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Ik zou het natuurlijk ook nog even over de fratsen 

van Donald Trump - die mij altijd heel erg aan een 

supporter op weg naar een wedstrijd van Oranje 

doet denken – kunnen hebben maar dat doe ik niet. 

Dit is tenslotte niet de Volkskrant of de Telegraaf 

maar Frankelandgroep Nieuws!

En Frankelandgroep Nieuws is er genoeg. Het 

belangrijkste nieuws van onder de paraplu is … dat 

het goed gaat! Natuurlijk maken ook wij elke dag 

fouten maar we hebben tevreden klanten, tevreden 

medewerkers en tevreden stakeholders (zoals 

Gemeente, Zorgkantoor en ROGplus). Dat vinden 

we met z’n allen al vele jaren de gewoonste zaak 

van de wereld maar dat is het natuurlijk niet!

Leest u in deze editie toch ook vooral de artikelen 

over de ZorgkaartNederland waarderingen tweede 

kwartaal 2018 én de resultaten van het Beste Werk-

geversonderzoek 2018. Die zijn om een beetje stil 

en heel erg trots van te worden.

En het is allemaal mensenwerk! Wij hebben geen 

dure gebouwen of machines. In onze sector zijn het 

de medewerkers die het verschil moeten maken 

(en met medewerkers bedoel ik onze betaalde 

krachten én onze vrijwilligers). En de medewerkers 

van de Frankelandgroep zijn daar heel erg goed in. 

Ik kan het nooit genoeg zeggen en herhaal het ook 

hier met het grootst mogelijke plezier: wij zijn trots 

op onze medewerkers!

Staat er nog meer in deze editie?

Ja natuurlijk, nog veel meer maar daar ga ik het niet 

over hebben.

Ik gebruik het laatste stukje van dit voorwoord 

liever om het volgende met u te delen. We zitten nu 

midden in de zomer en dus in de vakantietijd. Zoals 

uw kinderen en naasten, zijn of gaan ook al onze 

medewerkers met hun gezinnen of naasten met 

vakantie. Maar … het werk gaat gewoon door!

Een bouwwerk wordt stil gelegd en een winkel kun 

je sluiten maar in de zorg gaat het werk altijd door, 

24 uur per dag, 365 dagen per jaar. 

Dat vergt – veelal achter de schermen – heel veel 

geregel en – en vooral dat – veel souplesse en 

medewerking van medewerkers. En elk jaar lukt het 

weer om alles rond te krijgen en onze klanten te 

helpen zoals ze van ons gewend zijn.

Ik vind het wel mooi en gepast om met mijn 

bewondering en dank daarvoor dit voorwoord af te 

sluiten. 

Voorwoord
Door Ben de Koning

Eindelijk!!

Ik heb er lang op moeten wachten maar nu is het dan zover: ik mag het 

voorwoord schrijven! Overigens niet omdat de redactie daar veel van 

verwacht of omdat ik aan de beurt ben of zo maar louter en alleen omdat er 

even niemand anders beschikbaar was … Nou ja, ik vind het desalniettemin 

een eer!

Waar wil ik het met u over hebben? Onder andere 

over voetbal natuurlijk!

Ik weet niet of en hoeveel liefhebbers er onder de 

lezers zijn, maar ik ben echt fan van ‘het spelletje’ 

en heb intens van het WK genoten.

Alleen jammer van de finale. Ik had Kroatië de titel 

gegund maar helaas … 

Het rood-wit geblokte elftal had teveel last van 

de scheidsrechter. Ik vrees dat die man buiten de 

wedstrijden om altijd is uitgerust met een stok en 

een hond want anders kan ik z’n dwalingen niet 

verklaren. Afijn, het is voorbij. Over twee jaar het 

EK en laten we hopen dat Oranje dan weer gewoon 

van de partij is.

Tot zover ‘de buitenwereld’.
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Na de benoeming tot ‘Beste Werkgever 2016’ en ‘Beste Werkgever 2017-2018’ 

doet de Frankelandgroep dit jaar opnieuw mee aan het onderzoek ‘Beste 

 Werkgever 2018-2019’. Een onderzoek dat onderzoeksbureau Effectory uitvoert 

onder honderden bedrijven en instellingen uit heel Nederland.

Resultaten 
Beste Werkgeversonderzoek 
zijn prachtig!

Thema Score medewerkers
Frankelandgroep

Landelijk
gemiddelde

Over het werk
-  Trots op werk

-  Plezier in uitvoeren werk

-  Zinvol werk

-  Kans krijgen te presteren

-  Werkdruk niet te hoog

9,2

9,1

9,1

8,4

76,5%

(8,3)

(8,0)

(8,5)

(7,2)

(55,3%)

Over het team
-  Samenwerking binnen 

team

-  Vertrouwen in collega’s

-  Vertrouwen in manager

8,5

8,5

8,2

(7,9)

(7,7)

(7,9)

Over de organisatie
-  Organisatie als werkgever

-  Trots op organisatie

-  Gewaardeerd door 

organisatie

-  Vertrouwen in leiding

9,0

9,1

8,7

8,8

(6,9)

(7,1)

(6,8)

(6,9)

Over de toekomst
-  Vertrouwen in toekomst 

organisatie

-  Van plan op zoek te gaan 

naar ander werk buiten de 

organisatie

-  Net promotor score

9,1

3,5%

64,1

(7,4)

(10,5%)

(4,1)

In de maanden mei /juni vulde zo’n 70% van onze 

medewerkers (808 van de 1.166) de door Effectory 

uitgezette enquête in. De resultaten hebben we 

inmiddels ontvangen en ze zijn prachtig!

Onze ‘Beste Werkgeversscore 2018-2019’ komt uit 

op 8,8! Het landelijk gemiddelde in onze sector 

is momenteel 7,12. De thema’s, de scores van de 

medewerkers van de Frankelandgroep en tussen 

haakjes de landelijk gemiddelde scores vindt u op 

de volgende pagina.

Als begin volgend jaar de resultaten van alle deel-

nemers bekend zijn, wordt een ranglijst opgesteld 

en zal ook – waarschijnlijk in februari 2019 – de prijs 

voor ‘Beste Werkgever 2018-2019’ worden uitge-

reikt. We wachten in spanning af!

Score
Frankelandgroep

8,8
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Het boek begint bij het gezin van vader Van den 

Heuvel. Zijn ouders waren al schippers en toen de 

vier jongens volwassen werden, kregen zij allen een 

schip van hun ouders. Vader Van den Heuvel kreeg 

het schip de ‘St. Antonius’. Hiermee heeft hij jaren 

gevaren en zo werden de kinderen in verschil-

lende plaatsen geboren. Mevrouw Ruigrok–van den 

Heuvel is in Zwolle geboren, een van haar zussen 

zelfs in Duitsland. Als de kinderen de leerplichtige 

leeftijd hadden, gingen zij naar een internaat, de 

jongens gescheiden van de meisjes, zoals in die tijd 

gebruikelijk was. In het boek worden vervolgens alle 

levensverhalen beschreven van de kinderen Van den 

Heuvel. Ingrid heeft daarvoor met de verschil-

lende kinderen, inmiddels al bejaard, gesprekken 

gehouden om de verhalen te verzamelen en op te 

schrijven, aangevuld met de vele familiefoto’s die er 

zijn. 

En laat het heden het verleden 

vol herinneringen omhelzen 

en de toekomst vol verlangen.

Kahlil Gibran

Het levensboek
Door Erika van Driessen Hoogland

Een ieder van ons draagt een verhaal met zich mee. Het kan ontstaan door wat 

ons overkomt in ons leven, hoe we ons ontwikkelen als mens, ons karakter speelt 

hierbij een rol en welke keuzes wij in ons leven maken. Zo is elk levensverhaal 

weer anders. Het blijft bestaan als men het vastlegt en dat kan door het op te 

schrijven. 

Veel ouderen praten graag over het verleden en door 

middel van een levensboek kunt u gebeurtenissen 

bundelen. Het maken van een levensboek geeft 

tevens de gelegenheid om samen met anderen te 

praten over het verleden. Dit kunnen mooie, maar 

ook minder mooie momenten zijn. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw eigen 

levensboek vorm te geven. U kunt zelf uw levens-

verhaal schrijven maar een ander kan het ook voor u 

doen. Dit kunnen bekenden van u zelf zijn, maar er 

zijn ook professionele schrijvers die levensverhalen 

optekenen.

Ingrid van den Heuvel, een nicht van mevrouw 

Ruigrok–van den Heuvel die in de Liduinahof 

woont, heeft de geschiedenis van de ouders van 

mevrouw Ruigrok–van den Heuvel  beschreven. 

De ouders van mevrouw hebben altijd gevaren op 

het schip de St. Antonius en aan de hand van dit 

schip heeft Ingrid ‘Kroniek van de familie Van den 

Heuvel-Peulen’ geschreven. 

Mijns inziens is het boek niet alleen een familiekro-

niek geworden, maar laat het ook de geschiedenis 

zien van de binnenvaart in Nederland van voor, 

tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.  

Toen het script klaar was konden familieleden zich 

inschrijven voor een boek en uiteindelijk heeft 

Ingrid 60 boeken in eigen beheer laten drukken. 

Tijdens een familiereünie, waar veel nazaten van de 

ouders van mevrouw Ruigrok–van den Heuvel bij 

aanwezig waren, is het boek gepresenteerd. 
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We gaan van start met de restrictie 

van meneer dat hij het artikel wil 

lezen voor het ter perse gaat. En 

terecht, geen onjuistheden in dit 

verhaal: u kunt er met een gerust 

hart van uitgaan dat dit verhaal 

klopt, van a tot z.

Meneer en mevrouw Verhulst, respectievelijk 95 en 

94 jaar jong, hopen volgend jaar hun platina brui-

loft te vieren. Bijna 70 jaar getrouwd en duidelijk 

nog altijd even gek op elkaar. Hoe gezegend ben je, 

wanneer je zo lang samen mag zijn in een voor hun 

leeftijd goede gezondheid. Er bestaan nog school-

foto’s van de openbare muloschool, waar ze beiden 

op staan, in totale onwetendheid van het feit dat ze 

verliefd op elkaar gaan worden. 

Allebei geboren en getogen in Vlaardingen, ook 

nooit ergens anders gewoond. 

De liefde bloeit op in oorlogstijd, wanneer ze beiden 

lid zijn van de Vrijzinnige Christelijke Jeugd Centrale 

én op dezelfde gymnastiekvereniging zitten. Omdat 

op bevel van de Duitsers de straatlantaarns niet 

mochten branden, was het ’s avonds goed donker 

buiten, wat de twee geliefden overigens niet 

erg vonden: er kon stevig geknuffeld worden en 

niemand die het zag.

Wanneer in 1943 alle 20-jarige mannen worden 

opgeroepen om in Duitsland te werk gesteld te 

worden, hebben ze twee jaar lang alleen contact via 

de brieven in dagboekvorm, die mevrouw Verhulst 

iedere dag verstuurt. Ze zijn allemaal aangekomen; 

het heeft meneer op de been gehouden in een 

zeer zware tijd. Extra zwaar door het bombarde-

ment van Dresden, wat hij van zeer dichtbij heeft 

meegemaakt. 

Op mijn vraag hoe hij dit verwerkt heeft, laat hij mij 

een boek zien van zijn hand. Hij heeft het letterlijk 

‘van zich af’ geschreven.

En als ik goed rondkijk, heeft meneer héél veel 

geschreven. Ik waan me in een soort van documen-

tatiecentrum: twee kasten vol met pennenvruchten 

van zijn hand; ook met fotoalbums, met kopieën 

van rapporten van zijn schoonvader uit het begin 

van de vorige eeuw, geboortekaartjes, annonces 

uit de kranten van destijds, alles, werkelijk alles 

is bewaard gebleven en gearchiveerd. Alleen alle 

brieven van zijn toenmalige vriendin zijn verloren 

gegaan. 

Na terugkomst in Nederland gaat meneer Verhulst 

bij de wagenmakerij van zijn vader werken.

In 1949 trouwen ze en gaan ze inwonen bij zijn 

ouders. Van deze trouwerij is een 8 mm-film 

gemaakt. Een hobby is geboren. Meneer Verhulst 

zal later zelf van familieleden en kennissen trouw-

films maken. 

Op de koffie bij …

Familie Verhulst-Steenhoek
in Vaartland

Zaterdagmorgen 10.00 uur: een van de weinige ochtenden dat ze niets 

te doen hebben. De koffie staat klaar, het koekje is aanwezig; links van 

de stoel van meneer liggen wat boeken, albums lijken het wel, zijn het 

ook. Meneer Verhulst heeft zich voorbereid. Voor de oplettende lezer: de 

filmapparatuur uit de vitrine komt van hem. Wanneer ik vertel dat ik 

de schrijver ben van dat artikel uit het vorige magazine, word ik fijntjes 

gewezen op een paar onjuistheden erin. 

Door Carien Kemink
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Drie jaar later wordt hun eerste zoon geboren. 

Vlak voor de bevalling wordt pas opgemerkt dat 

mevrouw in verwachting is van een tweeling. Het 

meisje redt het helaas niet. Een paar jaar later is het 

gezin met een tweede zoon compleet.

In 1952 wordt hij publiciteitschef bij een handel 

in wagenbouwartikelen, waar hij onder meer 

verantwoordelijk is voor de propaganda van het 

bedrijf, de folders, reclamedruk, standbouw op 

de bedrijfswagententoonstelling in het Amster-

damse RAI-gebouw, de Jaarbeurs in Utrecht en de 

Autosalon in Brussel; hij schrijft veel en graag en 

heeft er duidelijk talent voor. Meneer vertelt er 

ook graag en veel over. Af en toe komt mevrouw 

Verhulst er voorzichtig tussen: ”Joh Kees, nu heb je 

wel genoeg verteld hoor.” Maar het is natuurlijk nog 

niet genoeg. Aan twee dagen hebben we nog niet 

genoeg, dit artikel kan gemakkelijk naar boekvorm 

omturnen; het dekt bij lange na niet de lading 

van wat meneer Verhulst tijdens zijn werk en ook 

daarnaast en daarna, allemaal heeft gepubliceerd, 

onder andere voor de Historische Vereniging 

Vlaardingen.

Mevrouw Verhulst heeft ook niet bepaald stilge-

zeten. Als kind erg astmatisch, heeft ze altijd veel 

gehandbald, aan atletiek gedaan en bij de gymnas-

tiekvereniging gezeten. “Goed voor je longen,” zei 

haar vader altijd. Ze studeert af als gediplomeerd 

costumière, heeft er alleen nooit haar beroep van 

kunnen maken. Haar ouders overlijden binnen vier 

maanden na elkaar en het jonge gezin gaat wonen 

in het huis van haar ouders, waar ze ook de zorg 

op zich neemt van haar zieke, oudere zus. Maar dat 

mevrouw getalenteerd is, blijkt wel uit de trouw-

foto: ze is verantwoordelijk voor haar eigen trouw-

japon en de jurken van de bruidsmeisjes, moeder, 

schoonmoeder en oudere zus. En wat te denken 

van de twee werkelijk prachtige patchworkcreaties 

aan de muur?

