
nieuws
editie 5 - 2018

Sportdag in Frankeland
Niet inwonend, toch zorg

Circus Alexander



Nieuws   32   Frankelandgroep

Colofon

Jaargang 10, nummer 5 - 2018

Oplage 4.000 stuks
Hoofdredacteur Hennie van der Gaag
Redactiesecretaresse Diana Snoek

Frankelandgroep Nieuws is een uitgave voor  bewoners 
en cliënten van Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs 
 Gasthuis, Schiewaegh, Vaartland en Thuiszorg Ouderen 
 Frankelandgroep (TOF)

Redactiemedewerkers
Enny  Stouthandel, Janneke Warmolts, Carien Kemink,  
Marlies Engel, Monique de Jager, Jacqueline Vos,
Elly Kramer, Erika van Driessen Hoogland en Rob Besseling
Met dank aan allen die aan deze editie  hebben meegewerkt

Vormgeving
DTPat - Patrick Mostert
Atlantis Creative

Frankelandgroep Nieuws verschijnt zes keer per jaar 
Het volgende nummer verschijnt op 15 december

Redactieadres
Frankelandgroep Nieuws
Sint Liduinastraat 10, 3117 CS Schiedam
Telefoonnummer: 010 - 426 49 25

U kunt uw inzending in een envelop,  gericht aan Redactie 
Frankelandgroep Nieuws,  inleveren bij de receptie van 
 Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh of 
Vaartland; ook kunt u uw inzending per e-mail richten aan: 
fgn.redactie@frankelandgroep.nl

Kopij voor de volgende editie kan worden ingeleverd bij het 
secretariaat van Frankeland, t.a.v. Diana Snoek.  
Dit kan vanaf nu al, maar de uiterlijke inleverdatum is 
maandag 12 november, wat strikt wordt gehanteerd
Kopij die na deze datum wordt ingeleverd, kan niet meer 
worden geplaatst

De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te 
weigeren of in te korten

Terugblik
Varend 
Corso

Welkom in 
grand-café 
De Serre!

Bezoek aan 
Drukkerij 
Van de Water

20

26

52

In deze editie
Voorwoord 4
Beste Menu van de Zorg  6
Dag van de Mantelzorg 2018 8
Exposities  10
Fish and Chips in Harg-Spaland 11
Korsakov-cliënten in Frankeland 12
Column Cindy  14
Van LOOK TV naar JW TV 16
Sinterklaasfeestjes met Lotje en Dotje  18
MVO-trofee 2018 23
Circus Alexander 24
Nog één keer langs de oude woning wandelen 27
Wintertijd 27
Sportdag in Frankeland 28
Agenda Alzheimer Café en Parkinson Café 30
Bewoners met korting naar Parckhoeve 32
Met de Mannenclub de havens in … 34
Gemeentearchief Schiedam  36
Ervaringen van een vrijwilliger bij Harg-Spaland 38
De wintermarkt komt er aan 39
Europa komt naar je toe 40
Vervulde wensen in Harg-Spaland 42
(Nog) niet inwonend, toch zorg 44
Om even bij stil te staan ...  46
Engelstalige kerkdienst 47
Maatje gezocht voor Zora 47
Bewonersvakantie Schiewaegh 48
Heeft u al een  verzoeknummer aangevraagd? 51
Stadsarchief Vlaardingen  54
Gedicht  57
Op de koffie bij …  58
Natuur-rijk Schiedam  62
Eten en drinken bij de Frankelandgroep 64
Steunfonds Derde Wereld 67
Busreizen vanuit Frankeland 68
Podia uitgelicht  70
ZorgkaartNederland in beeld 73
Puzzelen  74



Nieuws   54   Frankelandgroep

Helaas moet je je als volwassene toch wat meer 

schikken in het ‘keurslijf’. En ook voor ons als 

zorgorganisatie geldt dat er een woud aan regeltjes 

is waaraan we ons moeten houden. 

De kunst (en lol) is om binnen die regels de maxi-

male ruimte te zoeken en waar nodig ook buiten de 

gebaande wegen te gaan om dat te doen waarin je 

gelooft.

Ik ben lekker stout

Ik wil niet meer, ik wil niet meer!

Ik wil geen handjes geven!

Ik wil niet zeggen elke keer:

Jawel mevrouw, jawel meneer ...

nee, nooit meer in m’n leven!

Ik hou m’n handen op m’n rug

en ik zeg lekker niks terug!

Ik wil geen vieze havermout,

ik wil geen tandjes poetsen!

Ik wil lekker knoeien met het zout,

ik wil niet aardig zijn, maar stout

en van de leuning roetsen

en schipbreuk spelen in de teil

en ik wil spugen op het zeil!

En heel hard stampen in een plas

en dan m’n tong uitsteken

en morsen op m’n nieuwe jas

en ik wil overmorgen pas

weer met twee woorden spreken!

En ik wil alles wat niet mag,

de hele dag, de hele dag!

En ik wil op de kanapee

met hele vuile schoenen

en ik wil aldoor gillen: nee!

En ik wil met de melkboer mee

en dan het paardje zoenen.

En dat is alles wat ik wil

en als ze kwaad zijn, zeg ik: bil!

