
Door Rob Besseling

Steven en zijn vrouw Bonita kochten BOKO Flowers (Westfrankelandsestraat 110
in Schiedam) in oktober 2018. De vorige eigenaar had het bedrijf in 1975 overge
nomen van de oprichters, de heren Bos en Koevoets, die sinds 1970 in de Westwijk
actief waren geweest in het bloemistenvak. BOKO is dus de afkorting van hun
namen. Het bedrijf bestaat inmiddels 50 jaar.

Hoge krukken

bijvoorbeeld ook een bloemstuk dat we bij de

basketbal. “Maar het was altijd mijn droom om een

Steven sleept twee hoge krukken naar een

ingang van een bedrijfspand plaatsen, als welkom

eigen bloemenwinkel te beginnen. Daar ligt mijn

werkruimte achter de winkel en zet ze bij een geïm-

aan de bezoekers van het pand. Of een herfst

passie”, vertelt hij.

proviseerd tafeltje - twee dozen op elkaar - midden

creatie. We vullen voor bewoners hun plantenbak

tussen de vele kleine en grote planten en bloemen.

en regelmatig brengen we bloemen voor de kapel

Betrokken

“Hier kunnen we even praten.”

in Frankeland, maar ook welkomstboeketten die

In 2018 bijvoorbeeld hebben Steven en zijn mensen

Tijdens het gesprek lopen regelmatig mensen van

aan nieuwe bewoners worden uitgereikt. Binnen-

vele honderden kerststukken aan de Frankeland-

zijn team (zeven collega’s) binnen. Of hij roept

kort komen de kerststukken er weer aan en daarna

groep geleverd. “Wij zijn ons er van bewust dat we

ze, zoals Peter, die vertelt dat volgens hem BOKO

weer de creaties voor Pasen.”

stakeholder voor de Frankelandgroep zijn. We voelen

Flowers sinds 1998 aan locaties van de Frankeland-

ons zeer betrokken bij de bewoners, de medewer-

Vechtsporten

kers en het hele bedrijf. De bewoners houden heel

Steven is 36 jaar en woont al zijn hele leven in

veel van bloemen, omdat ze daarmee zijn opge-

Grote winkel

Schiedam. Met zijn vrouw heeft hij drie kinderen

groeid. Wij weten ook hoe je de bloemen en planten

“We zijn, zeker wat betreft winkeloppervlakte en

van 3, 13 en 17 jaar.

in de gebouwen van de groep een goede plek moet

-ruimte, een grote bloemenwinkel. We leveren

Hij deed aan diverse vechtsporten (boksen, taek-

geven, omdat we heel veel ervaring hebben en ook

heel veel boeketten aan onze vele klanten. Maar

wondo, karate) en als het uitkwam ook bijvoorbeeld

goed kunnen omgaan met zaken als warmte.”

groep levert.
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Grote klantenkring

konden bieden: bedrijven willen hun medewerkers

BOKO Flowers heeft, naast de Frankelandgroep,

een hart onder de riem steken en vragen ons een

een grote klantenkring in Schiedam en omstreken,

bloemstuk, boeket of plant te laten bezorgen. Maar

zoals McDonald’s, de Zorghavengroep en de

ook mensen die al een tijdje thuis moeten werken,

gemeente Schiedam. Maar dat gaat allemaal niet

in plaats van op kantoor, vragen ons bloemen te

vanzelf. “Ik heb een groot netwerk, en ook mijn

brengen. Weer anderen kunnen niet op bezoek bij

medewerkers kennen vele mensen. En iedereen in

hun familielid in een verzorgingstehuis en vragen

Schiedam-West kent ons natuurlijk!”

ons om bloemen te bezorgen. Als mensen een

Met zichtbare trots vertelt Steven dat hij klanten

diploma halen, als ze ziek worden of als er iemand

heeft die 36 jaar geleden zijn getrouwd met een

sterft, dan moeten we veel emoties verwerken. Wij

huwelijksboeket uit zijn winkel, en zo tevreden

kunnen de mensen hun emoties laten tonen door

zijn daarover, dat ze nog steeds hun bloemen en

kleurrijke, lekker geurende planten of bloemen te

planten bij hem kopen.

brengen. En dat doen we heel graag.”

Tikkie

Niet veel hinder

“Wij doen ook iets meer voor onze klanten. Wij

Zelf hebben Steven en zijn team niet erg veel hinder

bezorgen bijvoorbeeld alles zelf, zodat we zeker

van de crisis gehad. “We moesten natuurlijk de

weten dat het bestelde tijdig wordt geleverd,

maatregelen nemen, die veel ondernemers hebben

zoals we dat met onze klant hebben afgesproken.