Sinds november vorig jaar wonen ze in Vaartland. 

De hele huisraad opgedoekt, alles een maatje 

kleiner gekocht. Alleen het bed, haar gemakkelijke 

sta-op-stoel, fotoalbums, artikelen én de filmappa-

ratuur zijn meegekomen. 

De klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon voor bewoners 

en cliënten van de Frankelandgroep is  mevrouw Els Nauta. 

Zij is bereikbaar via de  receptie van Frankeland, telefoon

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

U kunt haar ook schriftelijk benaderen:

Frankelandgroep

t.a.v. Els Nauta

Sint Liduinastraat 10

3117 CS Schiedam

Klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon

Het is best even wennen, maar ze staan twee jaar 

op de wachtlijst, dus de uiteindelijke verhuizing 

komt niet helemaal als een verrassing.

Ze staan nog midden in het leven. Meneer fietst 

nog, rijdt auto, mevrouw gaat naar bloemschikken 

en breien. Samen sjoelen ze en bezoeken ze de 

thema-ochtend. 

Mevrouw Verhulst mag dan astma gehad hebben, 

een longontsteking, een hartaanval, twee kniepro-

theses, staaroperaties en een tumor achter haar 

ogen, ze voelt zich gezond, gelukkig en tevreden. 

Meneer Verhulst heeft op medisch gebied weinig 

meegemaakt, maar heeft wel een paar keer een 

engelbewaardertje op zijn schouder gehad. Bij het 

grote bombardement van Dresden én op de dag 

dat hij als vrijwilliger bij de brandweer noodge-

dwongen in de tweede wagen klom, terwijl de 

eerste wagen in een hevig brandende hoek van de 

Koningin Wilhelminahaven belandde, met fatale 

gevolgen voor de vijf inzittenden.

 

Ze beseffen allebei dat ze mensen van de dag zijn, 

maar daarom genieten ze nog wel, iedere dag 

weer. Op de vraag wat er ‘straks’ met alle publi-

caties en fotoalbums gaat gebeuren, antwoordt 

meneer droog: ”Een paar albums met persoonlijke 

documenten gaan naar het stadsarchief, de rest 

waarschijnlijk naar het oud papier.” Maar dat geloof 

ik niet. Bij hun verhuizing naar Vaartland kregen ze 

een fotoalbum mee van alle buren, met als titel: ‘Uit 

het oog, maar niet uit ons hart.’

En als dit spreekwoord voor íemand opgaat, dan is 

het wel voor dit energieke echtpaar.
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Op vrijdag 6 juli vertrokken een busje en auto, 

volgeladen met ‘jeugdige’ bewoners van Vaartland 

(want wat is 80 jaar afgezet tegen 65 miljoen jaar?) 

richting het Beatrixpark. 

Men was nog bezig met de opbouw van een en 

ander; later die dag werd alles door middel van 

hekken omheind en afgesloten, maar nu mochten 

de Vaartlanders gratis een wandeling maken, die 

miljoenen jaren in de tijd terugvoerde ...

Iedereen heeft ongelooflijk genoten van dit 

onverwachte uitstapje. Vanaf de officiële opening 

wiebelende staarten, opensperrende bekken, 

brullende geluiden, alles levensecht, maar al zat er 

nu nog geen beweging in, men was enthousiast en 

vermaakte zich twee uur lang opperbest. We waren 

niet bang er eentje over het hoofd te zien, want 

een beetje dino doet al gauw 10 meter. Ook Harg-

Spaland was aan de wandel in het park.

Na succesvolle edities in het Verenigd Koninkrijk streek de rondreizende 

tentoonstelling Jurassic Kingdom voor het eerst neer in Nederland en wel 

in Schiedam! Met maar liefst tientallen bewegende dino’s op ware grootte 

zorgde Jurassic Kingdom van 7 tot en met 29 juli in het Beatrixpark voor een 

brullende tentoonstelling voor jong en oud.

Onze bewoners gingen ook een kijkje nemen. Twee boeiende verslagen van 

een spectaculair dagje uit. 

Jurassic Kingdom

Bea-T-Rex-park

Door Carien Kemink

Foto’s Elly Kramer

Het uitje werd afgesloten met een lekker ijsje. De 

terugrit werd een latertje want de bus zat vast in 

het verkeer, maar dat kon het goede humeur niet 

bederven. Koelte genoeg in het prehistorische bos 

onder de bomen. Een uniek uitje want de kans dat 

je zulke beesten nog eens tegenkomt, is toch vrij 

klein.

En … gelukkig hebben we de foto’s nog!

Zeg eens eerlijk, komt u weleens een diplodocus 

tegen, of een tyrannosaurus? Ziet u hem weleens 

vliegen, de pterosaurus? Ik ook niet hoor, deze 

beesten zijn 65 miljoen jaar geleden voor het 

laatst gesignaleerd en alleen dankzij hele knappe 

onderzoekers die botje bij botje weten te leggen, 

kunnen we ons een héél klein beetje een voorstel-

ling maken van hoe die prehistorische dieren eruit 

gezien moeten hebben. 

De foto’s uit die tijd waren immers ook niet best!
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De Wet langdurige zorg
De Wet langdurige zorg (Wlz) is een volksverzeke-

ring voor langdurige zorg die niet primair op herstel 

is gericht. De Wlz is er voor mensen die 24 uur per 

dag intensieve zorg of toezicht in de nabijheid nodig 

hebben. Bijvoorbeeld ouderen met een verge-

vorderde dementie of mensen met een ernstige 

verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. 

Voor wie is de Wlz?
Alle volwassenen en kinderen die rechtmatig in 

Nederland wonen, kunnen aanspraak maken op 

Wlz-zorg. Ook mensen die niet de Nederlandse 

nationaliteit bezitten, maar die wel in Nederland 

belastingen en premies betalen, hebben hier recht 

op. Op het moment dat u een zorgverzekering hebt, 

wordt u automatisch ingeschreven voor de Wlz.

Uitvoering door zorgkantoren
De zorgverzekeraars besteden de uitvoering van de 

Wlz uit aan regionale zorgkantoren. Die zijn ervoor 

verantwoordelijk dat cliënten de zorg krijgen waar 

zij recht op hebben.

Elk zorgkantoor voert de Wlz uit in een bepaalde 

regio. Voor de regio Westland, Schieland, Delf-

land (WSD) is dat Zorgkantoor DSW. Het betreft 

de volgende gemeenten: Delft, Lansingerland, 

Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, 

Schiedam, Vlaardingen en Westland.

Zorg nodig?
Om in aanmerking te komen voor Wlz-zorg, moet 

eerst worden vastgesteld of uw zorgbehoefte 

zwaar genoeg is en zo ja, aan welke soort zorg u 

behoefte heeft. 

We noemen dit indicatiestelling. De indicaties voor 

Wlz-zorg worden afgegeven door het Centrum Indi-

catiestelling Zorg (CIZ).

Zorgwegwijzer
Praktische informatie voor u!

Aanvragen indicatie voor Wlz-zorg
Alle Wlz-zorg begint met een indicatie door 

het CIZ. Dit kan telefonisch of via een digitaal 

aanvraagformulier.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Orteliuslaan 1000

3528 BD Utrecht

Postbus 2690

3500 GR Utrecht

Telefoon : 088 - 789 10 00 

   (op werkdagen tussen 8:30 - 18:00 uur)

Fax : 088 - 789 10 11

E-mail : info@ciz.nl

Website : www.ciz.nl

Hulp nodig bij aanvragen indicatie?  
Dat kan.
• Als u al contact heeft met een zorginstel-

ling, dan kan deze instelling u helpen met 

uw aanvraag. Soms kan de instelling de 

indicatieaanvraag zelfs volledig voor u 

verzorgen. Vraag dit aan uw zorginstelling.

• Ook uw huisarts kan u helpen bij de 

indicatieaanvraag.

• Als u Wlz-zorg nodig heeft na een 

ziekenhuis opname, kan de transfer-

verpleegkundige van het ziekenhuis de 

indicatieaanvraag voor u regelen.

Al begin mei publiceerde de pers berichten over de 

reizende tentoonstelling ‘Jurassic Kingdom’, volgens 

hun website ‘een spectaculaire outdoor dinosau-

rus-ervaring’. De activiteitencommissie van Schie-

waegh verwachtte dat dit bij de bewoners waar-

schijnlijk wel in de smaak zou vallen. Dus gingen de 

leden van de commissie de nodige voorbereidingen 

treffen: is de tentoonstelling rolstoeltoegankelijk? 

Zijn de kosten niet te hoog voor onze bewoners 

en zijn de noodzakelijke (sanitaire) voorzieningen 

aanwezig? 

Het was drie keer ‘ja’ dus Ethel Monteiro, subhoofd 

afdeling Diamant, ging met vijf vrijwilligers en zes 

bewoners, in hun rolstoel, richting het park. 

Terwijl het al een lange periode erg warm was, bleek 

het die dag aangenaam weer met niet te veel hitte 

en waaide er een lekker koel briesje. Ideaal weer 

voor dit uitstapje. De bewoners genoten alleen al 

van de heerlijke wandeltocht in de buitenlucht. En 

toen ze het park binnengingen en de 30 levensgrote 

dino’s konden bekijken lieten ze bijna allemaal 

horen hoe indrukwekkend het was wat ze zagen. 

Een van de bewoners die was meegegaan, de heer 

Van Vliet, vertelde mij dat hij intens van de tentoon-

stelling had genoten. “Ze hebben de dino’s werkelijk 

18 juli: Dino-day! 

Door Rob Besseling

levensecht gemaakt. Prachtig! Zoals ze kunnen 

bewegen en de geluiden die ze maakten, het was 

enorm indrukwekkend.” Ook vertelde hij dat het 

bestuderen van dieren een van zijn interesses is en 

dat hij zijn hele leven veel in Afrika op vakantie is 

geweest om daar de grote wilde dieren te kunnen 

zien. “Prachtig dat ik dit heb kunnen zien …”

Sommige bewoners waren ook verrast door de 

speeltuin die tegenwoordig naast het restaurant 

ligt. Anderen kregen herinneringen aan de tijd 

dat ze zelf met hun kinderen in het park hadden 

gewandeld. “Het is net, alsof ze op zo’n dag weer 

een beetje meer zichzelf kunnen zijn, zoals ze 

vroeger waren, toen ze zelf zulke uitstapjes met 

hun familie deden”,  vertrouwde Ethel mij toe. Zij 

en haar collega’s kunnen terugkijken op een zeer 

geslaagd dagje uit. Een van de bewoners was zelfs 

zo enthousiast dat ze opgetogen uitriep: “Wanneer 

gaan we weer?”
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De cabaretgroep maakt programma’s met liedjes, 

gedichten en korte sketches over de gezond-

heidszorg. Deze avond stond in het teken van de 

(inmiddels overleden) hoogbejaarde moeder van 

twee leden van de cabaretgroep. De laatste jaren 

van haar leven kreeg zij steeds meer geheugenpro-

blemen. Wij als toehoorders kregen te horen en te 

zien hoe zij daarmee omging, maar ook de reactie 

van mensen om haar heen. Soms was het hilarisch, 

maar vaak ook gevoelig en confronterend. Een heer 

vertelde mij dat het zo herkenbaar voor hem was 

en dan niet de situatie met zijn moeder maar met 

zijn eigen vrouw ... Zo zaten wij daar allemaal met 

ons eigen verhaal.  

Een belangrijke boodschap die de heren ons 

meegaven was dat het niet gaat om wat iemand 

niet meer kan maar wat hij of zij nog wel kan. Vaak 

is dat foto’s kijken, foto’s van vroeger zoals Rob 

de Nijs dat zo mooi zong. Toen ik dit hoorde zag 

ik mijn schoonvader weer voor mij, die met zijn 

fotoboeken klaar zat als wij op bezoek kwamen. Het 

mooie was dat wij als familie nooit om gespreksstof 

verlegen zaten. Het was daardoor nooit vervelend 

om bij hem op bezoek te gaan. Een van de zangers 

vertelde dat zijn moeder weer opbloeide als er 

Informatie en muziek van de cabaretgroep 

is te lezen en te beluisteren via

www.hetdraaitommensennietwaar.nl

Alzheimer Café 10 juli 
‘Het draait om mensen nietwaar’

Als laatste bijeenkomst voor de zomer was er deze avond een muzikaal 

optreden van de cabaretgroep ‘Het draait om mensen nietwaar’. 

Het was een druk bezochte avond. 

achterkleinkinderen op bezoek kwamen. Anderen 

kunnen genieten van muziek uit hun jonge jaren. 

Het is de kunst om met elkaar uit te zoeken waar 

iemand weer even van opbloeit en blij van wordt. 

Het was een mooie avond.

Het volgende Alzheimer Café is 11 september, dan 

zal Karlien van Pelt (ABC-trainer bij de Frankeland-

groep) aandacht besteden aan mensen met onbe-

grepen gedrag. Want er zijn momenten dat het niet 

lukt om je partner of ouder weer te laten opbloeien 

en zij of hij alleen maar boos of verdrietig is. 

De ABC-methodiek geeft een mogelijkheid om 

oorzaken van het gedrag te achterhalen en hier 

professioneel en zorgvuldig op te reageren. 

Door Erika van Driessen Hoogland

BEGRIP

Vergeef me als ik iets vergeet

En help me als ik het niet weet

Word niet ongeduldig als ik iets niet begrijp

Maak me, als ik iets fout doe, geen verwijt

Help me draaien wanneer ik de dag en de nacht

Uit z’n evenwicht heb gebracht

Toon begrip als ik niet wil

Of als ik me terugtrek in een hoekje, stil

Loop naast me als ik de richting zoek

Gebruik de mantel als ik domme dingen doe

Hou me vast als ik weg wil gaan

Maar laat me zoveel mogelijk nog op eigen benen staan

Word niet kribbig als ik weer vraag

Welke dag het is vandaag

Voel mijn angst die me overvalt

Kijk me aan als ik m’n vuisten bal 

Loop niet weg als ik plots schreeuw

Want verwardheid is mijn deel

Pak mijn hand als ik heb verdriet

Doe soms of je dingen niet ziet

Laat me nog beslissen waar het kan

Geef me richting met een plan

Luister als ik dingen hoor

Wees m’n onzekerheid net iets voor 

Blijf bij me zoals ik was gewend

Ook al ben ik nu dement

Door Cabaretgroep ‘Het draait om mensen nietwaar’
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Harg-Spaland
Wie Gerda van den Berg-Hulshof

Wanneer 6 augustus t/m 29 september

Wat schilderijenexpositie

Gerda van den Berg schildert met olieverf 

onder meer landschappen en bloemen. 

Tijdens haar expositie zijn ook enkele 

werken van haar grootvader Mijndert van 

den Berg te bewonderen.

Frankeland
Wie     Zeynep Welink Kara

Wanneer 3 september tot eind oktober

Wat      encaustic schilderijen 

 

Zeynep Welink Kara heeft landschapsarchi-

tectuur gestudeerd in Ankara, maar woont 

thans in de regio Rotterdam. Zij maakt 

encaustic schilderijen: een eeuwenoude 

techniek die al in het oude Egypte werd 

toegepast. 