Voorwoord
Door Pepita Breugem, directeur beheer

Ik ben lekker stout

Wie kent ze niet? De verhalen en gedichten van Annie M.G. Schmidt. 

Als klein meisje had ik zo mijn favoriete gedicht: ‘Ik ben lekker stout’.

Dat dwarse sprak me toen blijkbaar nogal aan …

Zo hebben we de afgelopen jaren onder andere 

het product PlusWonen neergezet omdat we erin 

geloofden. En met mooi resultaat!

Ook voor de komende jaren zien we genoeg kansen 

en uitdagingen voor de Frankelandgroep.

Het aantal ouderen in Nederland (en dat geldt ook 

voor Schiedam en Vlaardingen) neemt de komende 

jaren nog fors toe. Het aantal ouderen dat zorg en 

ondersteuning nodig heeft, al dan niet in combi-

natie met ‘beschut’ wonen, neemt daardoor ook 

toe. Tegelijkertijd zien we dat de arbeidsmarkt voor 

zorgpersoneel steeds krapper wordt, zowel door 

de vergrijzende samenleving alsook doordat er 

komende jaren een grote groep oudere zorgmede-

werkers met pensioen gaat.

Uit: ‘Ik ben lekker stout’

Schrijver: Annie M.G. Schmidt

Op dat speelveld willen wij blijven zorgen voor 

goede zorg, tevreden klanten en tevreden mede-

werkers! Daar gaan we voor! Dat vraagt creativiteit 

en ‘out of the box’ denken én er volop met z’n 

allen (met alle collega’s, gemeenten en andere 

samenwerkings partners) ertegenaan gaan.

En als we daarvoor een beetje stout moeten zijn … 

dan doen we dat gewoon!
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Mooi nieuws! Na een uitgebreide selectieprocedure staan we samen met zes 

andere zorgorganisaties uit Nederland in de voorrondes van ‘het Beste Menu 

van de Zorg’, dé kookwedstrijd van de zorg van Distrivers.

Keukenteam  Frankelandgroep 
in  voorrondes  Beste Menu van 
de Zorg

Thuiswedstrijd
Op dinsdag 9 oktober mocht ons keukenteam aan 

de slag met het bereiden van een vooraf vastge-

steld driegangenmenu voor onze vaste gasten in de 

Brasserie van Frankeland.

Komen we door deze voorronde heen, dan gaan we 

in de ‘grande finale’ de strijd aan met twee andere 

finalisten!

Driegangenmenu
Het menu dat wij op 9 oktober presenteerden 

moest aan een aantal voorwaarden voldoen: het 

moest onder andere opgebouwd zijn uit een voor- 

of bijgerecht, een hoofdgerecht met vlees, vis, 

kip, wild, gevogelte of vegetarisch en een dessert. 

 Daarnaast mocht de kostprijs niet hoger zijn dan 

€ 4,00 en moest het menu die dag aan minimaal 

50 personen uitgeserveerd worden ter vervanging 

van het gangbare menu.

Een mooie klus voor onze kok Peter Kallenbach en 

zijn team! Hij heeft het menu helemaal uitgedacht 

en samengesteld en het die dag samen met twee 

collega’s bereid. Met de samenstelling van het 

menu ging hij natuurlijk niet over een nacht ijs. 

Tijdens de High Five-diners in april van dit jaar is 

het menu op al onze locaties uitgebreid getest en 

geëvalueerd. De opmerkingen en tips die hieruit 

voortkwamen, zijn meegenomen in het uiteinde-

lijke menu. 

De wedstrijdjury beoordeelt het menu onder 

andere op smaak, presentatie en kostprijs.

Doel van de wedstrijd
Het Beste Menu van de Zorg is in het leven 

geroepen door Distrivers, voedingsmiddelenleve-

rancier en maaltijdspecialist voor zorginstellingen 

in heel Nederland. Met de wedstrijd wil de organi-

satie zorginstellingen stimuleren om creatief te zijn 

met ingrediënten en elke dag een verantwoorde en 

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

gezonde, maar vooral lekkere maaltijd te serveren 

aan hun cliënten. En dit binnen het budget van de 

zorginstelling.

Een mooie uitdaging waaraan wij graag meedoen!

We wachten in spanning af of we door zijn naar de 

grote finale …

De voorwaarden:

een voor-, hoofd- en nagerecht 

voor minder dan € 4,00
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Een gezellig avondje uit!
Mantelzorgers van onze cliënten in de thuissituatie 

bieden wij een avondje uit aan. Zij zijn uitgenodigd 

voor een gezellig High Five-diner in één van onze 

Brasserieën en mogen hierbij één gast meenemen. 

Tijdens deze avond krijgen zij een feestelijk buffet 

aangeboden en zullen onze keuken- en horeca-

teams het hen zo aangenaam mogelijk maken! 

De mantelzorgdiners vinden plaats in het eerste 

kwartaal van 2019.

Bent u mantelzorger van een cliënt in de thuis-

situatie? Dan ontvangt ook u binnenkort een 

persoonlijke uitnodiging!