genomen: looproutes aanbrengen en het houden

We maken ook heel veel gebruik van moderne

van afstand mogelijk maken. En mensen zijn

De bedrijfsleiding van ADP – een dienstverlener op

De medewerkers mochten een organisatie nomi-

mogelijkheden. Mensen kunnen door ons een

emotioneler, kwetsbaarder, gauw geraakt, ook in

het gebied van salaris en personeelszaken – had

neren, waaraan het snoepgoed gedoneerd zou

boeket bij hun familie of vrienden laten bezorgen

de winkel. Dat begrijpen we en we proberen er voor

dit voorjaar een heleboel paaseieren ingekocht

worden. ADP-medewerker Tamara, de dochter van

en met Tikkie betalen, zonder dat ze in de winkel

te zorgen, dat we daarin geen partij kiezen en dat

voor haar medewerkers. In eerste instantie zouden

Schiewaegh-receptioniste Jolanda, heeft toen de

zijn geweest! We hebben een mooie website voor

iedereen weer blij naar huis gaat. En dat lukt goed.”

de lekkernijen rondom Pasen uitgedeeld worden.

bewoners van Schiewaegh genomineerd. En ADP

online bestellingen, waar onze klanten kunnen

Maar toen kwam het virus … Vanwege COVID-19

stemde daarmee in. Tamara en Jolanda hebben de

kiezen uit tientallen mogelijkheden.”

werkten deze medewerkers inmiddels allemaal

eieren toen persoonlijk aan bewoners uitgedeeld.

Paaseieren in de herfst?

Er waren eens een heleboel … paaseieren!

verplicht thuis en zijn de eitjes nooit aan hen uitge-

Buitenland

deeld. De vraag ontstond: wat gaan we nu met al

En al kwamen de eieren na Pasen, ze smaakten

“Regelmatig krijgen we vanuit het buitenland de

die Paaseieren doen?

heerlijk!

opdracht om bij een familielid in een verzorgingstehuis bloemen te laten bezorgen. Bijvoorbeeld
als mensen die op vakantie zijn, toch een ander
blij willen maken. Daarom werken we er hard aan
om het gebruik van social media goed onder de
knie te krijgen. We zitten op Instagram en we zijn
ook bereikbaar via WhatsApp.” Daarnaast heeft

Klachtenfunctionaris/
vertrouwenspersoon

Steven inmiddels een Facebookaccount met vele
duizenden volgers.

De klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon voor bewoners
en cliënten van de Frankelandgroep is m
 evrouw Els Nauta.

Emoties
Veel bedrijven hebben het door het uitbreken

Zij is bereikbaar via de receptie van Frankeland, telefoon

van de jongste maatschappelijke crisis erg slecht

010 - 426 49 25, of per e
 -mail: e.nauta@frankelandgroep.nl.

gehad. “Tot nog toe hebben we ons goed kunnen
redden in deze coronatijd, omdat we een oplossing
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Op 3 november vierde mevrouw Clazina van Diejen-Voets in Frankeland haar
99ste verjaardag. “Op naar de honderd!”, wenste iedere bezoeker haar toe.
Een leeftijd die binnen Frankeland natuurlijk vaker voorkomt, maar er zit een
verhaal aan vast.
Clazina leest veel. Een groot deel van de dag
brengt ze lezend door. Ondanks haar hoge leeftijd
verslindt ze zo’n vier à vijf boeken per week. Sinds
ze in Frankeland woont, leest ze veel uit de Frankeland-bieb zelf, maar ook uit bibliotheken in de
omgeving. Een echte boekenwurm dus.
Het bleek nodig om alles met de computer bij te
houden, zoals schrijver, titel, soort, datum. Met
schrijfster Gerda van Wageningen als favoriet.
Allemaal in grote letters, grootletterboeken dus.
Daarnaast heeft ze nóg een aantal wensen, zoals
protestants, streekromans, geen geweld, oorlog,
ontrouw, echtscheiding of grove taal, niet te dik, en
geen twee of meer delen. U herkent dat misschien,
maar het maakt de spoeling wel dun. Een hele
toer om passende titels te vinden, voor mij, haar
schoonzoon, die als boekenliefhebber de aanvoer
graag verzorgt.

Dat lezen had ze al van jongs af aan. “Kind, stop er
nou mee, je verleest heel je verstand”, waarschuwde
haar moeder steeds. Zo vaak zelfs, dat ze maar
stiekem op het toilet ging lezen. De voorspelling
is echter nooit uitgekomen. Vandaar haar devies:
“Lezen en kinderen, dat houdt je levendig”. En dat
blijkt ook wanneer ze ondanks haar hoge leeftijd

Op naar de 1000!
Door Cor Willemse, schoonzoon van mevrouw Van Diejen-Voets

onmiddellijk meldt wanneer ze een boek al eerder
heeft gelezen.
Op dit moment staat de teller op 950! En daarmee
begrijpt u ook de titel boven deze tekst: ‘Op naar
de 1000!’ In het komende jaar gaat dat haar zeker
lukken. Een honderdtal en een duizendtal, twee
mijlpalen tegelijk.
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Kerstverhaal
Misschien …” “Nou, daar hoef je dus niet meer over

blijven daar liggen tot het weer Pasen is. Als jullie

wakker te liggen.” “Nou …” “Ik ga neerleggen”,

het eens worden, mag je ze samen komen halen.

onderbreekt ze hem. “Ik wil je broer nog even

Als het Pasen geweest is en ze liggen er nog, dan

bellen. De groeten aan Nanda en de kinderen, hoor.”

geef ik ze aan de dominee. In de hal van de kerk

Ze luistert naar zijn groet en verbreekt de verbin-

is die mooie vitrine, daar zullen ze best passen.”

ding. Bij Rick en Letty krijgt ze geen gehoor. Dan

En ze meent het, ze wil niet dat na haar dood die

morgen maar, ze gaat nu naar bed, ze is doodmoe.

twee elkaar opnieuw en heftiger in de haren zullen
vliegen. Het is zo al erg genoeg: ruzie om een bijbel!