Hierbij gebruikt zij bijenwas, damarhars en 

pigment om abstracte landschapsschilde-

rijen te creëren die van het oppervlak lijken 

te zweven. In tegenstelling tot andere kunst-

werken hoeven encaustische schilderijen niet 

te worden ingelijst. Unframed brengen zij 

hun briljante directheid dichter bij het waar-

derende oog.

Exposities

Schiewaegh
Wie Elsa van Kuijk-Bouterse 

Wanneer 31 augustus t/m 2 november

Wat schilderijenexpositie 

De schilderijen van Elsa gaan over mens 

en natuur. Dieren en bloemen, vooral 

vogels, zijn haar geliefde onderwerpen. 

“Kijken, dat is het belangrijkste bij schil-

deren. Dan zie je het diepere wezen van 

de dingen”, zegt ze zelf. Zij is begonnen 

met aquarellen en acryl, de laatste 

jaren maakt zij olieverfschilderijen.

Schoonheidsspecialiste Hannie van Boerum 

is met vakantie van 29 augustus tot en met 

13 september. Dat betekent dat de beautysalon 

deze periode gesloten is. 

Sluitingsperiode 
Beautysalon
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Op woensdag 4 juli waren we als Frankelandgroep 

aanwezig bij Southbeach Schiedam. Een sportief 

6-daags evenement voor jong en oud op de Maas-

boulevard in Schiedam. Speciaal voor ouderen 

vond op woensdag de seniorenochtend plaats, met 

onder andere een informatiestand en een beweeg-

activiteit van de Frankelandgroep.

Samenzang van Maria-liederen

In oktober, Maria-rozenkransmaand, luisteren 

wij naar Maria-liederen en zingen we samen.

Verschillende koren van onze parochie, waar-

onder het heren- en dameskoor van de Liduina 

Basiliek, hebben hun medewerking toegezegd. 

De koren staan onder leiding van dirigent Bas 

van Houte.

Ieder die wil meedoen, is van harte welkom.

Bent u enthousiast om ook bij ons te 
komen bewegen? 
Kijk op www.frankelandgroep.nl/

welzijn-ontspanning voor ons complete 

aanbod aan (welzijns)activiteiten en 

ontspanning. Graag tot ziens bij een van 

onze beweegactiviteiten!

Door Parochie De Goede Herder

In beweging  
tijdens Southbeach 
Schiedam

Plaats

Liduina Basiliek, Singel 102 in Schiedam. 

Het parkeren op het terrein van de kerk is 

gratis.

Datum

Zondag 14 oktober van 15.00 uur tot 16.30 uur.

Kosten

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

De sfeer was goed op de Maasboulevard. We 

hadden een gezellige opkomst bij de beweegacti-

viteit van Michelle Fransen. Ondanks het warme 

weer deed iedereen actief mee. Daarnaast hebben 

we bezoekers wegwijs kunnen maken in het uitge-

breide aanbod aan (welzijns)activiteiten van de 

Frankelandgroep. 

Met andere woorden: het was een gezellige, 

informatieve en bovenal sportieve ochtend bij 

Southbeach.

Begin juni ben ik begonnen met vrijwilligerswerk 

in Harg-Spaland. Ik had zelf niet zo’n idee van wat 

ik wilde gaan doen, maar ik ben graag buiten en 

praat graag met mensen. Dus ik doe nu verschil-

lende dingen. Zo ben ik op woensdag actief bij het 

uitserveren van de maaltijden in De Nieuwe Harg 

en op donderdag ga ik met een bewoner van Harg-

Spaland fietsen.

Harg-Spaland heeft een elektrische duofiets, 

waarop een bewoner met rolstoel en al kan plaats-

nemen. Na een korte introductie en een proefrit 

(waarbij ik ook zelf in een rolstoel heb gezeten) heb 

ik besloten om daadwerkelijk te gaan fietsen.

Het is haast niet te beschrijven wat een plezier 

de bewoner en ik aan het fietsen beleven! Mijn 

eerste rit was een echte vuurdoop. We fietsten 

gezellig door het Beatrixpark en het werd alsmaar 

donkerder en de lucht trok in hoog tempo dicht.  

De eerste 
 ervaringen van 
een  vrijwilliger 
binnen de 
 Frankelandgroep
Door John van Eersel

We besloten geen risico te nemen en de terugweg 

naar Harg-Spaland maar in te zetten. De bewoner 

kon ik gelukkig nog droog binnenbrengen, maar zelf 

was ik compleet doorweekt.

De tweede rit werkte het weer volledig mee. De 

bewoonster die nu meeging, wist niet wat haar 

overkwam! Ze heeft volop genoten van de natuur 

en de omgeving. Sommige plekken waren opeens 

een feest van herkenning en er kwamen weer 

flarden van vroeger in haar herinnering terug.

De derde tocht was een ritje met een hele gezellige 

en spontane dame, die volgens mij overal wel voor 

in is. Zij was heel erg open en spontaan. Ik weet niet 

wie nu het meest van het fietsritje heeft genoten: 

zij of ik ...?

Het fietsen bevalt mij goed en ook het contact met 

de bewoners is een welkome, nieuwe levenserva-

ring. Leuke, goede en soms verdrietige gesprekken 

maken in ieder geval dat deze vorm van vrijwilli-

gerswerk niet snel eentonig zal zijn.
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Op de afdeling waar ik werk, staat 

de radio altijd aan. De zender 

wisselt nogal eens en soms klinkt 

er voornamelijk moderne muziek. 

Ik vraag altijd of de muziek niet 

storend is en krijg vrijwel altijd 

te horen van niet. Een dame 

zingt inmiddels zo’n beetje alle 

nummers mee en soms gaat de 

radio wat harder en wordt er een 

tikkeltje ongemakkelijk, maar 

enthousiast gedanst. 

Af en toe zoek ik muziek op via 

internet, omdat iemand aangeeft 

fan te zijn van The Beatles en dat 

brengt een ander dan weer op 

het idee om iets op te zoeken van 

James Brown. Er wordt gelachen, 

gediscussieerd en er komen 

altijd verhalen los die door de 

muziek gekoppeld zijn aan een 

herinnering. 

Een activiteitenbegeleidster komt 

elke week op de afdeling met een 

stapel lp’s en cd’s en doet in feite 

hetzelfde. Ze gaf aan dat muziek 

van je dertiende tot dertigste 

levensjaar het langst blijft hangen 

en dat daar de meeste emoties 

aan gekoppeld zijn. Dat wist ik 

helemaal niet. Ze kon me best 

veel vertellen over de therapeuti-

sche kracht van muziek. Wie kent 

niet de situatie waarin een kind 

pijn, angst of verdriet heeft en 

wordt getroost met het zachtjes 

hummen of zingen van een lied.

Ik zag ooit een filmpje van een 

verpleeghuis in Amerika. Op 

een afdeling met dementerende 

ouderen kregen alle bewoners 

een mp3-speler en koptele-

foon. Zo konden ze muziek van 

vroeger luisteren of die in de top 

40 stond toen ze bijvoorbeeld net 

getrouwd waren. Er is te zien dat 

een man, die eigenlijk altijd met 

gesloten ogen in een stoel zit en 

niet spreekt, een koptelefoon op 

krijgt. Zijn houding verandert en 

er is een frons te zien. Dan begint 

hij te hummen en uiteindelijk 

mee te zingen met wat hij hoort. 

Zijn ogen gaan open en hij maakt 

oogcontact. Met opengesperde 

ogen blijft hij zingen, terwijl er 

een traan over zijn wang rolt. In 

een later fragment is te zien dat 

hij aan het vertellen is. Sinds het 

experiment met de muziek is hij 

vaker wakker, heeft hij heldere 

momenten en is hij actiever. Hij 

lijkt gelukkig. Dat is dus de kracht 

die muziek heeft.

Muziek als vermaak, als troost 

en tegen apathie zijn slechts een 

aantal voorbeelden. Muziek kan 

ondersteunen wat men niet met 

woorden kan uitdrukken. Soms 

heb je ook gewoon geen zin om 

te vertellen dat je verdrietig 

bent, of boos. Dan is muziek 

perfect om emoties toch een plek 

te kunnen geven. En natuur-

lijk is dat persoonlijk. Ik ben 

bijvoorbeeld fan van Radiohead. 

Een band waarvan mijn vader 

vroeg of ik er ook antidepres-

siva bij kreeg wanneer ik een cd 

had gekocht. Hij vindt het trieste 

muziek. Maar ik word er juist 

niet depressief van, ik word er 

rustig van. Daarom ben ik blij dat 

op de afdeling The Doors wordt 

afgewisseld met Elvis en The Cure 

met Fats Domino. Er is namelijk 

voor ieder wat wils. De lp’s die 

de activiteitenbegeleidster heeft 

meegenomen, liggen op tafel 

en worden af en toe opgepakt, 

bekeken en rondgegeven. Ik zie de 

bewoners genieten, verwerken en 

ontspannen.

Op dezelfde dag waarop ik de 

activiteitenbegeleidster sprak, 

kwam ik een collega van haar 

tegen. Ze had meegedaan aan een 

playbackshow en had daar een 

lied geplaybackt met een lichtelijk 

dubieuze tekst en stampende 

basmuziek. De activiteitenbe-

geleidster had zich van tevoren 

wel afgevraagd of het gepast was. 

Een oudere dame had tegen de 

begeleidster gezegd dat het tijd 

was om niet voor de ouderen 

te denken, maar te vragen naar 

hun mening. Toen ik op een 

afdeling werkte waar demen-

terende ouderen wonen, stond 

er vaak muziek op met nogal 

oubollige deuntjes. Men dacht 

dat dat geschikt was. Maar het 

werd eigenlijk niet gevraagd. Dat 

is inmiddels aan het veranderen. 

Tegenwoordig wordt er meer 

gekeken naar de persoon en 

soms wordt er muziek op maat 

uitgezocht. Dat kan betekenen dat 

er ‘In een rijtuigieee’ uit de boxen 

Muziektherapie bevordert levenskwaliteit dementerenden

Op 17 september 2014 was er aandacht voor muziektherapie 

in de uitzending van Een Vandaag. Muziektherapeut Manon 

Bruinsma, mantelzorgers en neuroloog Eric Scherder vertel-

len over de effecten van muziektherapie. 

Zie voor de uitzending: https://bit.ly/2OmlIwp

Manon Bruinsma werd enorm geraakt door Henri, een van 

de ouderen uit de documentaire ‘Alive Inside’. De trailer 

werd een tophit op YouTube.

Zie voor documentaire: https://bit.ly/2NRrCoz

Column Cindy

Foto’s: Fieke van Dieren

galmt, omdat dat geschikt is, 

maar voor de buurvrouw kan het 

Billie Holiday zijn, of Lil‘ Kleine 

en Ronnie Flex, met Drank & 

Drugs. Dat was namelijk het liedje 

van de playbackshow en de 

bewoners die er als publiek zaten, 

vonden het geweldig.
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In 1901 voert de Schiedamse burgemeester Hendrik Versteeg onderhandelingen 

met August Smulders. Smulders wil aan open water zeewaardige vaartuigen 

met grote diepgang bouwen. Versteeg heeft interesse omdat de jeneverindustrie 

tanende is en de stad kampt met economische neergang en grote werkloosheid. 

Door Caroline Nieuwendijk, gemeentearchief Schiedam

Foto’s Gemeentearchief Schiedam, collectie Gusto

Het komen en gaan
 van scheepswerf Gusto

Gemeentearchief Schiedam

Op 12 december 1905 glijdt het eerste schip van de 

helling. De werf floreert. In 1907 werken er al 900 

werknemers en in 1915 circa 2.000. In de crisisjaren 

(1930) zakt het aantal arbeiders naar 500. Na de 

Tweede Wereldoorlog stijgt het weer voorzichtig, 

maar 2.000 arbeiders worden het nooit meer. Door 

voortschrijdende mechanisatie en stijgende lonen 

blijft het aantal onder de 1.500 arbeiders. Gusto 

wordt in 1965 onderdeel van IHC Holland: een 

combinatie van vijf werven, die zich voornamelijk 

bezighouden met het bouwen van baggermate-

rieel. Gusto heeft zich echter gespecialiseerd in de 

nieuwe, maar risicovolle kennisintensieve offshore.

In de jaren ‘70 gaat het slecht met de scheepsbouw. 

Lage lonenlanden nemen de arbeidsintensieve 

industrie over. In januari 1977 brengt de Beleids-

commissie Scheepsbouw een rapport uit over de 

herstructurering van de scheepsbouw. Hierin staat 

dat het aantal werknemers in de scheepsbouw sterk 

moet verminderen, tot maximaal 70% van het 

aantal in 1975. Elke werf moet dus inkrimpen. 

IHC besluit om niet met de kaasschaaf te werken, 

maar de meest verouderde werf te sluiten. Dit is 

Gusto. Daar praat men al sinds jaren over investeren 

en een herindeling van de werf. Door steeds wijzi-

gende ideeën ten aanzien van de herindeling en een 

paar financieel tegenvallende projecten, is het hier 

nooit van gekomen. 

Als de Schiedamse gemeenteraad hoort dat Gusto 

onder vuur ligt, neemt de Raad een motie aan, 

waarin wordt opgeroepen om Gusto voor Schiedam 

te behouden.  

In allerijl worden in Schiedam twee actiecomités 

opgericht. Deze twee comités organiseren op 

28 oktober 1977 een manifestatie. ‘s Middags lopen 

bijna alle ruim 700 Gusto-werknemers, aangevuld 

met sympathisanten, in een protestoptocht met 

spandoeken door Schiedam-West naar de Plantage. 

De dag wordt afgesloten met een demonstratieve 

meeting in het Passagetheater, waar burgemeester 

Arie Lems als eerste spreker de avond opent. 

De Werf Gusto in 1937 met op de voorgrond de motorhopper Bernard

The Seashell is in 1958 het eerste boorplatform dat buiten 

de Verenigde Staten wordt gebouwd

Sjeik Yassif uit Qatar brengt in 1966 een 

bezoek aan Gusto naar aanleiding van een 

reparatie van het booreiland Seashell in Qatar  

(fotograaf waarschijnlijk Jaap Paardekam)



Nieuws   2928   Frankelandgroep

Op 24 november 1977 vertrekken de Gustorianen 

naar het Binnenhof om 14.000 handtekeningen te 

overhandigen. Burgemeester Arie Lems en Reinier 

Scheeres, dan nog wethouder Economische Zaken, 

zijn er bij. Met een grote megafoon spreekt Lems 

de aanwezigen toe. Bij de overhandiging van de 

handtekeningen aan Anne Vondeling, de voorzitter 

van de Tweede Kamer, zegt Lems: “We hebben 

grote angst dat de werf dicht gaat. Iedereen op de 

werf, tot en met de directie, voelt zich de speelbal 

van hogere machten in de scheepsbouw.” Die angst 

blijkt gegrond, want in 1978 loopt het laatste schip 

bij Gusto van de helling en sluit de werf. 