Mantelzorgmarkt van Minters 
Mantelzorg
In het kader van de ‘Dag van de Mantelzorg’ organi-

seert Minters Mantelzorg op dinsdag 6 november 

namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en 

Schiedam een feestelijke activiteit voor mantelzor-

gers, van jong tot oud, in het Theater aan de Schie 

in Schiedam. Het programma begint om 16.15 uur 

met een informatiemarkt, gevolgd door een diner 

en twee theatervoorstellingen.

De Frankelandgroep is op deze informatiemarkt 

aanwezig om mantelzorgers te informeren over ons 

uitgebreide aanbod aan zorg en welzijn. 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht 

op de website www.mintersmantelzorg.nl.

Mantelzorgers in het zonnetje!

Dag van de Mantelzorg 2018
Vrijdag 10 november is de jaarlijkse ‘Dag van de Mantelzorg’. Een dag 

waarop mantelzorgers in het hele land in het zonnetje worden gezet.  

De Frankelandgroep doet hieraan, net als in voorgaande jaren, graag  

mee!

Met de ‘Dag van de Mantelzorg’ willen wij mantel-

zorgers bedanken en onze waardering uitspreken 

voor hun goede zorgen. Zowel richting mantel-

zorgers van onze cliënten in de thuissituatie als 

richting mantelzorgers van onze bewoners bij de 

locaties.

Professionele fotoshoot met familie
Na het succes van vorig jaar nodigen we mantel-

zorgers van onze bewoners en van huurders in 

de Liduinahof en Vaartland uit om op zondag 
12 november samen met hun familielid plaats 

te nemen voor de lens van een professionele 

fotograaf. 

Speciaal voor deze dag bouwen we bij iedere 

locatie van de Frankelandgroep een fotostudio op. 

Is het voor de bewoner of huurder om gezond-

heidsredenen niet mogelijk om naar de fotostudio 

toe te komen, dan zoekt de fotograaf hen op in hun 

appartement of in de huiskamer van de afdeling.

Bent u mantelzorger van een bewoner in Franke-

land, Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh 

of Vaartland óf van een huurder in de Liduinahof 

of Vaartland? Dan ontvangt u binnenkort een 

persoonlijke uitnodiging!
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Harg-Spaland

Wie Jeanine Salij

Wanneer 1 oktober tot 30 november

Wat verschillende stijlen

Jeanine schildert in verschillende stijlen. 

Met aquarelverf schildert zij onder meer 

stillevens, dieren en bloemen.

Exposities

Vaartland

Wie Rinke Baaima

Wanneer 1 november tot 15 december

Wat Schilderijen met accenten   

 op kleur en beweging

Rinke maakt onder andere organische 

beelden waarin kleur en beweging in 

abstracte vorm aanwezig zijn. Hij wordt 

geïnspireerd door natuurlijke vormen. 

Op een mooie dag eind juli hebben de bewoners 

van de begane grond en eerste etage in Harg-

Spaland genoten van een Engelse middag. 

Met het Engelse volkslied op de achtergrond 

werden de bewoners welkom geheten in het 

Multi Functioneel Centrum (MFC), dat uiteraard 

in Engelse sfeer was getooid.

Er werd volop genoten van een heerlijke traditio-

nele Engelse maaltijd, namelijk fish & chips. En op 

de achtergrond werden, helemaal in stijl, Engelse 

klassiekers gedraaid van onder meer The Beatles.

Het was nog lang heel gezellig in het MFC!

Frankeland

Wie Martin Triel

Wanneer 1 november t/m 10 december

Wat magisch realisme en surrealisme

De schilderstijl van Martin Triel ligt tussen 

het magisch realisme en het surrealisme. Hij 

werkt met zowel acryl- als olieverf.

Martin heeft eerder geëxposeerd in het 

Stedelijk Museum in Schiedam en het stad-

huis in Rotterdam.

Fish and Chips in Harg-Spaland
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Voor het schrijven van dit artikel was ik op de 

koffie bij de bewoners van de Korsakov-afdeling. 

Het was een gezellige ochtend. Het viel mij op dat 

er een rustige sfeer heerste. Enkele bewoners 

waren afwezig omdat ze aan het zwemmen waren. 

Een mevrouw vertelde mij dat ze prettig woont 

en dat ze vaak geniet van de wandelingen naar 

het Julianapark. Een andere bewoonster geniet 

van de activiteiten. Niet dat ze vaak meedoet, 

maar ze geniet ervan om toe te kijken. Er is een 

duidelijke structuur op de afdeling en dat geeft 

veel bewoners houvast. Zo hebben zij allen ook 

een eigen taak te verrichten in de huiskamer, net 

als in een gewoon huishouden. Opvallend is dat 

de gemiddelde leeftijd van deze bewoners jonger 

is dan die op de andere afdelingen in Frankeland. 

Men spreekt elkaar hier ook allemaal met de voor-

naam aan. Een medewerker geeft ook voortdurend 

aandacht aan geheugentraining voor de bewoners. 

Zo heeft iedereen een vast programma per week 

en een eigen agenda. Eenmaal per week hebben 

ze met elkaar een agendatraining. Wie voldoende 

computervaardig is, kan via een programma het 

geheugen trainen. Een bewoner had net de krant 

gelezen en kon goed aangeven wat er die dag zoal 

in het nieuws was. Ik complimenteerde hem daar-

over, maar hij gaf wel aan dat hij het na een uur al 

vergeten zou zijn.