Maar in bed ligt ze nog lang wakker. Hoe heeft het

Ze had gehoopt dat het dreigement zou werken,

toch zo ver kunnen komen, dat haar twee jongens

maar ze hebben nauwelijks gereageerd, stijfkoppen!

elkaar niet meer willen zien? Als iemand dat een
jaar geleden voorspeld zou hebben, zou ze het

Johanne draait op haar andere zij, ze moet zien dat

hebben weggelachen. Haar twee jongens ruzie?

ze in slaap valt, al dat tobben heeft geen zin. Maar

Onmogelijk! En toch is het gebeurd. Afgelopen

ze voelt zich vanavond dubbel bezwaard, nu vooral

voorjaar, net voor Pasen, is Henk, haar man,

over de leugens die ze haar zoon heeft verteld.

plotseling overleden. De jongens en hun vrouwen
stonden, ondanks hun eigen verdriet, als een veilige

Nu is het 24 december. De jongens weten niet beter

muur om haar heen. Ze hielpen haar te regelen wat

of hun moeder is vertrokken naar het oosten van

geregeld moest worden, er kwam opeens zo veel op

het land, waar vriendin Rietje woont. Rietje … ze

haar af!

heeft in geen twintig jaar contact met het goede
mens gehad. Haar schoondochters hadden beiden

Kerstnacht

Een paar maanden daarna, toen ze weer een keer bij

gevraagd om het adres van de vriendin, ‘voor als

elkaar waren, had Johanne gezegd: “Jongens, het

er iets was’. “Het is in Dieren, wat heb je aan een

lijkt me goed dat jullie alvast wat van pa krijgen.

adres? Jullie hebben mijn telefoonnummer toch?”,

Waarom zouden we daarmee wachten tot ook ik

had ze geantwoord. “Ik zal mijn mobiele telefoon

er niet meer ben? Het is denk ik fijn voor jullie al

deze keer echt aanzetten.”

een mooie herinnering aan hem en jullie ouderlijk

Door Ina van der Beek

huis te hebben.” Ze had gewezen op de antieke

Johanne beseft dat haar leugen verstrekkende

statenbijbel, die al generaties lang in de familie is.

gevolgen heeft. Ruud woont tien kilometer

Daarnaast lag een andere, ook oude Bijbel, een paar

verderop, maar Rick woont in hetzelfde dorp als

Johanne aarzelt nog even, dan pakt ze toch de

heeft gevraagd of ik de kerstdagen bij haar kom. Ze

maatjes kleiner, maar ook met koperen beslagen.

zijn moeder. Ze kan dus deze dagen nauwelijks naar

telefoon. Eerst Ruud maar bellen, daarna Rick.

is ook pas weduwe geworden en ze voelt zich erg

“Twee familiestukken, jullie moeten onderling maar

buiten. En wat het ergste is, ze kan met kerst niet

Haar vingers trillen een beetje als ze het nummer

eenzaam. Dus ik wilde geen nee zeggen, vandaar.

uitmaken wie welke bijbel meeneemt.” Dat had ze

naar de kerk. Dat heeft ze zich van te voren niet

intoetst.

24 December vertrek ik en de 27e kom ik weer naar

nooit moeten zeggen …

gerealiseerd. Maar ze was het gezeur zo zat wie

“Ruud de Jong.” “Ja, Ruud, met ma. Alles goed bij

huis. Dus jullie hoeven verder geen rekening met me

jullie?” “Ja zeker, bij u ook?” “Ja, goed hoor.”

te houden.” Heer, vergeef me mijn leugens …

welke kerstdag bij haar zou komen. En vooral: wat
Ruud, als oudste, vond dat hij recht had op de

ze zouden doen met kerstavond.

Statenbijbel. Maar Rick, die Hendrik heet zoals zijn

Dat is de eerste leugen … Even valt ze stil, dan
gaat ze verder: “Waar ik eigenlijk voor bel … het

“Maar de eerste kerst zonder pa … U was van harte

vader en zijn opa, dacht daar anders over. En wat

Kerstavond … een traditie van vele jaren. Ieder jaar

gaat over kerst …”, weer aarzelt ze. “Over kerst?”,

welkom bij ons geweest, dat weet u toch?” “Ja,

eerst een kleine onenigheid leek te zijn, groeide

gingen ze allemaal hier in het dorp naar de kerk

herhaalt hij. “Ja, ik ben niet thuis met de kerst-

daarom juist.” Ze laat in het midden of dat op zijn

binnen de kortste keren uit tot een verwijdering

en na afloop van de dienst kwamen ze hier in huis

dagen. Ik heb besloten een paar dagen weg te gaan.”