 

De gemeente laat al snel de monumentale hallen 

en het kantoorpand slopen. Niets herinnert meer 

aan de roemruchte werf die er ruim 70 jaar heeft 

gestaan.

Tot 13 juli 2018, want op die dag werd het 

Gusto-monument onthuld. Twee smeed ijzeren 

poorten vormen de basis van het monument, dat als 

eerbetoon aan Gusto aan de Voorhaven staat.

Het innovatieve boorschip Havdrill uit 1973 wordt 

niet door ankers op zijn plek gehouden, maar 

door schroeven via Dynamic Positioning

Burgemeester Lems spreekt op 24 november 1977 de demonstranten op het Binnenhof toe

Normaal gesproken vinden de tai chi-lessen 

binnen plaats, in de patio van Vaartland, onder de 

bezielende leiding van activiteitenbegeleidster Elly 

Kramer. Maar met het aanhoudende warme weer 

lokte het schaduwrijke plekje buiten meer dan de 

benauwende ruimte binnen. 

Dus toen de eerste mensen naar hun vertrouwde 

plekje kwamen en te horen kregen dat ze mochten 

doorlopen naar de buitenplek, lichtten de gezichten 

op: lekker buiten, frisse lucht en wat koelte.

Er moest even wat geschoven en versjouwd 

worden, maar met vereende krachten was die klus 

snel geklaard: 23 mensen kwamen op dit buiten-

gebeuren af.

Heerlijk, een fris briesje maakte dat het voor 

iedereen goed te doen was. Het werd een uurtje vol 

positieve energie en nèt voor de zon over het dak 

heen kwam om hen te doen smelten, was de les 

afgelopen en zocht men de ‘koelte’ van de schaduw 

en de parasols op.

Bewoners die het gebeuren van een afstandje 

hadden bekeken, kwamen na afloop vragen of 

zij een volgende keer ook konden meedoen. 

Natuurlijk … en buiten, zolang het weer het toelaat. 

Een leuk stukje reclame voor de tai chi-lessen.

Tai chi, een Chinese bewegingskunst, heeft gezondheidsbevorderende 

eigenschappen. Dat het ook bedoeld is als vechtsport om eventuele 

tegenstanders uit te schakelen, zullen veel bewoners wat minder 

belangrijk vinden.

Kom mee naar buiten allemaal …
Door Carien Kemink     Foto’s De heer Van Hasselt
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Vernet Health Ranking 2017
Door Rob Besseling

Vorige keer publiceerden we dat de Frankelandgroep de eerste plaats op 

de Vernet Health Ranking 2017 had bereikt. Oftewel: de organisatie met 

het laagste verzuimpercentage. Tijd voor een gesprek met Kitty van Balen, 

veruimcoördinator bij de Frankelandgroep

Wat deed de Frankelandgroep om 
dit resultaat de afgelopen jaren te 
bereiken?
“We doen er alles aan om de terugkeer naar werk 

voor zieke medewerkers zo gemakkelijk moge-

lijk te maken”. Kitty vertelt over het beheersen 

en terugdringen van het ziekteverzuim bij de 

Frankelandgroep. Zij neemt alle administratieve 

werkzaamheden voor haar rekening die met 

verzuim en re-integratie gepaard gaan. “Zo krijgen 

leidinggevenden meer tijd en ruimte om (langdurig) 

zieke medewerkers extra aandacht te geven. Want 

samen koffie drinken, een kaartje of bloemetje 

sturen én goede opvang van de medewerker bij 

terugkeer naar het werk, maken terugkeren een 

stuk eenvoudiger.”

Medewerkers weten dat het laag 
houden van het verzuim een 
 directieprioriteit is. 
“Daarom is de directie voor hen gemakkelijk bereik-

baar, de deur staat altijd open. En de directie zoekt 

steeds naar verdere verbeteringen. Het motto 

daarbij is: als wij goed voor hen zorgen, kunnen zij 

op hun beurt goed voor onze cliënten zorgen.”

Hoe gebeurt dat, goed voor hen zorgen?
“Doordat de Frankelandgroep financieel gezond is, 

kunnen we de bezetting op de afdelingen ongeveer 

10% hoger houden dan bij andere instellingen. 

Dat heeft weer een aantal prettige gevolgen: de 

medewerker ervaart de werkzaamheden, ook 

gevoelsmatig, als minder zwaar en dat draagt bij 

aan het werkplezier. Het personeelsverloop is 

mede daardoor lager dan elders. Dat alles zorgt 

voor een stabiele organisatie, zonder reorganisa-

ties of gedwongen ontslagen. Zo kunnen medewer-

kers gerust op vakantie gaan! Uiteindelijk profiteren 

onze bewoners en overige cliënten hier van. En hun 

welzijn is tenslotte het allerbelangrijkste en waar 

we het allemaal voor doen!”

“Het gaat goed! Hoe kan het beter?” is voor dit jaar 

het thema, vertelt Kitty. 

“Bijvoorbeeld meer aandacht voor preventie; voor-

komen dat medewerkers ziek worden. Dat doen we 

onder andere door het bespreekbaar maken van de 

leefstijl: 60 rokers namen deel aan een cursus om 

te stoppen en de helft rookt nog steeds niet! 

Ook het aanbieden van sportfaciliteiten hoort 

daarbij, om te voorkomen dat ‘stoppers’ vervolgens 

te veel in gewicht dreigen toe te nemen. Het werkt: 

collega’s motiveren elkaar om door te zetten en vol 

te houden.”

“Goede voeding helpt ook bij een gezonde leefstijl. 

In ons restaurant bieden we gezonde producten 

aan zoals vers fruit, een saladebar en fruitwater.

Eenderde deel van onze medewerkers is 55-plus, 

een deel daarvan heeft fysieke problemen die door 

het inzetten en gebruiken van goede hulpmiddelen 

kunnen worden verlicht of weggenomen. 

Om tijdig aandacht te geven aan beginnende over-

gangsklachten zetten we overgangsconsulenten in.”

En wat gebeurt er verder nog, waardoor het ziekte-

verzuim zo laag blijft? Kitty licht nog enkele zaken 

toe.

“Tijdens beleidsdagen houden leiding en mede-

werkers elkaar betrokken door te praten over 

de praktijk. Ook dit werpt vruchten af die tot 

verbetering leiden. En medewerkers krijgen allerlei 

mogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen 

door het volgen van opleidingen. En ‘zo gewoon 

mogelijk’, het motto van de Frankelandgroep, heeft 

als resultaat dat alle vijf locaties een eigen identiteit 

en sfeer hebben, zodat bewoners met hun eigen 

leefstijl aansluiting vinden en zich thuis voelen 

binnen een van deze culturen. Datzelfde geldt voor 

medewerkers en vrijwilligers, zodat zij met plezier 

kunnen werken. Het zijn allemaal omstandig-

heden die een positief effect op het ziekteverzuim 

hebben.”

van verzuim en re-integratie. In 2017 was het verzuim-

percentage 3,88%, aanzienlijk minder dan in de regio 

(6,54%) en in de branche (6,67%). 

Gemiddeld is een medewerker van de Frankelandgroep 

18,3 dagen per jaar door ziekte niet in staat om te 

werken. Regionaal en landelijk is er sprake van respec-

tievelijk 25,7 en 28,1 dagen afwezigheid. 

Vernet is een onderzoeksbureau, gespecialiseerd in 

het verzamelen en interpreteren van verzuimgegevens 

in de zorgsector. Daarbij zijn zo’n 400 organisa-

ties (met circa 70% van de medewerkers in de zorg) 

aangesloten. 

De Frankelandgroep staat al jaren in de top vijf van 

zorgorganisaties die het best presteren op het gebied 

Kitty van Balen
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Vanuit de Frankelandgroep werd de groep verwel-

komd en begeleid door Frank van den Bogaard 

(maatschappelijke dienst) en Riek Wouters (gepen-

sioneerd avond-, nacht- en weekendhoofd en thans 

vrijwilliger bij de geestelijk verzorger van Franke-

land). Zij konden de Japanners veel vertellen over 

het zorgstelsel in Nederland en over de visie van 

de Frankelandgroep. Met name de warme zorg, die 

bij ons hoog in het vaandel staat. De bijeenkomst 

verliep geheel in het Engels. Gelukkig hadden de 

Japanners een tolk meegenomen, die het Engels 

kon vertalen naar het Japans … wel zo handig!

Op dinsdag 3 juli mochten we in Frankeland een delegatie Japanners ontvangen! 

Een groep van negen personen, bestaande uit vertegenwoordigers uit het Japanse 

bedrijfsleven (met name robotica), zorgorganisaties en fysiotherapeuten. Ze 

waren vooral geïnteresseerd in de Frankelandgroep vanwege onze hoge score op 

ZorgkaartNederland. Deze ‘top of the bill’ in Nederland wilden ze weleens met 

eigen ogen zien!

Na een informatieve uitwisseling van 

ruim een uur hebben Frank en Riek de 

groep meegenomen voor een rond-

leiding door het huis. Hier kwamen 

ze overal goedlachse en enthousiaste 

bewoners tegen, die graag en met trots 

hun appartement wilden laten zien. 

Naast een bezoek aan afdeling 5/7, PG1 

en afdeling 2 mocht een kijkje bij het 

zwembad en bij de fysiotherapie niet 

ontbreken.

Na afloop stapten de Japanners met 

een positief gevoel weer de bus in. Ook 

voor ons was het werkbezoek een leuke 

ervaring!

Delegatie Japanners op bezoek  
in Frankeland

Grenzeloos Frankeland
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De wekelijkse wandelgroep van Frankeland, 

‘Wandelen op Niveau’, is op zoek naar enthou-

siaste nieuwe wandelaars die niet bang zijn 

voor een spatje regen!

Wilt u ook graag iets aan beweging doen en 

lijkt wandelen samen met anderen u leuk? 

Meldt u dan aan voor het ‘Wandelen op 

Niveau’.

Dat goede gesprek is, hoe gek het ook misschien 

klinkt, vaak makkelijker te voeren met mensen 

die wat verder van je af staan. Juist omdat je je 

kinderen niet nog meer wilt belasten, omdat je niet 

altijd wilt zeuren, of omdat je je groot wilt houden.

Daarom hebben de dames van het team rouw-

begeleiding hun takenpakket uitgebreid en zijn ze 

inmiddels het team ondersteuning. Een veel breder 

begrip dus. Ze komen nu standaard een keer in 

de week langs. De (sub)hoofden van de afdelingen 

signaleren wie van hun bewoners baat kan hebben 

bij deze ondersteuning. Deze mensen worden 

aangemeld bij activiteitenbegeleider Michael de 

Wijs. Hij geeft dan aan het team door wie een 

gesprek wil hebben. In principe volgen er dan zes 

gesprekken. Daarna worden de bevindingen van 

het ondersteuningsteam teruggekoppeld aan de 

persoonlijk begeleider. Die bepaalt dan wat er opge-

nomen moet worden in het dossier. Soms is er ook 

meer en andere ondersteuning nodig, maar vaak 

is gewoon een goed gesprek al genoeg om mensen 

weer lucht en licht te geven.

De dames van het team zijn populair en hebben het 

best druk. Ook komt het weleens voor dat iemand 

het prettiger vindt om met een man te praten. 

Gelukkig meldde onlangs Victor zich hiervoor aan. 

Hij past prima in het ondersteuningsteam! Dankzij 

zijn frisse blik kunt u nu lezen over dit bijzondere 

team, dat al jaren zulk mooi werk doet.

Van links naar rechts: 

Magda, Victor, Anneke en Trix 

vrijwilligers in Harg-Spaland

Onder begeleiding van twee enthousiaste vrij-

willigers wordt elke donderdagochtend in twee 

groepjes gewandeld. Eén groep maakt een wande-

ling van een halfuur, de andere groep maakt een 

wandeling van een uur. 

Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden 

kunt u zich aansluiten bij een van deze gezellige 

en actieve groepen. Het wandelen gaat altijd door, 

tenzij het glad is. 

U kunt voor meer informatie of aanmelding contact 

opnemen met Annouk Nagelhout, telefoonnummer 

010 – 426 49 25, of per e-mail: 

a.nagelhout@frankelandgroep.nl

Wandelt u met 
ons mee?

Het antwoord was: aandacht voor bewoners als er 

een medebewoner is overleden. Want dan is er alle 

aandacht voor de familie. Maar vaak wordt vergeten 

dat een bewoner al jaren bij ons woont en er een fijn 

en goed contact is ontstaan met medebewoners. 

Soms is er zelfs vaker contact met de ‘buren’ dan 

met de familie. Door dat dagelijkse contact ontstaat 

vriendschap. Samen eten, koffie drinken, naar activi-

teiten gaan en elkaars maatje en praatpaal zijn. Dus 

ontstond er een plan om voor deze bewoners een 

vorm van ondersteuning te organiseren, naar het 

idee van onze (nieuwe) vrijwilliger Victor.

Het team van de activiteitenbegeleiding van Harg-

Spaland heeft contact gezocht met een aantal 

oud-verzorgenden. Want je moet wel uit het goede 

hout gesneden zijn en naast levenservaring ook 

liefst ervaring met het leven in een woon-zorgcen-

trum hebben. 

Al snel waren Anneke, Trix en Magda gevonden. Zij 

gingen enthousiast aan de slag met deze nieuwe 

activiteit, onder de noemer ‘rouwbegeleiding’. 

Zij komen in actie als de verzorging aangeeft dat 

mensen behoefte hebben aan een luisterend 

oor. Ook regelen zij bijvoorbeeld dat iemand 

aanwezig kan zijn bij de afscheidsplechtigheid 

van een overleden bewoner. Er bleek al snel veel 

behoefte te bestaan aan deze bijzondere vorm van 

ondersteuning.

Maar een keer een gesprek bleek vaak niet genoeg. 

Veel mensen gaven aan het prettig te vinden vaker 

zo’n fijn gesprek te kunnen hebben. Niet alleen 

op het moment dat er iemand is overleden die 

gemist wordt, want als je hier in huis bent komen 

wonen, zijn er vaak al veel dingen in je leven 

gebeurd waarmee je het moeilijk kunt hebben. 

Overleden partners, soms zelfs kinderen. Je hebt je 

oude vertrouwde huis moeten achterlaten. Fysiek 

gaat het allemaal niet meer zoals vroeger, van het 

jongere en gezondere lijf is ook afscheid genomen: 

dit alles kan eveneens met gevoelens van rouw 

gepaard gaan. Familie en vrienden vallen weg, of 

gaan iets mankeren waardoor het contact wegvalt 

of in ieder geval minder wordt. 

Kortom, mensen hebben behoefte aan een 

uitlaatklep.

Het begon allemaal een jaar of vijf geleden. Tijdens een beleidsdag van 

Harg-Spaland, in Villa de Pastorie in Rockanje, ging het over hoe we als 

ondersteuningsteam onze zorg nog verder kunnen verbeteren. Wat mis je 

nog, was de vraag. 