Sommige bewoners vonden het jammer dat ze wat 

verder van familie af wonen. Dat is mede als gevolg 

van het feit dat er niet zo veel zorgafdelingen voor 

Korsakov-cliënten in Nederland zijn. Deze afdeling 

in Frankeland heeft dan ook een regionale functie. 

Een bewoonster heeft het geluk dat zij haar kinder-

jaren in de Fabristraat, vlakbij Frankeland, heeft 

doorgebracht. Haar dochter woont ook in Schiedam 

en kan daardoor gemakkelijk even een kopje koffie 

komen drinken en samen met haar lunchen in de 

Brasserie van Frankeland.

Na de koffie heb ik de bewoners in het zwembad 

opgezocht. Ze genoten van het uurtje zwemmen. 

Enkelen waren nog aan het zwemmen en de 

anderen stonden in het water aan de kant met 

elkaar te kletsen. Er heerste een ontspannen sfeer.

Terwijl ik aan de kant stond toe te kijken, ging een 

mevrouw naast mij zitten. Zij ging zwemmen als de 

bewoners van de Korsakov-afdeling uit het water 

waren. Zij woont nog zelfstandig in Schiedam en 

zwemt eenmaal per week in Frankeland. Ze zei 

tegen mij: “Heb je gezien dat die mijnheer zijn 

nagels gelakt heeft?”. Ze vond het blijkbaar vreemd. 

Aan haar houding kon ik merken dat ze mijn reactie 

niet had verwacht toen ik zei dat ik het prettig voor 

die mijnheer vind dat hij binnen de Frankeland-

groep zichzelf kan en mag zijn.

Jenn Kruize, vrijwilligster in Frankeland, 
vertelt over haar moeder
“Mijn moeder woont sinds 5 juli 2016 op de 

Korsakov- afdeling van Frankeland. Ze heeft sinds 

1986 het syndroom van Korsakov. Dus eigenlijk 

weet ik niet beter. Ze is in Frankeland terecht-

gekomen nadat ik hier als vrijwilligster ben gaan 

werken. Hiervoor woonde mijn moeder 19 jaar in 

een verzorgingshuis in Ridderkerk.

In die tijd was het moeilijk om mensen met 

Korsakov op een passende afdeling te plaatsen. 

Aan haar gedrag merk ik dat ze in zekere mate op 

haar huidige woonplek gelukkig is. Ze heeft plezier 

met de verzorgenden en doet aan vele activiteiten 

mee. Mijn moeder heeft vier kinderen en ik ben 

de enige die nog contact met haar heeft. Ik begrijp 

dat er voor mijn broers en zusje vroeger teveel is 

gebeurd en kan het hen vergeven. Nu ik zie hoe 

mijn moeder hier in Frankeland is opgefleurd, ben 

ik blij dat ik heb doorgezet en kan genieten van mijn 

moeder zoals ze nu is. Ze is een lieve, spontane 

vrouw die weet wat er in het verleden is gebeurd en 

beseft wat er in haar leven is fout gegaan. Korsakov 

kan niet worden teruggedraaid en wat er is gebeurd 

evenmin. Voor de tijd dat ze nog bij ons is, heeft 

ze een toekomst op de Korsakov-afdeling en daar 

draait het nu om. Ik hoop dat ze daar gelukkig blijft.

Wil je weten wie ze is? Ze staat op het omslag van 

de Korsakov-folder van de Frankelandgroep.”

De zorgafdeling voor Korsakov-cliënten 
in Frankeland

Door Erika van Driessen Hoogland

Wilt u meer informatie over de zorg-

afdeling voor Korsakov-cliënten in 

Frankeland?

Bij de receptie van alle locaties is de 

Korsakov-folder verkrijgbaar.

U kunt ook informatie vinden op: 

www.frankelandgroep.nl
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Waar mensen met de ziekte 

van Alzheimer of de ziekte van 

Parkinson vaak kunnen rekenen 

op begrip en sympathie, kunnen 

mensen met het syndroom van 

Korsakov dit veelal niet. Zij 

hebben te maken met het stigma 

dat zij het er zelf naar gemaakt 

hebben. Iets waar mijn bewo

ners zelf ook aan meedoen. Een 

aantal bewoners vindt namelijk 

dat zij niet op de afdeling thuis

hoort. Dit omdat zij zelf ook een 

beeld hebben van mensen met 

Korsakov. Een beeld waarin zij 

zichzelf niet herkennen. 

De ziekte van Korsakov ontstaat 

vanwege een ernstig tekort aan 

vitamine B1. Een tekort aan 

vitamine B1 ontstaat door slechte 

voeding en door slechte opname 

van voeding. Alcoholisten lopen 

het grootste risico, omdat zij 

meestal slecht eten of voedings

stoffen niet goed opnemen, 

waardoor vitaminetekort ontstaat. 