eerste opmerking slaat of op zijn vraag. “En kerst-

tussen de broers. Nu willen ze elkaar zelfs niet meer

samen. Zeker toen de kleinkinderen ouder werden

Nu is het zijn beurt om stil te worden. “Weg met

avond dan?” “Ja, dan ben ik al weg. Hadden jullie

zien en spreken. De twee oude bijbels liggen nog

en hun eigen plan trokken voor de twee kerstdagen,

de kerst, u?”, vraagt hij dan verwonderd. “Waar

willen komen dan?” Even trilt er hoop in haar.

op hun plek in de voorkamer. Een paar maanden

werd het puzzelen tussen allerlei schoonfamilies.

gaat u naar toe?” “Rietje, een oude schoolvriendin,

“Nou ja, nee, dat ligt natuurlijk moeilijk.

geleden heeft ze tegen allebei gezegd: “De Bijbels
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Maar kerstavond waren ze altijd hier. Henk of een

Johanne is in een onrustige slaap gevallen. Als ze

van de jongens speelde Stille Nacht op de piano,

wakker wordt, kijkt ze op de wekker naast het bed.

terwijl zij warme chocolademelk klaarmaakte en de

Tien minuten voor middernacht. Stil blijft ze op

zelfgebakken tulband in plakjes sneed. De stem van

haar rug liggen, onmiddellijk komen de verdrietige

Henk, die de woorden van het lied meezong. Een

gedachten weer terug. Hoe kan het toch, die twee

krachtige bas had Henk, zelfs toen hij al ouder was.

jongens, vroeger altijd de beste maatjes. En nu?

Nu had eerst Ruud en later Rick bij haar terloops

Stil … wat hoort ze? Buiten is het hard gaan waaien,

geïnformeerd of ze ‘nog meer bezoek’ zou krijgen

de wind laat het dakraam op zolder klapperen. Laat

die avond, want in dat geval … Dit leugentje had

maar, ze mist de moed om op te staan. De nacht

haar de enige uitweg geleken. Ze wilde niet kiezen

heeft altijd andere geluiden dan de dag. Nu lijkt het

tussen haar jongens. Niet op deze kerstavond, die

of ze een deur hoort. Vijf voor twaalf … De kerk is

zoveel zoete herinneringen meebracht aan eerdere

allang uit. Anders zouden ze nu beneden zijn met

jaren, samen met haar geliefde man. Nee, daarbij

elkaar. Vroeger dacht ze dat in de kerstnacht de

was geen ruimte voor ruzie. Dan maar liever alleen.

dieren konden praten. Het wonder van de kerst-

Ze gaat vroeg naar bed, ze ligt al lang in het donker

nacht. Dat had haar oudere zus haar verteld. Groot

als ze de kerkklokken hoort luiden. Verdriet houdt

was haar teleurstelling toen ze hoorde dat het een

haar uit de slaap. Gemis, pijn, herinneringen …

fabeltje was. Vroeger … ach …

Extra puzzel

Woordzoeker ‘banaan’

Vorig jaar was alles nog goed. Henk was er nog, de
kinderen en kleinkinderen. Vrede in huis en vrede in

Ze hoort weer een geluid, stemmen … Dan de klank

haar hart. Het wonder van de kerstnacht. Nu is dat

van een piano … Stille nacht, Heilige nacht … Het

wonder, die vrede, ver te zoeken.

lijkt op de stem van Henk, maar dat kan niet. Een
sterke mannenstem, bijgevallen door een tweede:
“Davids Zoon, lang verwacht”.
Henks lieve gezicht komt haar voor ogen … Er
druppen tranen op het kussen. Henk is in de hemel,
dat mag ze vast geloven. Is zij nu ook al in de hemel?
Nu wordt het weer stil. Dan valt er een deur dicht.
De voordeur, ze weet het zeker. Inbrekers? Inbrekers
die piano spelen en zingen? Zo snel ze kan stapt ze
uit bed en loopt naar het raam. Ze schuift het gordijn
wat opzij en kijkt de donkere straat in. In het licht
van de lantaarnpaal staan twee mannen, de ene
draagt met twee handen een groot, vierkant ding.
De ander heeft ook iets in zijn hand, het is kleiner.
Zijn andere, vrije hand legt hij op de schouder van de
eerste man. Johanne kan niet verstaan wat er gezegd
wordt, maar het warme gebaar zegt genoeg. Dan
lopen de twee samen weg, schouder aan schouder.
Johanne loopt terug naar haar bed, ze knielt neer.
Ook deze kerstnacht heeft vrede gebracht.
www.inavanderbeek.nl

68 Frankelandgroep

Nieuws 69

Waar is
mevrouw Van der Wiel?
Door Carien Kemink

Foto Elly Kramer

Neem nou mevrouw Van der Wiel, 81 jaar oud, maar ze gaat wel met haar tijd
mee. Dat dit soms tot verwarring leidt, blijkt uit onderstaand verhaal.
Mevrouw Van der Wiel woont in Vaartland, tot grote

diverse familieleden en kennissen gebeld hebben

tevredenheid. Ze doet met veel activiteiten mee en

en maar geen gehoor krijgen. Waarom neemt

verveelt zich nooit. Net zoals zoveel van haar leef-

mevrouw de telefoon niet op?

tijdgenoten is ook zij in het bezit van een mobiele
telefoon. Natuurlijk was dat allemaal even wennen

Het blijkt dat mevrouw is vergeten haar telefoon

in het begin en duurde het even, maar inmiddels

weer uit het postvak te halen. Daarom dus! Ze

kent ze de meeste functies van haar telefoon wel.

moeten er samen even flink om lachen en mevrouw

Het is haar contact met de buitenwereld, in deze

haast zich naar beneden om hem op te halen. Er

tijd nog meer dan ooit. Iedereen weet mevrouw

staan heel wat gemiste oproepen op.