Frisse blik

... als je hier in huis bent komen 

wonen, zijn er vaak al veel dingen 

in je leven gebeurd waarmee je 

het moeilijk kunt hebben.
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Het vervolg van de  feestelijkheden 
in Vlaardingen
Door Carien Kemink

De trouwe lezer van dit magazine heeft in een vorige editie de prachtige 

banieren gezien, gemaakt door bewoners van Vaartland, met de bedoeling 

die mee te dragen in de grote optocht ter ere van het 1000-jarig bestaan van 

Flardinga/Vlaardingen.

Op 15 juni was het dan zover en we zijn het er unaniem over eens: het was 

een daverend succes.

Het weer werkte flink mee, aangename tempera-

turen tot laat in de avond.

Fier en statig staken de grote banieren boven de 

rolstoelen uit; de ‘dragers’ werden gedurende de 

hele tocht van alle kanten fanatiek toegejuicht. 

Veel publiek op de been, de optocht trok een hoop 

bekijks en de reacties vanaf de zijlijn zorgden 

ervoor dat de moeheid niet gevoeld werd. Want de 

parade zou om 19.00 uur starten, dus ging men 

om 18.30 uur op pad vanuit Vaartland, maar al met 

al zette de stoet zich pas in beweging rond 20.00 

uur. De bewoners voelden zich als de koning en de 

koningin, ze zwaaiden aldoor naar de toeschou-

wers en genoten van alle aandacht die zij kregen. 

Die aandacht was er zeker ook voor de paard-en-

wagens, de kudde schapen en de vele mensen die 

gehoor hadden gegeven aan de oproep dit weekend 

alleen in middeleeuwse outfit naar het centrum van 

Vlaardingen te komen.

Doordat op de banieren ook het logo van de Franke-

landgroep prijkte, maakte men bewust of onbewust 

goede reclame voor onze organisatie. Zoals op de 

foto’s duidelijk zichtbaar, was het ongelooflijk druk 

in het centrum. Op het Veerplein hield de burge-

meester een toespraak, graaf Dirk de Derde werd 

feestelijk binnengehaald en daarna volgden veel 

optredens van heel veel artiesten.

Voor de organisatie van het herdenkingsfeest geen 

enkel probleem. Alles liep op rolletjes en een groot 

compliment is dan ook zeker op zijn plaats aan 

iedereen die zich, vaak belangeloos, heeft ingezet 

om van deze herdenking een onvergetelijke gebeur-

tenis te maken.

Volgend jaar de herdenking van het 1001-jarig 

bestaan? De banieren zijn er klaar voor … evenals de 

bewoners. 
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Eens per maand komen er kleine groepjes peuters 

op bezoek in Vaartland voor de ‘opa en oma 

crea-ochtend’, waar zij samen met enkele bewoners 

gaan knutselen. Ook komt Ome Willem dan langs 

met zijn gitaar en wordt er luidkeels gezongen.

De peuters komen van de kleinschalige peuter-

opvang van buitenschoolse opvang ‘De Villa’, 

verbonden aan basisschool De Hoeksteen. 

Op donderdagochtend 30 mei werden de rollen 

omgedraaid; dit keer ging een groepje van zeven 

bewoners op visite bij de peuters. Het Vaartland-

busje bracht de bewoners naar de plaats van 

bestemming. Er was koffie en thee met chocolaatjes 

en de peuters zaten gezellig tussen de ‘opa’s en 

oma’s’. Muffins en plakken cake werden versierd 

met suikerdecoratie en slagroom. Alles was sneller 

opgegeten dan versierd. De peuters mochten een 

taartkleurplaat inkleuren en beplakken; er zaten 

echte ‘crea bea’s’ tussen.

De dag was warm begonnen maar eindigde met 

natte voeten. Noodweer met hoosbuien, hagel en 

windstoten zorgde binnen de kortste keren voor 

Door Jel van Geffen

Kracht van spreuken
Er is een bekend gedichtje dat veel mensen 

herkennen en gebruiken wanneer ze opzien tegen 

iets waaraan niet te ontkomen is. Denk bijvoor-

beeld aan een lange zomer wanneer de kinderen op 

vakantie zijn, het opzoeken van een vriend in moei-

lijkheden en ook wel bij het dragen van een ziekte 

waarvan je het verloop niet kunt overzien:

‘Een mens lijdt ’t meest

door ‘t lijden dat hij vreest

maar dat niet op komt dagen.

Zo heeft hij meer te dragen

dan God te dragen geeft’.

Zoals bij veel gezegden zit hierin een kern van 

waarheid: je kunt inderdaad enorm opzien tegen 

iets, wat uiteindelijk kan meevallen. En logisch dat 

je opziet tegen iets wat zomaar op je pad komt, wat 

je niet hebt gepland of zelf veroorzaakt.  

Dat ‘zomaar’, dat is iets wat wij moeilijk vinden. 

Want dat is niet te overzien of te beheersen. 

Veel van wat ons overkomt, wordt wel aan God 

toegeschreven. 

Hij wordt gezien als heerser over alle dingen. Is dat 

ook zo? Is het Zijn verantwoordelijkheid dat wij 

mensen getroffen kunnen worden door ziekte, door 

een ongeval, door allerlei ellende? Zou Hij daar de 

hand in hebben? En dat dan ons mensen bewust 

willen aandoen? Een God over wie ook gesproken 

wordt als een God van liefde, als een God die het 

geluk van mensen wil?

Sommige mensen reageren gelaten, als in een vorm 

van lijdzaamheid: ellende overkomt ons, daar kun je 

niets tegen doen. De volgende stap is dan: je hóeft 

er niets tegen te doen, je wordt slachtoffer.

Dat is een beeld van God en mens waar ik me 

minder bij thuis voel. Het is waar, mensen zijn 

beperkt, zijn niet volmaakt, kennen zorgen en 

ellende. Maar, dat is niet het enige.

We kennen ook geluk, liefde en genieten. Al lijken 

de zorgen dat positieve gemakkelijk te overheersen, 

toch kennen we dat wel degelijk. Zeker in heel veel 

kleine dingen.

Slachtoffer zijn en lijdzaam alle ellende dragen, 

daar word je niet gelukkig van. Eigenlijk hangt heel 

veel af van hoe we zelf met de dingen omgaan. Hoe 

we kunnen zoeken naar een balans tussen deze 

gevoelens. Misschien geeft de spreuk van Franciscus 

van Assisi meer steun en hoop:

‘Geef me de moed om te veranderen wat ik kan 

veranderen. 

 Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet 

kan veranderen. 

 Geef me het inzicht om het verschil tussen beide 

te zien’.

De zomer is eigenlijk zo voorbij. Er zijn allerlei 

leuke dingen georganiseerd op de locaties van de 

Frankeland groep, kinderen zijn weer veilig terug 

van vakantiereizen en het is minder warm. Kortom, 

de tijd breekt aan om weer fris aan de slag te gaan 

met het oppakken van het gewone dagelijkse ritme. 

En daar hoort vast ook wel een spreuk bij, maar die 

wil me niet te binnen schieten ...

Om even bij stil te staan ...

Op visite bij de peuters

wateroverlast, de riolering kon die overdosis hemel-

water niet aan. Met man en macht werd gedweild 

om gevaarlijke glibberpartijen te voorkomen. 

Toepasselijke liedjes hierbij waren onder andere 

‘Alle eendjes zwemmen in het water’ en ‘Onder 

moeders paraplu’. Iedereen had de grootste lol, 

ondanks de regen.

Voor de peuters werd het langzamerhand tijd voor 

het middagslaapje. Voor de bewoners tijd om terug 

te keren naar Vaartland, wellicht ook voor een 

middagdutje. Eén begeleider, die op de fiets was, 

werd in een zelf geknutselde vuilniszakregenjas 

gehesen. Iedereen is veilig en droog thuisgekomen 

en was tevreden over de gezellig verlopen ochtend.

Door Carien Kemink     Foto’s Elly Kramer



Nieuws   4140   Frankelandgroep

Alzheimer Café Schiedam

Heeft u dementie of bent u partner of mantelzorger 

van iemand met dementie?

Met het Alzheimer Café biedt de Frankelandgroep 

u maandelijks de gelegenheid om in contact te 

komen met lotgenoten. 

In een ongedwongen sfeer kunt u ervaringen met 

elkaar uitwisselen en in gesprek gaan over de 

problemen die dementie met zich meebrengt. Het 

Alzheimer Café biedt informatie en steun en werkt 

aan meer openheid over dementie. 

De toegang tot elk Café is vrij. Eventuele consump-

ties zijn voor eigen rekening.

Parkinson Café

Een keer per twee maanden organiseren we met 

onze samenwerkende partners een Parkinson Café. 

Het Parkinson Café biedt lotgenotencontact voor 

mensen met Parkinson, hun partner en overige 

mantelzorgers.

Het Parkinson Café is onderdeel van het exper-

tisecentrum Parkinson van de Frankelandgroep 

en is tot stand gekomen in samenwerking met 

de Parkinson Vereniging, Minters Mantelzorg en 

de Parkinsonverpleegkundige van het Franciscus 

 Gasthuis & Vlietland. 

De toegang tot elk Café is vrij. Eventuele consump-

ties zijn voor eigen rekening.

Agenda Alzheimer Café 
en Parkinson Café

Zie voor de Alzheimer Cafés en 

Parkinson Cafés ook onze website: 

www.frankelandgroep.nl

Agenda Alzheimer Café

Locatie: Havenzaal in Frankeland

Dinsdag 11 september 
van 19.00 uur tot 21.00 uur 

Gastspreker: Karlien van Pelt

Onderwerp: aandacht voor mensen met 

onbegrepen gedrag, ABC methodiek

Dinsdag 9 oktober 
van 19.00 uur tot 21.00 uur 
Gastspreker: Benite Beijert

Onderwerp: invloed van prikkels bij 

dementie

Dinsdag 13 november 
van 19.00 uur tot 21.00 uur
Gastspreker: Jorien Boekhout

Onderwerp: leerstijlen bij dementie

Dinsdag 11 december 
van 19.00 uur tot 21.00 uur 

Jaarafsluiting met muzikale omlijsting door 

Guus Bok

Agenda Parkinson Café

Locatie: Havenzaal in Frankeland

Woensdag 12 september 
van 19.00 uur tot 21.00 uur 

Gastspreker: Berdien Schram

Onderwerp: het belang van voeding bij 

Parkinson

Woensdag 14 november 
van 14.30 uur tot 16.30 uur 
Gastspreker: Hanneke Bolt

Onderwerp: seksualiteit bij Parkinson
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Wensen komen uit
Op 4 juli gaf de heer Dick Gelderblom van de 

Historische Vereniging Schiedam in Harg-Spaland 

een presentatie over oud Schiedam. Deze gezel-

lige middag sloten we af met een gezamenlijke 

discussie over de eerste weken pluswonen. Daar-

naast vroegen we de deelnemers wat ze graag nog 

zouden willen zien. Sinds die periode zijn we naar 

onze vakantievilla in Rockanje geweest, maakten 

we uitstapjes binnen en buiten Schiedam en ging 

een bewoner met de duofiets mee naar het ouder-

lijk huis. Allemaal activiteiten en wensen die we 

door pluswonen in korte tijd konden realiseren.

Nieuwe visiteclub
De deelnemers en medewerkers van Harg-Spaland 

werken samen om van pluswonen een zo mooi en 

functioneel mogelijk project te maken. Een goed 

voorbeeld hiervan is de visiteclub die op 11 juli is 

gestart. Een leuke groep mensen, die wekelijks 

de woensdag van 10.00 tot 15.00 uur met elkaar 

doorbrengt, onder begeleiding van een van onze 

gastvrouwen. Door het succes van deze visiteclub 

wordt de groep groter en groter, waardoor uitbrei-

ding niet langer een utopie is.

De eerste stappen
Uiteraard vergt zo’n start heel wat voorbereiding. 

Onze medewerkers in Harg-Spaland volgden 

presentaties over pluswonen van collega’s uit 

Vaartland en de Liduinahof. Daarnaast werd er 

gebrainstormd over het activiteitenaanbod en 

vonden er intakegesprekken plaats met de deelne-

mende bewoners van Groenzicht. Op 25 mei gingen 

we goed voorbereid met het echte werk van start.

De deelnemers werden allereerst uitgenodigd voor 

een informatieochtend, zodat ze meteen een goed 

beeld kregen bij wat ze van ons en van pluswonen 

konden verwachten. We organiseerden workshops, 

uitstapjes en koffieochtenden, zodat bewoners 

elkaar beter en/of op een andere manier leerden 

kennen. Zo werd er iedere dinsdag-, woensdag- en 

donderdagochtend gezamenlijk koffie gedronken in 

de Brasserie van Harg-Spaland.

Met pluswonen biedt de Frankeland-

groep huurders in de aanleuncomplexen 

 Liduinahof, Vaartland en Groenzicht een 

‘all-in pakket’ met onder andere: wonen 

in een veilige omgeving, altijd hulp nabij, 

schoonmaak van de woning en – het 

 allerbelangrijkste – gelijkgestemde senioren 

om mee te praten en gezellige dingen mee 

te doen. We organiseren namelijk groeps-

activiteiten en dagbesteding en in sommige 

gevallen extra individuele begeleiding. 

Met pluswonen proberen we – heel simpel 

gezegd – het gat te dichten tussen het 

verpleeghuis en thuiszorg ergens in de wijk. 

We bieden een verzorgingshuis 2.0!

We zijn blij en trots op hoe we zijn gestart en 

heel erg nieuwsgierig en vol vertrouwen voor de 

toekomst. Wij gaan ervoor!

Deelnemers pluswonen brengen een bezoek aan Jurassic Kingdom in het Beatrixpark in Schiedam

Pluswonen nu ook in 
Groenzicht
Na het succes van pluswonen in de Liduinahof en Vaartland (bewoners 

zijn zo tevreden, dat zij hun leefplezier twee punten hoger beoordelen 

dan voorheen!), kregen we van de gemeente Schiedam groen licht om 

het project uit te breiden naar Groenzicht. Het project is inmiddels in 

volle gang.

We bieden 

een verzorgingshuis 2.0!
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Wilt u zich ook aanmelden voor 

een cursus mindfulness?

Vaartland, Elly Kramer

010 - 475 9111

Het was voor veel cursisten bij aanvang van de 

cursus best wel vreemd, wazig; wat werd dààr nou 

mee bedoeld? Maar wie de deelnemers na de laatste 

les spreekt, krijgt hele andere geluiden te horen. 

Men is het unaniem eens over één ding: het is best 

geestelijk ‘hard werken’, maar je leert wel heel goed 

naar jezelf te kijken en je energie op een positieve 

manier te gebruiken. En voor wie dit nog steeds 

moeilijke materie is: meld u aan voor de cursus, 

ondervind zelf wat het met u doet.

In de vorige editie van Frankelandgroep Nieuws kon u uitgebreid lezen over 

de cursus mindfulness, gegeven door Elly Kramer in Vaartland.

Mindfulness is een vorm van aandachtstraining die je bewust maakt van het 

hier en nu en van leren accepteren dàt, wat er nù is.