Een gedeelte van de hersenen 

raakt beschadigd en er ontstaan 

geheugenverlies en problemen 

met het plannen van activi

teiten. Ook mensen met anorexia, 

mensen die een maagoperatie 

hebben ondergaan of op een 

andere manier ondervoed zijn, 

lopen risico op het ontwikkelen 

van Korsakov. 

Op de afdeling krijgen bewo

ners medicatie om het tekort 

aan vitaminen aan te vullen en 

hebben wij een vaste structuur. 

Dit houdt in dat bijvoorbeeld 

de eet  momenten op dezelfde 

tijden plaatsvinden. Ook koffie

momenten zijn op dezelfde tijden, 

activiteiten en clubs komen 

wekelijks terug, men wast kleding 

op een vaste dag, heeft vaste 

afspraken over marktbezoek, 

uit eten gaan in de Havenzaal, 

et cetera. Door herhaling blijft 

informatie uiteindelijk hangen.

Ook wordt er gezwommen door 

een vaste groep, op een vaste dag 

en tijd. 

Faalangst komt veel voor bij de 

bewoners. Om die reden deed 

ik een verzoek aan een groep 

mensen die na de groep bewo

ners van mijn afdeling gebruik 

maakt van het zwembad. Zij 

komen halverwege het zwemmen 

alvast aan de kant zitten om op 

hun beurt te wachten. Ik vroeg 

hen subtiel en onopvallend om 

wat later te komen, omdat de 

bewoners van mijn afdeling 

zich hierdoor bekeken voelen, 

onzeker worden en stoppen met 

zwemmen. 

Een vrouw stapte pinnig op me 

af en riep: “Dan hadden ze niet 

zoveel dit moeten doen”, waarbij 

zij een gebaar maakte alsof zij 

een glas vasthad en daaruit dronk. 

Pijnlijk voor de bewoners, die dit 

zagen en frustrerend voor mij. 

Fatsoensnormen lijken helemaal 

niet relevant wanneer iemand 

alleen nog gezien wordt als 

‘Korsakovpatiënt’. 

Korsakov is vaak het gevolg van 

alcoholgebruik, dat klopt. Maar 

wat is daar de achterliggende 

reden van? Het merendeel van de 

bewoners heeft een traumatisch 

verleden. Moet je dan afgerekend 

worden op het feit dat je hiermee 

niet op een gezonde manier bent 

omgegaan en de pech had een 

ziekte te ontwikkelen? Daarbij 

kun je alcohol kopen op iedere 

straathoek. Een verslaving is 

geen kwestie van “niet meer 

doen, hoor”. Iemand met een 

depressie heeft niks aan: “ga dan 

leuke dingen doen”, een oudere 

is niet per se afgeschreven omdat 

diegene oud is. 

In het zwembad zag de vrouw 

een stel alcoholisten in het water 

liggen. Ik zag onder meer een 

kunstschilder, een muziek

liefhebber, een vrijgevochten, 

reislustige vrouw en een veteraan 

Column Cindy

Foto’s: Fieke van Dieren

met een enorm gevoel voor 

humor.

En nee, zij hebben geen ‘knuffel

bare’ ziekte, maar ze zijn mensen 

met hun eigen verhaal. 

Daarom zal ik er alles aan doen 

om te zorgen dat zij, ondanks het 

stigmatiseren door hun omge

ving, niet gebukt gaan onder een 

zelfstigma. Dat zij niet geloven 

dat wat anderen denken waar 

is, maar dat zij het vertrouwen 

krijgen te geloven dat zij meer 

zijn dan hun ziektebeeld. 
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Inmiddels 61 jaar geleden zag Jan Willem de Boer 

het levenslicht in het Gemeenteziekenhuis, de plek 

waar veel Schiedammers ter wereld kwamen.

Zijn ouders woonden aan de Sint Liduinastraat in, 

maar toen het gezin zich uitbreidde, verhuisde het 

naar de nieuwbouwwijk Nieuwland, die in die jaren 

ook werd aangeduid als ‘hongerput’.

Jan Willem is getrouwd en heeft twee zonen. 

Lange tijd heeft het gezin aan de Vlaardingerdijk 

gewoond, maar de aanleg van de metro heeft 

hen doen besluiten naar een groenere omge-

ving te verhuizen. Dat werd de wijk Spaland in 

Schiedam-Noord.

Al enige tijd mag hij zich gepensioneerd noemen, 

maar in zijn werkzame leven heeft hij 36 jaar lang 

de Franse taal gedoceerd op een MAVO/VMBO-

school in Schiedam.

Dat Jan Willem het docentschap niet meer uitoefent 

en met pensioen is, wil niet zeggen dat hij zijn 

dagen nu luierend op de bank doorbrengt.

Nee, hij was en is een druk baasje, want u kent hem 

natuurlijk van de lokale omroep. Jan Willem was er 

al bij toen deze in 1987 startte en was van 1997 tot 

2010 ook voorzitter.

In 2001 heeft Jan Willem LOOK TV opgericht, 

waarvan hij ook hèt gezicht was.

Veel programma’s heeft hij op deze lokale zender 

gepresenteerd en nog meer Schiedammers alsook 

bekende Nederlanders zijn door hem geïnterviewd.