Van der Wiel te vinden en zij heeft inmiddels een
aardig adressenbestand, waar ze regelmatig mee

Probleem opgelost. Maar wat fijn dat zoiets simpels

belt. Je kunt rustig stellen, dat zij en haar mobiele

als je telefoon vergeten, leidt tot een grote sociale

telefoon vrijwel altijd samen zijn.

controle. Waar de moderne techniek al niet goed
voor is. Meteen nadat ze onbereikbaar is, wordt er

Een van de activiteiten waar mevrouw graag aan

aan de bel getrokken, niet door één persoon, maar

deelneemt is mediteren, elke dinsdag en iedere

door meerdere. Het is een goed idee dat iemand

donderdag. Nu kent zij haar mobiel inmiddels door

mevrouw Van der Wiel even voordoet hoe de stil-

en door, maar het apparaat op de stilstand zetten,

stand werkt. Dat voorkomt de volgende keer een

dat wil nog niet erg lukken. Is ook zelden nodig,

hoop consternatie. Inmiddels weet iedereen weer

want ze wil wel horen wanneer ze gebeld wordt.

waar ze is en hoe het met haar gaat. Al verzucht

Maar tijdens de meditatie een ringtone, dat gaat

mevrouw wel heel stellig: ”Dat gebeurt me anders

natuurlijk niet. Dus legt mevrouw Van der Wiel

nooit hoor!”

steevast haar mobiel in haar postvak, netjes achter
slot en grendel. Om daarna in alle rust de meditatie
mee te beleven.

Vrijheidsrok op bezoek in Frankeland
Door Wendy van Dongen

Eind augustus hebben wij met veel trots de

Lapjesvlieger ten afscheid

Schiedamse Vrijheidsrok mogen verwelkomen

Begin oktober nam het Stedelijk Museum Schiedam

in Frankeland. Deze rok werd gemaakt door het

afscheid van directeur Deirdre Carasso, onder

Stedelijk Museum Schiedam, ter ere van het

andere met een afscheidsfietstocht langs diverse

herdenkingsjaar 75 jaar vrijheid. Het kledingstuk

plekken in Schiedam. Ook Frankeland stond op

bestaat uit meer dan vijftig lapjes stof en, zoals u

de route, met een bezoekje aan de Schiedamse

heeft kunnen lezen in editie 4 van Frankelandgroep

Vrijheidsrok in haar tijdelijke onderkomen. Ter ere

Nieuws, werkten ook bewoners van de Frankeland-

van haar afscheid werd Deirdre door bewoners van

groep hieraan mee. Zij gingen druk in de weer met

Frankeland verrast met een lapjesvlieger: nét als de

lapjes stof. Tot eind augustus was het prachtige

Vrijheidsrok gemaakt van verschillende lapjes stof

eindresultaat te bewonderen in het Stedelijk

en symbolisch voor het uitvliegen van de afscheid-

Museum, maar daarna kreeg de rok een mooi tijde-

nemende directeur.

lijk plekje in Frankeland!
Wij zijn het Stedelijk Museum Schiedam dankbaar
voor het uitlenen van de prachtige Vrijheidsrok!

Op een donderdagmiddag, na de meditatieles, zit
mevrouw lekker op haar kamer uit te rusten. En

Lees hier de vrijheidsverhalen

rustig is het! Ze wordt die middag niet één keer
gebeld en ze doezelt een beetje weg. Tot er op de
deur geklopt wordt: de receptioniste komt vragen
of alles goed is met mevrouw. Ja hoor, wat zou er
met haar moeten zijn? De receptioniste vertelt dat
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Puur natuur
Door Carien Kemink

Foto’s Elly Kramer

Midden in de stad, midden in het Rijnmondgebied, vol met zijn industrieën
en luchtvervuiling, ligt een tuintje, een heel bijzonder tuintje.