Omgaan met de dingen 
van alledag

Mevrouw Meertens, bewoonster van Vaartland, 

heeft haar beleving van de cursus op een eenvou-

dige maar prachtige manier verwoord:

  

Stel je open voor de mensen

- Dan zal een deur voor je opengaan

- Stel je open voor de mensen

- Dan zul je gelukkig zijn

- Stel je open voor de mensen

- Dan zul je voelen wat liefde is

- Stel je open voor de mensen

En je zult nooit eenzaam zijn 

Veel deelnemers aan de eerste cursus hebben 

zich aangemeld voor de tweede en in september 

wordt een derde cursus gestart. Dat zegt, denk ik, 

genoeg; genoeg wellicht om uw nieuwsgierigheid te 

prikkelen. 

Door Carien Kemink 

Foto’s Elly Kramer
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Met het plaatsen van zo’n waardering laten onze 

klanten weten hoe zij de zorg- en dienstverlening 

van de Frankelandgroep ervaren. 

We zijn blij met deze waarderingen en houden u in 

Frankelandgroep Nieuws graag per kwartaal op de 

hoogte van de ‘cijfers’. 

Aantal
waarderingen

Gemiddeld 
cijfer

Aanbevolen 
door

Gemiddeld 
cijfer

(sinds 2010)

Frankeland 18 9,2 100% 8,7

Harg-Spaland 6 8,6 100% 8,5

Jacobs Gasthuis - - - 8,6

Schiewaegh 5 8,9 100% 8,6

Vaartland 10 9,2 75% 8,6

Thuiszorg Ouderen 
 Frankelandgroep

12 9,5 100% 9,1

ZorgkaartNederland in beeld
Door Els Nauta

De Frankelandgroep krijgt regelmatig via ZorgkaartNederland.nl waarde-

ringen binnen van bewoners, familieleden en cliënten uit de thuissituatie. 

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de gezondheidzorg 

waar mensen hun ervaringen met de zorg met elkaar delen. 

Wilt u ook een waardering voor de 
 Frankelandgroep plaatsen?
Dat kan! Ga naar www.zorgkaartnederland.nl. en 

klik op de homepagina op de button ‘Schrijf een 

waardering’.

Voor ondersteuning bij het plaatsen van een waar-

dering kunt u contact opnemen met Stephanie 

Brandhof of Els Nauta van de afdeling kwaliteit, 

telefoon 010 – 426 49 25. 

Dinsdag 28 augustus is het thema: 
zingeving 
Jel van Geffen, geestelijk verzorger van de 

Frankeland groep zal deze middag inleiden. Zin 

geven aan het leven is voor iedereen persoonlijk en 

gaat niet iedereen gemakkelijk af. Mogelijk speelt 

de kerk een belangrijke rol in uw leven, maar gaan 

religie en LHBT (lesbisch, homo, biseksueel, trans-

gender) wel samen? Of ervaart u uw geaardheid als 

een zonde … en dat is zonde!

Roze Salon
Door Erika van Driessen Hoogland

Het afgelopen half jaar was er veel belangstelling voor de Roze Salon, 

de bezoekersaantallen nemen toe, dat is erg mooi! Dit jaar zijn we 

begonnen met aan elke salonmiddag een thema te koppelen. Ook de 

laatste maanden van het jaar zullen we dat doen. 

Dinsdag 25 september is het thema: 
gezonde leefstijl
Binnen de Frankelandgroep werken mensen die 

hierin gespecialiseerd zijn. Zij kunnen u advies 

geven, praktische informatie en tips. Daarnaast is 

er ook voldoende gelegenheid om met elkaar van 

gedachten te wisselen.

Dinsdag 30 oktober is het thema: 
diversiteit
Erika van Driessen Hoogland, woonachtig in de 

Liduinahof, (trainer, onder andere gespecialiseerd 

in diversiteit) zal deze middag inleiden. Tevens zal 

er een optreden zijn van acteurs van Stichting Mooi 

Werk en leerlingen van het Lentiz Life college.    

Dinsdag 27 november: 
jaarafsluiting
U bent van harte welkom bij de jaarafsluiting van de 

Roze Salon. Tijdens een sfeervol en gezellig diner 

kunnen we terugkijken op een, hopelijk, succesvol 

jaar. 

Het is wel van belang dat u zich vóór 30 oktober 

opgeeft bij Matthijs Lokerse: m.lokerse@franke-

landgroep.nl.

Voor het diner vragen we een eigen bijdrage van 

€ 15,00.

Let op het afwijkende tijdstip. Het diner is van 

17.30 uur tot 20.00 uur.

Waarderingen tweede kwartaal 2018
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Dit keer heb ik als medewerker van Harg-Spaland 

kunnen meegenieten van het op vrijdag 22 juni 

gehouden High Five-diner. In deze tijd van het jaar 

stond het gehele menu in het teken van het ‘Witte 

Goud’: asperges! Smaakvol, mooie presentatie en 

gezellige sfeer.

De amuse van asperges was heerlijk romig en een 

genot om te proeven. De amuse werd gevolgd door 

een heerlijke, heldere aspergebouillon. Het hoofd-

gerecht van gegratineerde asperges met krieltjes 

uit de oven, prachtig geserveerd, was een feestje 

om op te eten.

Op woensdag 4 juli heeft mevrouw 

Bekkers, woonachtig in Jacobs 

 Gasthuis, haar 100e verjaardag 

gevierd. 

Mevrouw Bekkers 100 jaar!
Zij voelde zich hierdoor echt jarig. In de loop van 

de ochtend heeft mevrouw Bekkers veel visite, 

bloemen en cadeaus ontvangen. Zij vond het ook 

heel bijzonder dat zelfs directeur zorg, Minke de 

Jong, de moeite had genomen om te komen, en ook 

nog een mooie bos bloemen had meegenomen. 

Daarnaast hadden de andere bewoners van Jacobs 

Gasthuis geld ingezameld en een mooi bloemstuk 

voor haar gekocht.

Uiteraard was er ook een bijzondere taart, die 

volgens mevrouw en haar gasten goed smaakte. Zij 

heeft erg van al die belangstelling genoten en mede 

dankzij de inzet van haar kinderen een hele mooie 

dag gehad. 

Burgemeester Lamers kon helaas niet op de dag 

zelf komen, maar hij is wel op maandag 9 juli op 

visite geweest. Dit bezoek is, met een grote foto 

erbij, breed uitgemeten in het Stadsblad gepubli-

ceerd. Mevrouw Bekkers vindt dat Schiedam een 

hele aardige burgemeester heeft. Zij gaat er voor 

om zeker 101 jaar te worden, want … dan komt die 

aardige burgemeester weer langs!

Mevrouw had aan de nachtdienst doorgegeven dat 

zij het leuk zou vinden als het personeel haar vroeg 

zou komen feliciteren. Dus hebben de personeels-

leden haar om 07.00 uur een aubade gebracht. 

High Five-diner in 
Harg-Spaland
Door Wilma Bronneberg

En dan heb ik nog niet het dessert genoemd. Dit 

was een verrukkelijke smaaksensatie: een tiramisu 

van aardbeien. 

Gelukkig was er een diskjockey met goede muziek, 

zodat ik na het eten met dansen mijn calorieën een 

beetje kon verbranden.

Ik heb waardering voor het keuken- en horecateam 

van Harg-Spaland. Het was mooi te bemerken 

dat veel aanwezigen persoonlijk hun waardering 

uitspraken naar de verantwoordelijke kok en de 

overige personeelsleden.
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Al in de bus hadden de deelnemers elkaar veel te 

vertellen en bleek dat iedereen er zin in had. Goed 

voorzien van een laagje crème als bescherming 

tegen de uitbundig schijnende zon, ging de groep 

na aankomst op pad. Ze begonnen in hun rolstoel 

of achter hun rollator, begeleid door diverse vrij-

willigers, aan de wandeling over de Scheveningse 

boulevard. 

Een dagje Scheveningen
Door Rob Besseling

Eerst was er een lekkere kop koffie in de Serre. Daarna reden de deelnemers van 

Schiewaegh met een volle bus van de Frankelandgroep op woensdag 4 juli rond 

11.00 uur richting Scheveningen. Zij hadden allemaal hetzelfde doel: samen een 

bezoek brengen aan ‘de Pier’. 

Tegen lunchtijd zocht de groep visrestaurant 

Simonis op, waar zij konden genieten van een 

lekkere lunch met diverse visgerechten, zoals het 

populaire lekkerbekje, maar voor de liefhebber 

ook een garnalencocktail. Daarna ging iedereen de 

boulevard weer op om in diverse winkeltjes leuke 

dingen te kopen. Gekochte kleding werd later, op 

het terras van Schiewaegh, aan elkaar geshowd. 
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De jaarlijkse avondvierdaagse in Vlaardingen is 

altijd weer een evenement dat veel bewoners van 

Vaartland in beweging krijgt, waarvan een groot 

aantal in een rolstoel. Bij zo’n rolstoel hoort een 

‘duwer’: personeel en vrijwilligers, die een of meer-

dere avonden met plezier ‘opofferen’ om iedereen 

in de gelegenheid te stellen mee te doen aan deze 

sportieve uitdaging.

De Vlaardingse avondvierdaagse vond in de eerste 

week van juni plaats en alle ingrediënten voor deze 

sportieve prestatie waren aanwezig: mooi weer, veel 

deelnemers, een goed humeur en een leuke route. 

Het was een prachtige dag voor de deelnemers.

De heer Meckmann, die sinds mei in Schiewaegh 

woont, vertelde mij later dat hij heel erg van het 

uitstapje had genoten. En dat was niet zonder 

reden.

“Vele jaren geleden was ik met een schoolvrien-

dinnetje ook in Scheveningen. En toen ik met mijn 

medebewoners daar op bezoek was, kwamen de 

herinneringen weer terug.” Met twinkelende ogen 

keek hij mij aan. “Weet je wat ik destijds met mijn 

vriendin heb gedaan?” Ik haalde verwachtingvol 

mijn schouders op. “Nou?”

“Ik ben met haar de pier opgegaan en toen heb ik 

met haar in een prachtige tango de hele pier over 

gewalst. Het was geweldig!”

Toen ik een foto maakte van mijn gastheer, viel mij 

de grote ring op die hij aan zijn rechterhand droeg. 

Hij vertelde mij dat hij dierbare herinneringen aan 

de ring had. “Ik was vroeger als directeur werkzaam 

bij de ABN-AMRO bank. En ik heb eens iemand met 

zijn belastingaangifte geholpen. Daardoor voor-

kwam ik dat deze klant veel te veel belasting zou 

moeten betalen. Toen heeft hij mij, uit dankbaar-

heid, deze ring geschonken, waarvan hij de steen 

met zijn eigen handen uit de rotsen had gehakt. Ik 

heb die ring sindsdien altijd gedragen …”

“Ik ben met haar de pier 

 opgegaan en toen heb ik met 

haar in een prachtige tango 

de hele pier over gewalst. 

Het was geweldig!”

Men kwam alleen een aantal duwers te kort. Om 

niemand teleur te stellen werden de koppen even 

bij elkaar gestoken en kwam men op een lumi-

neus idee: zou de Jozef Mavo niet wat leerlingen 

of leraren kunnen leveren om een of meerdere 

avonden mee te lopen? 

Boven verwachting boden veel leerkrachten zich aan 

en mede dankzij deze enthousiaste groep verliep 

de avondvierdaagse alle dagen letterlijk op rolletjes. 

Een grote bonte stoet in rode en groene T-shirts, dat 

viel op, daar kon je echt niet omheen. De samenwer-

king verliep vlekkeloos en werd op de laatste avond 

afgesloten met haring en repen chocolade, een 

vreemde combinatie, maar wel lekker. 

Vaartland heeft veel lof voor de hulp van deze 

school en is nog blijer met de belofte om volgend 

jaar, indien mogelijk, weer de helpende hand te 

willen bieden. “U belt maar, we horen het wel.” 

Zo makkelijk lossen ‘oud’ en ‘jong’ problemen op. 

Tot de volgende vierdaagse.

Door Carien Kemink

Foto’s Elly Kramer

Echte   
 doordouwers
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Door  Joke van Leeuwen-Zuidgeest, Stadsarchief Vlaardingen

Vervolg: Ziek, zwak of misselijk 
en zo arm als een luis …

Stadsarchief Vlaardingen

vrouwen die in dienst waren 

van het stadsbestuur waren in 

de 18e eeuw verplicht om de in 

barensnood verkerende vrouw 

naar de naam van de vader 

van haar kind te vragen, zodat 

deze aansprakelijk kon worden 

gesteld voor alle kosten, ook die 

van de opvoeding. Tweede stads-

vroedvrouw Reymtje Philipsd. 

Cornaet had dat op 29 oktober 

1732 verzuimd en werd daarvoor 

beboet en gedegradeerd tot 

derde stadsvroedvrouw. Het zal 

vast geen toeval zijn geweest dat 

ze deze vraag bij haar familielid 

‘vergeten’ was te stellen.

Eerste ziekenhuis, een 
barak aan de Kortedijk
Geen geld, geen zorg. Zo stonden 

de zaken er lange tijd voor. Het 

stadsbestuur had voor de meest 

ernstige gevallen een ‘zieken-

barak’ aan de Kortedijk ingericht 

(omstreeks 1860). Als je al ziek 

was, dan werd je daar zéker niet 

beter, want de omstandigheden 

waren hier uitermate slecht. 

Heel, heel langzaam ontstond 

het besef dat de ziekenverple-

ging toch naar een hoger niveau 

getild moest worden, waarna 

een klein ziekenhuisje voor vijf 

patiënten een plaats vond aan de 

Hoflaan. Al snel was de ruimte 

te klein en een verhuizing naar 

de Callenburgstraat volgde door 

bemoeienis van de in 1897 opge-

richte ‘Vereeniging voor Zieken-

verpleging’. Ook de wijkverple-

ging kreeg inmiddels aandacht.

Op een prachtig plekje aan 

de rand van Het Hof werd in 

1901 het Hofsingelziekenhuis 

gebouwd, een voor die tijd 

moderne verpleeginrichting 

waar zuster Gretha Hofstra 

(1858-1937), net als in het 

Arm en afhankelijk van 
goede gaven
Geen oogst, geen werk, lui, 

ziek, zwak of misselijk, de 

omstandigheden waardoor een 

inwoner van Vlaardingen vroeger 

in grote armoede kon komen te 

verkeren, zijn legio. De schuld 

van al die ellende lag niet altíjd 

alleen bij hem- of haarzelf. In 

de 16e eeuw bestond algemeen 

het beeld dat minder bedeelden 

het aan zichzelf te wijten hadden 

dat ze in een dergelijke situatie 

waren beland. Wie immers lui, 

aan de drank of spilzuchtig was, 

moest daar dan ook zelf maar de 

gevolgen van ondervinden.