Alles wat nieuwswaarde had, daar was Jan Willem 

met de cameraploeg present en werden de kijkers 

op vakkundige en plezierige wijze geïnformeerd.

Samen met zijn maatje Henk Groenewegen heeft 

Jan Willem jarenlang op de zaterdagochtend het 

populaire televisieprogramma ‘Wenneker Live’ 

gepresenteerd.

Helaas is Henk Groenewegen recentelijk na een 

kort ziekbed overleden.

Tja … en dat geeft pijnlijk aan dat de wereld nimmer 

hetzelfde blijft, hetgeen ook voor Jan Willem de 

Boer geldt. Door allerhande ondoorgrondelijke 

zaken is hij sinds april van dit jaar niet langer meer 

verbonden aan de lokale televisie.

Maar hij is er de man niet naar om te gaan sikke-

neuren en heeft kordaat gehandeld door als 

blogger met een eigen YouTube-kanaal door het 

leven te gaan.

Daar waar in Schiedam iets gebeurt wat het 

verslagleggen waard is, tref je Jan Willem de Boer. 

Hij maakt videoreportages die onafhankelijk, fris 

en informatief zijn.

Hoewel hij nog maar kort als blogger actief is, zijn 

zijn reportages al 80.000 keer bekeken. Dat is zeker 

een felicitatie waard en geeft aan dat de kijkers 

hem in ieder geval nog lang niet beu zijn!

Van LOOK TV naar JW TV
Door Hennie van der Gaag

Als we het over bekende Schiedammers hebben, dan is hij er absoluut één van.

Dan doel ik op Jan Willem de Boer, die destijds, als een van de eersten in 

Nederland, de lokale televisie heeft gerealiseerd.

Maar wie is de mens Jan Willem en wat doet hij nu zoal?

Bent u ook nieuwsgierig naar de 

 reportages van Jan Willem de Boer?

Ga dan naar YouTube en zoek naar

JW TV Schiedam.

U kunt zich ook gratis op deze blog 

abonneren. U krijgt dan alle repor-

tages vanzelf digitaal aangeboden.

Als u op zijn blog bent, ziet u de knop 

‘abonneren’ staan. Zodra u hierop 

klikt, bent u automatisch gratis lid.
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Ja, ik kom naar het Sinterklaasfeest op zondag 18 november in FRANKELAND
Aanvang 14.30 uur; de Havenzaal is vanaf 14.00 uur open

Naam (groot)ouder

Naam, geslacht en leeftijd kind(eren)

Kind 1 meisje/jongen leeftijd jaar

Kind 2 meisje/jongen leeftijd jaar

Kind 3 meisje/jongen leeftijd jaar

Kind 4 meisje/jongen leeftijd jaar

Deze strook, inclusief het cadeautje, vóór zaterdag 10 november inleveren bij de receptie van Frankeland / Jacobs Gasthuis

Ja, ik kom naar het Sinterklaasfeest op zaterdag 1 december in VAARTLAND
Aanvang 10.00 uur in de Grote Vaart

Naam (groot)ouder

Naam, geslacht en leeftijd kind(eren)

Kind 1 meisje/jongen leeftijd jaar

Kind 2 meisje/jongen leeftijd jaar

Kind 3 meisje/jongen leeftijd jaar

Kind 4 meisje/jongen leeftijd jaar

Deze strook, inclusief het cadeautje, vóór maandag 26 november inleveren bij de receptie van  

Vaartland of de activiteitenbegeleiding


Maar vooraf verzeilen Lotje en Dotje als vanouds in 

doldwaze situaties; niet alleen in Frankeland, maar 

ook in Vaartland.

Alle kinderen (ook klein en achterkleinkinderen) 

tot en met 10 jaar van bewoners, medewerkers en 

vrijwilligers van Frankeland/Jacobs Gasthuis dan 

wel Vaartland zijn van harte welkom in de Haven

zaal respectievelijk de Grote Vaart.

Sinterklaasfeestjes 
met Lotje en Dotje
Ook dit jaar zetten Sinterklaas en zijn Pieten voet op Nederlandse bodem.

Uiteraard willen juffrouw Lotje en juffrouw Dotje samen met vele verwachtings-

volle kinderen de Goedheiligman en zijn gevolg ook nu weer hartelijk welkom 

heten.

Uiteraard verwachten de kinderen een presentje van 

Sinterklaas en zijn Pieten.

Het door u gekochte en ingepakte cadeau (maximaal 

10 euro) levert u gelijktijdig met het aanmeld

strookje in. Op het cadeau dient duidelijk de voor 

en achternaam van het kind te worden vermeld.
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We gingen naar watersportvereniging Callenburgh. 

Dertien vrijwilligers gingen lopend achter een 

rolstoel daar naartoe. Vanaf een steiger kon men 

zeer comfortabel de parade gadeslaan. Ze waren 

voorbereid hoor: koele doeken mee, koud water en 

een paraplu die de warmte een heel klein beetje 

kon tegenhouden.

Spijt hebben ze er niet van gehad. De lunchpak-

ketten en het koude water smaakten prima, terwijl 

ook de sportvereniging nog met een paar leuke 

traktaties kwam: chips, water met een smaakje en 

een ijsje. 