Wie kent niet de geweldige natuurfilms, die af en

Op bloemetjes en plantjes komen vogeltjes en

toe op de televisie voorbij komen? Met een grote

bijen af. Mevrouw Kooiman voert regelmatig de

variatie in planten en dieren, van over de hele

vogeltjes, vooral koolmeesjes en roodborstjes.

wereld. Maar je hoeft niet ver weg te gaan om de

En langzaamaan is er een ‘band’ ontstaan tussen

leukste flora en fauna te ontdekken. Nederland is

haar en de vogels. De vogeltjes komen iedere dag

zó mooi. In ons kleine kikkerlandje zal menigeen

op vaste tijdstippen aanvliegen en wachten netjes,

zich verbazen over wat hier allemaal groeit, bloeit,

tot ze gevoerd worden. Oké, natuurlijk zitten

kruipt en rondvliegt.

er een paar brutalere tussen: die nemen geen
genoegen met netjes achter in de rij aansluiten

En voor wie Nederland nog te weids is, is het tuintje

en op je beurt wachten, nee, die vliegen gewoon

van mevrouw Kooiman een goed alternatief. Want

meteen door naar binnen om zo vooral niets te

deze mevrouw heeft duidelijk groene vingers en

missen. Ze kruipen gezellig op de schouder van

heeft een speciale band met de vogels uit de wijk.

mevrouw Kooiman en die vindt het allemaal best.
En wie denkt dat ze de beestjes getraind heeft,

Mevrouw Kooiman woont sinds een paar jaar in de

die heeft het mis. Vogels voelen gewoon feilloos

Résidence van Vaartland. Op de begane grond. Met

aan of iemand het goed met hen voor heeft. Na de

tuintje. Inderdaad … een tuintje hoeft niet groot te

voedertijd vliegen ze weer naar buiten, netjes door

zijn als je, zoals mevrouw Kooiman, maar een paar

de open deur, niet één klapt er tegen de ramen aan.

vierkante meters nodig hebt om de natuur dichtbij

Om de volgende dag rond dezelfde tijd weer neer

te halen. Haar tuintje bestaat uit alleen maar tegels,

te strijken; en dat allemaal zonder horloge.

maar wie al haar bloemen en planten ziet staan in
heel veel potten, weet meteen dat hier met veel

Het moge duidelijk zijn: de natuur zó dichtbij, daar

liefde getuinierd wordt. Haar motto is dan ook:

heb je maar weinig voor nodig. En zolang ze ertoe

wanneer het wat moeilijker wordt om de natuur in

in staat is, zal mevrouw Kooiman met veel liefde

te trekken, halen we de natuur gewoon naar Vaart-

tuinieren en voederen. De vogels rekenen er in

land toe.

ieder geval op!
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Archief Schiedam

Een kijkje in de keuken
Door Caroline Nieuwendijk

Market Garden mislukt?

Vlak voor kerst viel de vorst in. De binnenwateren

Op 25 september bleek echter dat alleen het zuiden

bevroren en werden onbevaarbaar. Dit duurde tot

van Nederland was bevrijd: operatie Market Garden

half februari 1945. De voedseldistributie kwam

was mislukt. Dit had grote gevolgen voor de aanvoer

zwaar onder druk te staan.

van voedsel en steenkool naar het westen. De
kolenmijnen lagen in het bevrijde, dus onbereik-

Centrale keuken?

bare Limburg. Kolen waren nodig als brandstof

In november richtte het Bureau Massavoeding een

voor bedrijven en huishoudens, maar ook voor de

Centrale Keuken op voor Schiedam. Op 22 november

Gaarkeuken?

Bevrijding?

gemalen. Als die niet meer werkten, dan zou een

1944 was hierover een vergadering met ongeveer

Bij het woord gaarkeuken denken we meteen aan de

Begin september 1944 leek het er op, dat Nederland

groot deel van Nederland onder water komen te

twintig man om samen een Centrale Keuken met

Tweede Wereldoorlog en aan de lange rij mensen

snel zou worden bevrijd. Geallieerden zetten op

staan. Begin december sneed de overheid, na de

uitdeelposten op te zetten. De Centrale Keuken

die met een pannetje in de rij staan. Toch is de term

17 september een groot luchtoffensief bij Arnhem

bedrijven, ook de burgers af van gas en elektriciteit.

waar gekookt werd, kwam op de Hoofdstraat 235 en

gaarkeuken niet exclusief van toepassing op de

in om Nederland te veroveren, de operatie Market

Het huis verwarmen of koken kon alleen nog maar

stond onder leiding van J. van der Meer.

Tweede Wereldoorlog. Het woord gaarkeuken is een

Garden. Gevoed door geruchten over de bevrijding

op hout, kolen of ander brandbaar materiaal.

De organisatie van het geheel was enorm: er

Duits leenwoord en komt in de betekenis van spijs-

vluchtten veel Duitsers en NSB’ers naar Duitsland.

De Duitsers reageerden op de spoorwegstaking met

werkten maar liefst 408 mensen. Er zaten 39

huis al in 1599 voor. In een gaarkeuken bereidt men

Om deze troepenverplaatsing en roof van goederen

een verbod van zes weken op de binnenvaart.

mensen in de kaartverkoop, 222 mensen hielpen

eten voor groepen mensen die zelf niet voor een

per trein te stoppen, riep de Nederlandse regering

In vredestijd zou het al moeilijk zijn om West-

op de uitdeelposten, 22 mensen controleerden, 70

(warme) maaltijd kunnen zorgen. Het eten wordt

in Londen via Radio Oranje op tot een spoorweg

Nederland, waar zo’n 4,5 miljoen mensen woonden,

mensen werkten in de keukens, 8 mensen deden

goedkoop of gratis ter beschikking gesteld. Een

staking. Spoorwegmedewerkers gaven hieraan

van voedsel te voorzien zonder de hulp van treinen.

de administratie en dan waren er nog 47 mensen

gaarkeuken wordt meestal gerund door overheden,

gehoor en het treinverkeer stopte.