Je was afhankelijk van de goede 

gaven van anderen, van de bede-

ling, ging bedelend het leven 

door of probeerde op een manier 

aan pecunia te komen, die het 

daglicht niet kon verdragen. Tja, 

je moet toch wat als er zoveel 

mondjes te voeden zijn …

In de zogeheten Criminele Rollen 

(Oud-Rechterlijk Archief) staan 

tal van delicten beschreven 

die overduidelijk hun oorzaak 

vonden in de armoedige 

leefomstandigheden.

Zo werd ene Pieter Dirkse op 

12 januari 1723 veroordeeld 

tot ‘geseling en verbanning 

uit Holland en West-Fries-

land voor de tijd van 12 jaar 

wegens het vissen in andermans 

water’. Pieter verkocht de vis en 

verdeelde de opbrengst onder 

zijn armlastige zoons.

De 61-jarige bedelaarster Grietje 

Brettels, door haar man verlaten, 

stal op maandag 3 juli 1780, de 

dag dat ze Vlaardingen binnen-

kwam, ‘een tas met een zilveren 

beugel’ waarin ook nog wat geld 

zat. De vrouw werd veroordeeld 

tot ‘strenge geseling binnenska-

mers’ en bovendien levenslang 

verbannen uit Vlaardingen. 

Stadsvroedvrouwen en 
stadsheelmeesters
In tegenstelling tot de gefor-

tuneerde Vlaardingers moest het 

arme segment van de bevolking 

als de nood aan de man was, 

een beroep doen op de zoge-

naamde stadsheelmeesters of 

stadsvroedvrouwen. Vroed-

De operatiekamer in het Hofsingelziekenhuis; de operatie 

is in scène gezet voor de fotograaf (circa 1925)

ziekenhuisje in de Callenburg-

straat, ook weer haar liefderijke 

stempel op drukte.

Meer inwoners, meer zieken. Aan 

de noodkreet om uitbreiding, die 

in 1949 al geuit was, werd pas 

in 1958 gevolg gegeven door de 

bouw van het Holyziekenhuis, 

die tot 1965 zou duren. In 1955 

waren de afdeling gynaecologie 

en de kinder- en kraamafdeling 

van het Hofsingelziekenhuis al 

ondergebracht in een tijdelijke 

dependance in het zoge-

naamde flatziekenhuis aan de 

Soendalaan. In september 1964 

werden de patiënten van beide 

locaties naar het Holyzieken-

huis overgebracht. Ondertussen 

is ook dit ziekenhuis, dat later 

Vlietlandziekenhuis, locatie 

Holy zou gaan heten, alweer 

verleden tijd. Nu moeten de 

Vlaardingers, uiteindelijk na 

lang gesteggel, voor zieken-

huisbezoek naar Schiedam. Het 

in 2008 na veel problemen met 

de bouw in gebruik genomen 

Vlietlandziekenhuis, kreeg de 

beschikking over 450 bedden,121 

medisch specialisten en 1927 

personeelsleden.

De ‘regtdag’ 

vond plaats op 

16 februari 1733; 

Reymtje Philips, 

vergezeld van 

‘hare man en 

voogd, Pieter 

Arientzn van 

Vliet’ wordt door 

de ‘Bailjuw deser 

stede de Heer en 

Mr. Johan van 

der Heijm’ met 

haar neus op de 

feiten gedrukt. 

(Oud-Rechterlijk 

Archief, inv.nr. 10)



Nieuws   5756   Frankelandgroep

Van lieverlee groeide het besef 

dat armoede niet altijd de schuld 

is van de betreffende persoon 

zelf. Allerlei initiatieven, bijna 

allemaal gekoppeld aan een kerk, 

werden in het leven geroepen. 

Zo was de belangrijkste taak van 

de Diaconie van de Hervormde 

Gemeente het zorgen voor de 

armen thuis. Zij zag er op toe 

dat deze niet verhongerden en 

keek daarbij ook naar de situ-

atie thuis. Verpatste vader de 

geschonken centjes niet meteen 

in de kroeg, gingen de kindertjes 

wel braaf naar de juiste school 

en zo meer.

Drank was inderdaad vaak 

de oorzaak van de armoedige 

omstandigheden waarin veel 

gezinnen verkeerden. Dominee 

Henri Jacques James en zijn 

vrouw Jkvr. Cornelia A. J. van 

Hogendorp waren ook hiervan 

doordrongen en kochten in 1896, 

grotendeels uit eigen zak, een 

pand aan de Westhavenplaats. 

Het kreeg de naam ‘Christelijk 

zeemans- en geheelonthou-

dersvolkskoffiehuis’. Zij wilden 

hiermee vooral voorkomen dat 

gezinnen in armoede raakten 

doordat de kostwinner zijn gage 

verbraste wanneer hij op weg 

was naar huis. Ook ontlastte 

de dominee met dit initiatief 

de stad van overlast gevende, 

dronken zeelui. De socialisten 

waren wat soepeler in de leer. In 

hun ‘Geheelonthoudersvolkskof-

fiehuis’ aan de Oosthavenkade 

kon men nog wel een pintje 

pakken, zij het in beperkte mate.

Charitatieve acties
In de periode van grote armoede 

aan het begin van de 19e eeuw, 

werd naar aanleiding van het 

grote aantal in nood verkerende 

gezinnen de ‘Spijskokerij’ of 

‘Soepkeuken’ ingesteld.

Nog tot in de Tweede Wereld-

oorlog-eeuw kon je als honge-

rige, onbemiddelde Vlaardinger 

drie keer per week door middel 

van inlevering van een bonnetje 

een kommetje soep krijgen. In 

1887 richtten enkele dames van 

gegoede afkomst de ‘Vereeniging 

Hulp in Nood’ op. Hun betrok-

kenheid met de armen ging ver; 

zelfs in hun vrije tijd herstelden 

zij de kleding van de allerarm-

sten en legden ze huisbezoeken 

af. Zij hadden een heilig doel 

voor ogen: het armoedige volk 

omvormen tot zedige en gods-

dienstige medeburgers.

No job, no pay. De crisis in de 

jaren ’30 van de vorige eeuw 

bracht veel werkeloosheid, ook 

in Vlaardingen. De ‘steuntrek-

kers’, zoals de werklozen die 

een kleine uitkering ontvingen 

genoemd werden, moesten daar-

voor wat terug doen en werden 

in allerlei werkverschaffings-

projecten geplaatst. Dankzij hen 

profiteren wij nu nog van het 

Oranjepark, de dierenwei, toen 

hertenkamp aan de Hofsingel en 

het voetbalveld aan de Sportlaan. 

Het in 1931 opgerichte ‘Crisis-

comité’ vulde niet alleen de 

hongerige magen, maar bracht 

ook wat afleiding in het trooste-

loze bestaan. De film- en muzie-

kavonden werden druk bezocht 

en de zeep of tabak die men na 

afloop van zo’n avond meekreeg, 

werd dankbaar in ontvangst 

genomen.

Dit was niet het enige initiatief, 

vele volgden. ‘Draagt Elkan-

ders Lasten’, het ‘Comité voor 

Ontspanning van Christelijk 

Georganiseerde Werklozen’, het 

‘Protestants Christelijk Comité 

voor Bijstand’, stadsevangeli-

satie ‘Jeruël’ en zelfs ‘Maggi’s 

rijdende keuken’ brachten voor 

velen uitkomst.

Zuinigheid met vlijt …
De tijden veranderden. Het 

‘appeltje voor de dorst’ werd niet 

meer in die ouwe vertrouwde 

sok onder de matras gestopt. 

De Eerste Vlaardingsche Spaar-

bank deed zijn intrede in 1823, 

een initiatief van een aantal 

notabelen, waaronder K. Betz, 

J. Verkade en H. IJzermans. 

Ten behoeve van de achter-

gebleven familieleden van de 

bemanningsleden van drie 

vergane Vlaardingse vissers-

schepen, richtte men het 

‘Zeemansfonds’ op. 

Ook op de reders werd een beroep 

gedaan en wel door het ‘Visschers 

Weduwen en Wezen Fonds’. Elke 

reder had de plicht daar jaarlijks 

een bepaald bedrag in te storten. 

De bemanningsleden hoefden 

slechts een klein deel van hun 

loon hiervoor af te staan.

Werden vissers aan boord ziek, 

dan kon men een beroep doen op 

het Onderling Ondersteunings-

fonds ‘Het Algemeen Belang’, 

waardoor het vissersgezin gedu-

rende een periode van maximaal 

dertien weken kon profiteren 

van een wekelijkse toelage.

Met het ontstaan, na de Tweede 

Wereldoorlog, van de verzor-

gingsstaat waarvan Willem 

Drees en zijn katholiek-socialis-

tische kabinetten de onbetwiste 

grondleggers waren, worden we 

tegenwoordig verzorgd van de 

wieg tot aan het graf. 

Bestemd voor de regenten van het Vlaardingse weeshuis: 

een recept voor 50 porties Rumfordsesoep (Commissie 

voor de Soepkokerij, inv. nr. 5, circa1805)

Maandag wasdag; 

armoedige behuizing 

in de 2e Landsteeg 

(Foto: Muns)

Het hele artikel is ook te lezen op de website 

www.geschiedenisvanvlaardingen.nl
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Stel, dat de zomer wat minder zou zijn, wat in 

Nederland heel gewoon is, wat zou er dan zijn 

georganiseerd? Everien heeft dan plan B in haar 

bureaulade liggen: een zomermarkt in de Serre, 

voor als de regen tegen de ramen klettert. Maar die 

regen was gelukkig de grote afwezige …

Om 08.30 uur werden de eerste kraampjes op 

het terras van de Serre opgebouwd, zes in totaal, 

evenals een winkeltje, een Rad van Fortuin, een 

muziekinstallatie en een heuse ijskar, met gouden 

deksels op de koeling! 

Er waren zwembandjes neergelegd, strandtentjes 

opgebouwd en andere voorwerpen die de sfeer 

van een vakantie aan zee moesten oproepen, die er 

voor moesten zorgen dat de bezoekers voelden dat 

ze op een heuse zomermarkt rondliepen … Maar, 

zou dat ook allemaal gebeuren?

De eerste twee uurtjes waren gereserveerd voor de 

bewoners die op een rustige manier van de markt 

wilden genieten. Zij smulden van een lekkere koude 

versnapering in een hoorntje, keken rond naar wat 

Zomermarkt Schiewaegh
De weergoden hadden een goede bui! 

Op 30 juni was het prachtig warm zomerweer, dat was precies wat Everien 

Noordam, subhoofd Robijn, en haar collega’s Kelly, Adrienne, Jolanda, Anja 

en Joske nodig hadden, want die dag werd er buiten een echte zomermarkt 

georganiseerd, een plek om te ontmoeten, om te kijken en … te kopen!

Door Rob Besseling

er allemaal om hen heen gebeurde en ze deinden 

rustig mee op de klanken van de muziek en van 

enkele samba’s om zo te kunnen genieten van de 

herinneringen die ze ongetwijfeld kregen. 

Het tweede deel van de dag waren alle andere 

bewoners – en ook mensen die niet in Schiewaegh 

wonen - van harte welkom. Ook zij konden naar 

hartenlust rondkijken naar wat er allemaal werd 

aangeboden in de kraampjes en het winkeltje. 

Creatieve bewoners die als lid van de handwerk-

club brei- en haakwerkjes hadden gemaakt konden 

nu, achter de kraampjes, hun sokjes, vestjes en 

schoentjes voor baby’s en andere borduurwerkjes 

en kaarten aan de medebewoners aanbieden. 

En gekocht werd er! Net als op de weekmarkt in 

de stad overlegden bewoners met elkaar over 

een aankoop of lieten elkaar zien wat ze hadden 

aangeschaft. 

En bewoners die zin hadden in een ijsje, konden dit 

bij de ijskar halen. 

Er was ook allerlei muziek te horen: bekende 

nummers op cd’s maar ook liedjes die de 

presentator, SPOEK (een bekende van een van de 

vrijwilligers), zelf zong en die sommige bewoners 

herkenden en meezongen.

Naast allerlei prachtige zelfgemaakte werkjes 

waren ook heerlijke etenswaren te koop: kersen en 

aardbeien, honing uit het Beatrixpark, sieraden en 

cocktails, zonder en mèt alcohol … Het bleek een 

aanpak die het herhalen waard is. 

Dus wie weet? 
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Barbecue 

Met het mooie weer was het niet alleen 

gezellig op de camping. Regelmatig zag 

ik koks in de weer om op verschillende 

buitenplekken rond Frankeland saté-

tjes, hamburgers en salades klaar te 

maken, soms zelfs met live muziek.

Ook de bezoekers van de dagbesteding 

de Binnenhof genoten, donderdag 5 juli, 

van een zonnige dag, en wel met een 

heerlijke barbecue. 

Minicamping Frankeland
Door Jolanda Berkel-Geerlings en Marion Agterberg-te Lindert

Wat doe je met een heerlijke vrije vakantiedag? 

Waar gaan we heen en wat gaan we doen?

Het buitenleven lokt en het klimaat is nu heerlijk in Nederland, dus besloten we 

een dagje vakantie te vieren op de camping. 

Campingmascotte Frankie, de landschildpad, was 

ook aanwezig. Frankie kwam wel wat laat aan op de 

camping, maar ja … schildpadden zijn nou eenmaal 

niet zo snel. 

‘Op de foto met Frankie’ was een leuke attractie. 

Het terrein van Frankeland werd donderdag 12 juli 

omgetoverd van saaie parkeerplaats in een heer-

lijke zonnige vakantiebestemming met campers, 

caravans en tenten. De zomerse temperaturen 

maakten de vakantiedag helemaal compleet. Voor 

onze boodschappen was er een kleine markt met 

groenteboer, ijsjes van Winzo, poffertjes, onze 

‘eigen’ Toko, bloemen en planten van Boko en 

mooie sieraden. Ook konden campinggasten vanaf 

het vakantieadres een leuke ansichtkaart naar het 

thuisfront sturen. 

In de ochtend had het animatieteam van de 

camping een playbackshow georganiseerd met 

optredens van onder andere ABBA, Marco Borsato, 

Karin Kent en The Village People met het bekende 

lied ‘YMCA’. De vakantiegasten klapten, zongen en 

dansten vrolijk mee. 

’s Middags hadden we een miniconcert van zanger 

Perry Zuidam. 

Perry staat garant voor gezellige meezingers en 

weet er altijd een feestje van te maken. Een feestje 

was het zeker. Met zijn uitgebreide Nederlandsta-

lige repertoire kreeg hij alle vakantiegangers inha-

kend, zingend en sommigen zelfs dansend mee.   

De liedjes van zanger Perry, de zon, de drankjes en 

de lekkere bitterballen zorgden voor de perfecte 

afsluiting van deze zonnige vakantiedag. 

Door Erika van Driessen Hoogland
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Natuur-rijk Schiedam

Het bijzondere aan deze dagvlinder is dat er twee 

totaal verschillende vormen zijn: de voorjaars- en 

de zomergeneratie. De vlinders die in het voorjaar 

vliegen, van mei tot eind juni, zijn oranjerood met 

zwarte vlekken. De zomervlinders, van juli tot eind 

september, hebben een donker uiterlijk: zwart met 

een witte band, streepjes op de bovenvleugels en 

zijn ook een slagje kleiner. 