Om 17.00 uur kwam de eerste versierde boot langs-

varen en men was het er unaniem over eens; weer 

mooier dan vorig jaar. Vooral de eerste boot, die de 

verovering en inname van Flardinga door Dirk de 

Derde uitbeeldde. 

Terugblik op Varend Corso
Door Carien Kemink; foto’s Elly Kramer

Omdat men uit ervaring inmiddels weet dat het Varend Corso ieder jaar weer 

spectaculair is, hadden dit jaar maar liefst 25 bewoners aangegeven graag 

mee te willen. Niks mis met een namiddagje uit en ook nog genieten van alle 

prachtig versierde boten. Maar op vrijdag 3 augustus was het 34 graden en 

dàt was voor een aantal mensen toch iets te hoog boven het kookpunt. 

U herinnert zich vast nog de prachtige banieren 

waarmee in juni Vaartlandbewoners in de optocht 

meereden. Men herkende al van verre het wapen 

van Vlaardingen. Ook de boot met een middel-

eeuwse nederzetting herinnerde iedereen weer 

aan de viering van het 1.000-jarig bestaan van de 

stad.
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Op woensdag 10 oktober vond de verkiezing 

MVO-ondernemer 2018 plaats. Een initiatief van het 

Sociaal Economisch Netwerk, waarbij organisaties 

die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 

het zonnetje werden gezet: organisaties in de regio 

Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met aandacht 

voor mens, milieu en opbrengst (People, Planet en 

Profit). Bij het ter perse gaan van deze editie van 

Frankelandgroep Nieuws was de uitslag nog niet 

bekend, maar we zijn met trots een van de drie 

genomineerden voor de MVO-trofee 2018! 

Verantwoordelijkheidsgevoel en lef
De Frankelandgroep werd voorgedragen en 

genomineerd uit 23 ondernemingen in Schiedam, 

 Vlaardingen en Maassluis, samen met het 

 Schiedamse Irado en het Vlaardingse Voscon. 

Volgens de jury zetten alle drie de organisaties zich 

op hun eigen wijze in voor hun omgeving. “Zij tonen 

verantwoordelijkheidsgevoel en lef. 

Ze durven het verschil te maken. Daarmee dienen 

zij als voorbeeld.” 

Volgens de jury zetten wij daarbij sterk in op 

People: “Deze zorginstelling neemt jaarlijks tien-

tallen medewerkers aan met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Het inplannen van overcapaciteit 

draagt bij aan het welzijn van medewerkers en aan 

werkgelegenheid in de regio.” Dapper, vindt de jury. 

“De Frankelandgroep ziet de inzet op People niet als 

kostenpost, maar juist als een manier om de Profit 

te versterken.’’

Laat het NETwerken
De uitreiking van de MVO-trofee 2018 vond plaats 

tijdens het ‘Laat het NETwerken’-evenement op 

10 oktober in Maassluis. Tijdens dit evenement 

mochten we ons aan de aanwezige gasten presen-

teren met een vooraf op locatie opgenomen video. 

We lieten hen onder andere zien hoe medewerkers 

van Pameijer, Stroomopwaarts en Ipse de Bruggen 

volwaardig en met trots bij ons werkzaam zijn. Het 

was vervolgens aan de aanwezigen om te stemmen 

op één van de drie genomineerden.

Wie de meeste stemmen had ...? Dat hoort u in de 

volgende editie van Frankelandgroep Nieuws!

Frankelandgroep genomineerd 
voor MVO-trofee 2018

Meer dan 40 boten waren er dit jaar, vol met 

kleurige bloemen, fruit en groenten en op menige 

boot ook met prachtig aangeklede dansers en 

danseressen. Doordat de boten heel langzaam 

voorbijkwamen, kon men alles goed zien en elkaar 

attent maken op allerlei details. Mocht men tóch 

nog iets gemist hebben, dan was het wachten op de 

terugkomst want wat verderop keerden de boten 

en voeren ze nog eens langs de sportvereniging en 

was de boot vanaf de andere kant te bewonderen.

Ondanks het extreem warme weer is niemand 

gesmolten, heeft iedereen enorm genoten en werd 

er na thuiskomst nog flink nagepraat.

Rest alleen nog een grote dankbetuiging aan 

sportvereniging Callenburgh. Deze vereniging heeft 

er, en niet voor het eerst, voor onze Vaartland-

bewoners een topdag van gemaakt door ons deze 

toplocatie aan te bieden.
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Bij binnenkomst stond clown Frenkie de mensen 

al op te wachten en verwelkomde hij eenieder 

persoonlijk. De voorstelling werd verzorgd door 

zeven enthousiaste, professionele en internationale 

artiesten. Er waren verschillende acts en clown 

Frenkie sprak alles op een humoristische wijze 

en met muziek aan elkaar. Hij liet ook nog enkele 

goocheltrucs zien. De acts van de andere artiesten 

varieerden van acrobatiek, jongleren en bellen-

blazen tot een act met kleine dieren. De optredens 

met de duiven, poezen en honden werden ook zeer 

gewaardeerd.