Met een verbod op het vervoer over water was dit

van Van Gend en Loos die het vervoer verzorgden.

kerken of charitatieve instellingen. Door de voedsel

onmogelijk. Pas op 8 november werd het transport-

Met paard en wagen brachten zij samen met een

schaarste werden er in de Eerste Wereldoorlog al

verbod opgeheven en kwamen de binnenschepen

helper de gamellen van de Hoofdstraat naar de

gaarkeukens opgezet.

weer langzaam op gang.

uitdeelposten.
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soep, afgewisseld met stamppot.

Wie kreeg eten?

Later werd het alleen soep. Waarna de portie soep

Veel Schiedammers hadden echter geen keus, er

verminderde van eerst een liter naar driekwart liter

waren in de stad weinig andere manieren om aan

naar slechts een halve liter.

eten te komen. Dus stonden de mensen al vroeg in

Echter niet alleen de hoeveelheid daalde, ook het

de rij te wachten, totdat de uitdeelpost open was.

aantal calorieën per maaltijd nam sterk af. Aan het

Begin december werden er 14.363 maaltijden per

einde van de Hongerwinter was het soms slechts

dag verstrekt. Dat was voor zo’n 23% van de Schie-

300 kilocalorieën. Dat zijn zes appels.

damse bevolking. Begin maart 1945 haalde maar
liefst 47% van de burgers daar eten. Het hoogste

Het eerste weekmenu in 1944:

percentage van de bevolking dat werd behaald.

1

erwtensoep van spliterwten (zonder

De keuken kookte niet alleen voor burgers. De Duit-

aardappelen)

sers verstrekten werknemers van de scheepswerven,

2 bruine bonensoep (met aardappelen), later
vervangen door veldbonensoep

bonnen een maaltijd. Zij hoefden zelf dus geen

groentesoep

levensmiddelenbonnen in te leveren. Dat wil zeggen

4 kapucijnerssoep

dat de centrale keuken voor hen moest koken, maar

5 stamppot (stevig met alle vet er in voor de hele

dat de werfwerknemers hun felbegeerde levensmid-

3

week)

Schiedam kreeg in acht wijken een uitdeelpost van

die voor hen van groot belang waren, met aparte

delenbonnen konden houden. Dat was natuurlijk

6 erwtensoep van erwtenbloem

een grote aanslag op de voedselvoorraden van de

7 tomatensoep

keuken. Later had ook het overheidspersoneel recht
op zulke bonloze maaltijden.

de gaarkeuken. Op het moment van het uitdelen

Illustraties uit de collectie van het
Gemeentearchief Schiedam

van de maaltijden moesten er dertien mannen (of

Was het lekker?

vrouwen) op de post aanwezig zijn. Dit waren de

In december 1944 ontving de keuken voor het eerst

aan de Hoofdstraat. De tweede man links,

chef van de post, vier bon-innemers, vier scheppers

tulpenbollen; deze moesten eerst door een chemicus

met de witte jas, is Job van der Meer, die

en vier reservescheppers. Reservescheppers traden

worden onderzocht, voordat ze in het eten terecht

de leiding over de Centrale Keuken had.

op als orde-commissaris en wisselden daarna

kwamen. Vanaf begin januari werden er ook suiker-

De rechter man, zittend achter de linker

de scheppers af (eigenlijk dus ploegendienst). Er

bieten in de stamppot gedaan.

liggende man, is Th. J. Heinsbroek. Andere

•

waren in een post vier opschepplekken, dus ook vier
scheppers en vier rijen hongerigen.

Medewerkers van de Centrale Keuken

namen zijn niet bekend. Periode 1-12-1944
Vaak kwamen er klachten dat de soep te dun was.
De opscheppers moesten dus vaker in de gamel

tot 1-8-1945, Beeldnummer 42268
•

Affiche Centrale Keuken, Beeldnummer

De Centrale Keuken was een mannenwereld. De

roeren. Maar het hielp niet: de soep was gewoon

enige vrouwelijke chef van een uitdeelpost was de

heel dun. Andere klachten waren er ook: het eten

directrice van de Huishoud - en Industrieschool,

was te weinig, het was te weinig voedzaam, het

met hun pannetje bij de uitdeelpost van Van

mejuffrouw W.C. Westerdijk. Haar uitdeelpost

smaakte raar of zelfs vies. Vaak hadden die klachten

Gend & Loos op de hoek Hoogstraat met

was dan ook op haar eigen school in de Prins

een grond van waarheid. De Centrale Keuken had

Korte Kerkstraat. Nu zit daar Ed van Pelt,

Mauritsstraat.

het dan ook niet makkelijk, de aardappelen die ze

Schoenreparaties. Beeldnummer 10812

kreeg, waren vaak slecht: ze stonken of er liep zelfs
Iedere Schiedammer kon tegen betaling van een

48156
•

•

Hongerige Schiedammers staan in de rij

Affiche Centrale Keuken. Beeldnummer ??

water uit. En soms waren er niet eens aardappelen.