Dit heeft te maken met de hoeveelheid licht en 

warmte die de pop krijgt. 

Er bestaat ook nog een gemixte vorm: half oranje 

en half donker. 

De rupsjes leven in groepen van tien of meer. Eerst 

alleen aan de onderzijde van het blad, waar ze uit 

het eitje zijn gekropen. Als ze volgroeid zijn, gaan ze 

alleen op pad en verpoppen ze zich weer, hangend 

aan de ‘geboorteplant’. 

De vlinders gaan vooral in de ochtend en late 

middag op zoek naar nectar, onder andere bij 

 fl  uitenkruid en distels.

Mannetjesvlinders verdedigen daarbij hun territo-

rium: ze kunnen ook patrouilleren en vliegen dan 

bijvoorbeeld langs een bosrand, op zoek naar een 

vrouwtje.

Landkaartje
Door Jacqueline Vos

Foto’s Esther Binnendijk

Een musical geschreven én gespeeld door onze 

eigen bewoners en activiteitenbegeleiders. Op 4 en 

18 juni was de première in de Havenzaal van Fran-

keland. De rode loper ging uit, alle VIP-gasten waren 

aanwezig en de artiesten waren er klaar voor! 

In de musical ‘Frankeland Leeft’ wordt een dag uit  

het leven van een bewoner beschreven en 

bezon gen. Zo begonnen we met het nummer van  

Sjoerd Pleijsier ‘Frankeland wordt wakker’ en ein-

digden we met het nummer van André Hazes ‘Leef’.

Tussendoor zaten vele bekende liedjes zoals 

‘Worstjes op mijn borstjes’, ‘Koffie, koffie, lekker 

bakkie koffie’, ‘Wie heeft er suiker in de erwtensoep 

gedaan’, ‘Duddeljo klinkt zijn lied’ en ‘De Franke-

landkrant’ (lees: Fabeltjeskrant).

De musical werd goed ontvangen, wat een goede 

sfeer! Het publiek zong uitbundig mee en er werd 

hard gelachen om de grappen. Ons bestuur en 

directie kwamen voorbij in het nummer ‘Wie zal 

dat betalen’, waar iedereen om het hardst zong: ‘Zij 

zullen dat betalen’! 

Zoals het echte artiesten betaamt is het nu 

gespannen afwachten hoe de recensies in de 

kranten opgepikt worden … Wie weet gaat onze 

musical nog wel op tournee door Nederland. 

Musical ‘Frankeland Leeft’

Door Karlien van Pelt en Sandra Verbrugge

Foto’s Erika van Driessen Hoogland

De rupsjes 

leven in 

groepen van 

tien of meer

De vlinder heeft de naam ‘landkaartje’ te danken 

aan een netwerk van lijntjes aan de onderkant van 

de vleugeltjes, als een landkaartpatroon.

De eitjes worden afgezet aan de onderkant 

van de blaadjes van jonge planten, bij voorkeur 

brandnetels. Ze worden in rijtjes onderaan een 

blaadje ‘geplakt’. Daarbij worden ze ‘gestapeld’ 

tot hangende kettinkjes/staafjes van circa 10 tot 

20 exemplaren. Omdat ze aan elkaar zijn geplakt, 

moet ieder rupsje het eitje aan de zijkant verlaten. 



Nieuws   6564   Frankelandgroep

High Five-diner
Om de twee maanden wordt op elke locatie een 

heerlijk menu van hoge kwaliteit aangeboden. 

Iedereen is van harte welkom. U dient zich wel 

vooraf bij de horeca/keuken aan te melden. Tijdens 

deze culinaire avonden wordt onder het genot van 

livemuziek een smakelijk en mooi viergangendiner 

geserveerd met een kopje koffie of thee toe. De 

overige dranken zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Hiernaast vindt u een overzicht van de data per 

locatie. De inloop is vanaf 16.45 uur. Smulmiddagen
In alle locaties van de Frankelandgroep organi-

seren we ‘Smulmiddagen’, die zich het best laten 

omschrijven als een ‘heerlijk tussendoortje in de 

middag’.

De data van de ‘Smulmiddagen’ worden op alle 

locaties ruim van tevoren via posters aangekon-

digd. Het overzicht hiernaast geeft alvast een idee 

van wat we in de komende maanden serveren. 

Eten en drinken 
bij de Frankelandgroep
In alle locaties van de Frankelandgroep kunt u genieten van de ‘High Five-diners’, exclusieve viergangendiners, 

en de ‘Smulmiddagen’.

De kosten voor de culinaire avonden bedragen:

Bewoners en broodmaaltijd/warme-maaltijdabonnementhouders : € 12,50

Huurders en overige prijsgereduceerden : € 17,50

Overige bezoekers : € 22,50

High Five-menu augustus
Amuse 

Frisse salade met gerookte kip en walnoten

Voorgerecht 
Courgettesoep met room

Hoofdgerecht
Zalm met een amandelkorst en een wittewijnsaus, 

geglaceerde parisienne worteltjes en

pommes duchesse

Dessert
Gegrilde perzik met ijs

Locatie Data

Vaartland de woensdagen: 

22 augustus

31 oktober

19 december

Harg-Spaland de vrijdagen: 

24 augustus

26 oktober 

14 december

Schiewaegh de zaterdagen: 

13 oktober 

8 december

Frankeland de vrijdagen:  

12 oktober 

7 december

Jacobs Gasthuis de zaterdagen: 

13 oktober

22 december

Maand Wat valt er te smullen?

augustus Snertmiddag

september Mosselen

oktober Bittergarnituur met 

warme en koude hapjes

november Beaujolais met een 

kaasplankje

De kosten voor de ‘Smulmiddag’ bedragen:

Bewoners en broodmaaltijd/warme-maaltijdabonnementhouders : Gratis

Huurders en overige prijsgereduceerden : € 3,50

Overige bezoekers : € 6,00

Hopelijk mogen de locaties u binnenkort verwelkomen!
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Mocht u niet in de gelegenheid zijn op de genoemde inschrijfdatum en -tijd naar de  Havenzaal 

te komen, dan kunt u zich ook via het algemene nummer van Frankeland (010 - 426 49 25) 

aanmelden bij de heer Cees van den Berg.

Voor deze bustocht geldt dat bij het overschrijden van het maximaal aantal deelnemers, de 

 bewoners binnen de Frankelandgroep voorrang genieten boven degenen die zich van buitenaf 

aanmelden.

Een dagje uit?

Woensdag 29 augustus rijdt de bus via een 

mooie route naar het pittoreske Zierikzee, 

waar u aan boord gaat van een prachtig 

schip om vervolgens de Zeeuwse wateren te 

gaan bevaren. Genietend van de lunch vaart 

u over de Oosterschelde langs de Rogge-

plaat richting Kamperland en langs de kust 

van Noord-Beveland om daarna onder de 

Zeelandbrug door weer terug te gaan naar 

Zierikzee.

Het instappen bij Frankeland is om 10.30 uur.

Rond 17.30 uur bent u terug bij de 

opstapplaats.

De kosten van deze reis bedragen € 55,00 per 

persoon.

U kunt zich voor deze reis inschrijven op 

maandag 20 augustus tussen 14.00 uur en 

15.00 uur in de Havenzaal van Frankeland.

Rondvaart Zeeuwse wateren

Busreis vanuit Frankeland

Mossellunch in Stellendam
Op woensdag 26 september brengt de bus u naar restaurant ‘Zoet of Zout’ in Stellendam, waar de 

mosselpannen op u staan te wachten.

Hier kunt u, uitkijkend op het Haringvliet, genieten van het ‘zwarte goud’ en het mooie uitzicht.

Het instappen bij Frankeland is om 11.00 uur.

Rond 16.30 uur bent u terug bij de opstapplaats.

De kosten van deze reis bedragen € 55,00 per persoon.

U kunt zich voor deze reis inschrijven op maandag 17 september tussen 14.00 uur en 15.00 uur in 

de Havenzaal van Frankeland.
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Shantykoor Windstilte
Zaterdag 1 september, 14.30 

uur in de Havenzaal van 

Frankeland 

Het repertoire van dit koor is 

erg breed: van ruwe shanties 

tot melodieuze Ierse ballades, 

maar ook Nederlandse 

zeemansliederen.

Frickz
Woensdag 19 september, 19.30 

uur in de Grote Vaart van 

Vaartland

Dit trio bestaat uit:

Theo: ukelele, mondharmonica, 

kazoo en zang

Truus: gitaar en zang

Peter: basgitaar, mandoline en 

zang

Paul Sellers
Zondag 26 augustus, 14.30 uur 

in de Havenzaal van Frankeland

Bekende Nederlandstalige 

nummers alsook Engelstalige hits 

uit het verleden en heden.

De Jochies
Zaterdag 8 september, 

14.00 uur in de Floriade van 

Harg-Spaland

Deze twee ‘kwajongens’ verzorgen 

een spontaan en feestelijk 

optreden voor u. 

De Nederlandstalige liedjes van 

toen en nu worden tweestemmig 

en op geheel eigen wijze gebracht.

Fratres Corona
Donderdag 20 september, 

19.30 uur in de Havenzaal van 

Frankeland

Met een perfecte presentatie en 

chique uitstraling brengt Fratres 

Corona onder meer salonmuziek, 

sfeermuziek en lichtklassieke 

muziek, waarbij op filmdoek 

toepasselijke beelden worden 

vertoond.

Salonorkest Pistache
Woensdag 23 augustus, 19.30 

uur in de Grote Vaart van 

Vaartland

Pistache speelt tango’s, 

folkloristisch getinte stukken en 

marsen.

Het Gewestelijk 
Senioren Orkest 
Maassluis
Zaterdag 22 september, 

14.00 uur in de Floriade van 

Harg-Spaland

Het repertoire van dit 

harmonieorkest omvat onder 

meer marsen, opera- en 

operettefragmenten, walsen en 

populaire muzieknummers.

Koor Stand Together
Zaterdag 22 september,  

14.30 uur in de Serre van 

Schiewaegh

Het koor bestaat uit 35 

enthousiaste leden die popsongs, 

musical- en filmmuziek en 

evergreens zingen. 

Let’s sing together
Woensdag 3 oktober, 19.30 uur 

in de Grote Vaart van Vaartland

Let’s sing together is een actief 

koor dat een gevarieerd repertoire 

ten gehore brengt.

Michel Coenen
Zaterdag 13 oktober, 14.00 uur 

in de Floriade van Harg-Spaland

Een zoektocht vól muziek en 

nostalgie.

Vlaardingse smarties
Zaterdag 8 september, 14.30 

uur in de Serre van Schiewaegh

Een koor dat Nederlandstalige 

smartlappen en levensliederen 

ten gehore brengt, waarbij 

de Rotterdamse toppers niet 

vergeten worden.

Roy Alexander
Zaterdag 25 augustus, 14.30 uur 

in de Serre van Schiewaegh

Roy’s grootste voorbeeld is Frans 

Bauer. Daarnaast zingt hij ook vele 

andere bekende Nederlandstalige 

liedjes.

Podia uitgelicht

SEPTEMBER SEPTEMBER OKTOBER             Zie voor overige optredens het activiteitenrooster

SEPTEMBERAUGUSTUS
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4 8 2 3 6

3 8 1

6 1 9

8 9 2 4

3 7

5 1

5 6 4

4 2

1 3

Woordzoeker met als oplossing: maandagnacht
mevrouw J. Flügel-van Ooijen, Koolwitjehof 92, Schiedam Frankeland/Jacobs Gasthuis

mevrouw G. Groenendaal-Zijleman, Willem Andriessenlaan 25, Schiedam Harg-Spaland

mevrouw J. Vermeulen-van der Bent, appartement 344 Schiewaegh

mevrouw C.J Plugge-den Hamer, Dillenburgsingel 90, Vlaardingen Vaartland

Sudoku met als oplossing: 3
de heer B.H.M. Dries, Laan van Bol’Es 152, Schiedam Frankeland/Jacobs Gasthuis

de heer of mevrouw E. Kiela, Tornefors 12, Schiedam Harg-Spaland

mevrouw L. Koning-Groenendaal, Matlinge, appartement 789 Schiewaegh

mevrouw J. Joosten-Grinwis, appartement 309 Vaartland

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

De oplossing(en) van de nieuwe puzzel(s) kunt u tot uiterlijk maandag 10 september inleveren bij de  receptie 

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.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Naam

Adres 

Postcode en woonplaats

Sudoku                 Puzzel

    

Puzzelen

Winnaars van de puzzels uit de vorige editie van Frankelandgroep Nieuws

1

2

3

4

5

11

9

6

107

8

12



Intramuraal verblijf 
locaties en contactgegevens van de Frankelandgroep

U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst

 

Langdurig wonen

Verpleeghuiszorg* 

• Frankeland 
(waaronder gespecialiseerde 
Parkinson afdelingen en een  
Korsakov afdeling)

• Harg-Spaland
• Schiewaegh 

 

Zorgcentrumzorg*

• Harg-Spaland
• Jacobs Gasthuis
• Schiewaegh
• Vaartland 010 426 49 25

* Echtparenappartementen beschikbaar
U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst

Palliatieve zorg

• Schiewaegh

010 426 49 25

U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst

 

Tijdelijk verblijf

Kortdurend verblijf 

• Frankeland
• Harg-Spaland
• Jacobs Gasthuis
• Schiewaegh
• Vaartland 

 

Revalidatiezorg

• Frankeland 
 

Crisisverblijf

• Frankeland 010 426 49 25

Informatie contactgegevens
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Zelfstandig wonende senioren 
aanbod en contactgegevens van de Frankelandgroep

U kunt contact opnemen met 
Thuiszorg Ouderen  
Frankelandgroep (TOF)

 

Zorg thuis

• Zorg Thuis 
-  wijkverpleging 
-  begeleiding  
-  ondersteuning bij het huishouden

• Casemanagement dementie
• Personenalarmering

Welzijn en dagbesteding

• Welzijnsactiviteiten
• Diverse ontmoetingscentra
• Vervoersmogelijkheden vanuit/naar de 

Frankelandgroep locaties (regio NWN)
• Sport- en Recreatieclub
• Vakantiemogelijkheden Rockanje en 

Spanje

• Visiteclubs

• Dagbesteding / dagbehandeling

• Roze Salon
• Horeca- en maaltijdvoorzieningen

010 707 41 12

U kunt contact opnemen met

Coördinator welzijn

 

Coördinator visiteclubs

Coördinator dagbesteding
 
De maatschappelijke dienst

 010 426 49 25

U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst

 

Behandeling

• Specialist ouderengeneeskunde
• Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie 

en diëtiek
• Expertise op het gebied van Parkinson 

en Korsakov
• Alzheimer Café
• Parkinson Café 010 426 49 25

U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst

 010 426 49 25

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

Huur- en aanleunwoningen

Zelfstandig wonen met Zorg Thuis binnen 
de (aanpalende) wooncomplexen van de 
Frankelandgroep  

Informatie contactgegevens

Nieuws   7574   Frankelandgroep



www.frankelandgroep.nl