gulden en tegen inlevering van een aantal levens-

Herkende u iemand op de foto? Laat het me

middelenbonnen een weekkaart kopen. Deze week-

Met dit kijkje in de (gaar)keuken kunnen we vast-

weten: c.nieuwendijk@schiedam.nl of

kaart gaf recht op elke dag een warme maaltijd van

stellen dat de uitdrukking ‘Vroeger was alles beter’

010 – 21 91 943.

een liter. In het begin bestonden de maaltijden uit

in dit geval niet op gaat.
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Prijspuzzels
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Winnaars van de puzzels uit de vorige editie van Frankelandgroep Nieuws

1
13

9

Puzzel met als oplossing: boekenschrijvers

7

mevrouw F.M. van der Most-Hoekstra, Sint Liduinahof 53

Frankeland / Jacobs Gasthuis

mevrouw F. Verhaal, W. Andriessenlaan 79, Schiedam

Harg-Spaland

mevrouw T. Broekmeijer-Selderijk, Matlinge, appartement 767

Schiewaegh

mevrouw Kuivenhove, appartement 207 in Vaartland

Vaartland

Sudoku met als oplossing: 7

2
4

mevrouw W. Bitter, Zwaluwlaan 240, Schiedam

Frankeland / Jacobs Gasthuis

mevrouw Van Gerven, W. Andriessenlaan 104, Schiedam

Harg-Spaland

mevrouw M. van Eijk-van der Haar, Matlinge, appartement 819

Schiewaegh

mevrouw E. Bakker, Graaf Walramlaan 42, Vlaardingen

Vaartland

Van harte gefeliciteerd. Bij de receptie van uw locatie ligt een waardebon van € 15,00 voor u klaar.

11

De oplossing(en) van de nieuwe puzzel(s) kunt u tot uiterlijk maandag 11 januari inleveren bij de r eceptie
van uw locatie, dan wel mailen naar fgn.redactie@frankelandgroep.nl.
Onder de goede inzenders van één of beide puzzels worden waardebonnen van € 15,00 verloot.

8
5

Naam

10

Adres

1
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Postcode en woonplaats
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Informatie contactgegevens
Intramuraal verblijf
locaties en contactgegevens van de Frankelandgroep

Tijdelijk verblijf
Langdurig wonen

Kortdurend verblijf
•
•
•
•
•

Verpleeghuiszorg*
• Frankeland
(waaronder gespecialiseerde
Parkinson afdelingen en een
Korsakov afdeling)
• Harg-Spaland
• Schiewaegh

Frankeland
Harg-Spaland
Jacobs Gasthuis
Schiewaegh
Vaartland

Revalidatiezorg
• Frankeland

Zorgcentrumzorg*
•
•
•
•

Harg-Spaland
Jacobs Gasthuis
Schiewaegh
Vaartland

* Echtparenappartementen beschikbaar

80 Frankelandgroep

U kunt contact opnemen met
De maatschappelijke dienst

010 426 49 25

Crisisverblijf
• Frankeland

Palliatieve zorg
• Schiewaegh

U kunt contact opnemen met
De maatschappelijke dienst

010 426 49 25
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Informatie contactgegevens
Zelfstandig wonende senioren
aanbod en contactgegevens van de Frankelandgroep

Huur- en aanleunwoningen
Zelfstandig wonen met Zorg Thuis binnen
de (aanpalende) wooncomplexen van de
Frankelandgroep

Zorg Thuis
• Zorg Thuis
- wijkverpleging
- begeleiding
- ondersteuning bij het huishouden
• Casemanagement dementie
• Personenalarmering

U kunt contact opnemen met
Thuiszorg Ouderen
Frankelandgroep (TOF)

010 707 41 12

Welzijn en dagbesteding

U kunt contact opnemen met

• Welzijnsactiviteiten
• Diverse ontmoetingscentra
• Vervoersmogelijkheden vanuit/naar de
Frankelandgroep locaties (regio NWN)
• Sport- en Recreatieclub
• Vakantiemogelijkheden Rockanje en
Spanje

Coördinator / hoofd welzijn

• Visiteclubs

Rob vd Berg (Rockanje)
Jolanda Keldermans (Spanje)
Coördinator visiteclubs

• Dagbesteding / dagbehandeling

Coördinator dagbesteding

• Roze Salon
• Horeca- en maaltijdvoorzieningen

De maatschappelijke dienst

U kunt contact opnemen met
De maatschappelijke dienst

010 426 49 25

Behandeling
• Specialist ouderengeneeskunde
• Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie
en diëtiek
• Expertise op het gebied van Parkinson
en Korsakov
• Alzheimer Café
• Parkinson Café

U kunt contact opnemen met
De maatschappelijke dienst

010 426 49 25

Tijdelijk verblijf
• Kortdurend verblijf
- na een ziekenhuisopname
- vanwege een medische hulpvraag
- voor ontlasting van mantelzorg
• Revalidatiezorg
• Crisisverblijf
• Palliatieve zorg

U kunt contact opnemen met
De maatschappelijke dienst

010 426 49 25

010 426 49 25

82 Frankelandgroep

Nieuws 83

www.frankelandgroep.nl