Na afloop van de eerste voorstelling ging men 

weer huiswaarts. De touringcars en kleine busjes 

reden af en aan en iedereen was voor de lunch 

weer thuis. Ondertussen stonden de bewoners 

van Vaartland klaar om naar de voorstelling van 

13.30 uur te gaan. Zij konden het lopend of in de 

rolstoel af. Nadat de bewoners van Frankeland 

weer thuis waren afgezet, reden de touringcars 

en bussen door naar de locaties Jacobs Gasthuis, 

Schiewaegh en Harg-Spaland om daar de bewoners 

op te halen voor de voorstelling van 15.30 uur.

Circus Alexander
Door Erika van Driessen Hoogland

Circus Alexander streek een aantal dagen neer in Vlaardingen voor de bewoners 

van de Zonnehuisgroep, Argos Zorggroep en de Frankelandgroep. Het was een 

cadeau van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Eén mevrouw vertelde over haar vader die als muzi-

kale clown in het circus werkte. Hij had een act met 

een zingende zaag en xylofoon.

Mevrouw heeft zelf nooit met een circus rond-

getrokken, want haar moeder hield daar niet van. 

Als haar vader in de buurt een optreden had, ging 

ze natuurlijk wel vaak naar het circus.

Circus Alexander
Circus Alexander is een klein, maar ijzersterk circus-

project. Opgezet met dezelfde liefde, passie en 

vakmanschap zoals deze artiesten al achttien jaar 

circus maken onder de naam Sijm. Circus Alexander 

is in 2017 ontstaan om optredens te verzorgen 

op kleinere oppervlakten. Als onderdeel van 

evenementen, op festivals, bij dorpsfeesten, voor 

scholen, om saamhorigheid in wijken te vergroten, 

voor projecten binnen de jeugdzorg en natuurlijk 

bij zorginstellingen.

De tent past op bijna elke locatie en heeft 175 zit -

plaatsen. De acts van Circus Alexander zijn artistiek 

en technisch van hoog niveau.

Wilt u meer informatie, zie dan de website: 

www.circussijm.nl

Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 
Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. verstrekt 

donaties aan organisaties die zich inzetten voor 

de maatschappij. Het fonds heeft als doelstelling 

het verhogen van de kwaliteit van de samenleving 

door het verlenen van financiële steun aan - of het 

zelf realiseren van - projecten van algemeen maat-

schappelijk belang met ideële of sociale strekking. 

Op het gebied van maatschappelijk welzijn, sport, 

vrije tijd, kunst en cultuur, educatie, gezondheid, 

natuur en milieu worden jaarlijks ongeveer 350 

aanvragen behandeld.

Het fonds steunt alleen concrete en afgebakende 

projecten die ten goede komen aan de samen-

leving in de regio. Bij de beoordeling van de 

projecten spelen de kernbegrippen ‘participatie’ en 

‘ontplooiing’ een belangrijke rol, want de kwaliteit 

van onze samenleving is in hoge mate afhankelijk 

van de wijze waarop mensen betrokken zijn bij het 

functioneren ervan.

Wilt u meer informatie, zie dan de website: 

www.fondssv.nl

Woensdag 5 september brachten zo’n 350 bewo-

ners van onze locaties en cliënten van de TOF 

(Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep) en de dag - 

besteding een bezoek aan Circus Alexander. De 

circustent met 175 zitplaatsen was opgezet naast 

het Zonnehuis in Vlaardingen en was de gehele 

dag voor de Frankelandgroep gereserveerd. Het 

was een hele organisatie om alle bewoners op 

tijd ter plaatse te krijgen, maar het is gelukt en de 

bewoners en de vele begeleiders, medewerkers, 

familieleden en vrijwilligers genoten van een mooie 

voorstelling.

Er waren deze dag drie voorstellingen van een uur. 

De eerste was om 11.00 uur en gereserveerd voor 

bewoners en cliënten van locatie Frankeland, de TOF 

en de dagbesteding. Vooraf was er voor de eerste 

gasten koffie in het naastgelegen Zonnehuis. Het 

was daar al heel gezellig en de bewoners deelden 

met elkaar verhalen uit het verleden, toen zij als 

kind of met hun kinderen naar het circus gingen. 
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Tijdens het interview kwam ter sprake dat meneer 

vroeger pr-chef is geweest en zeer geïnteresseerd 

is in drukwerk.

Meneer Verhulst had een wens: hij vroeg of het 

mogelijk was de drukkerij waar het Frankeland-

groep Nieuws wordt gedrukt, te bezoeken. 

De redactie legde de contacten en ‘onze’ drukkerij 

Van de Water, gevestigd in Schiedam, reageerde 

direct enthousiast. 

“Het aankomende magazine wordt rond 6/7 

augustus gedrukt. Het lijkt ons leuk om de heer 

Verhulst dan bij de pers te hebben, zodat hij het 

blad ‘live’ gedrukt kan zien worden”, zei Brendo 

Willemse van Drukkerij Van de Water. 

Nog één keer langs 
de oude woning 
wandelen

Bezoek aan Drukkerij Van de Water
Door Carien Kemink

Meneer Verhulst, die in de Résidence van Vaartland woont, is in de vorige 

editie van dit magazine geïnterviewd voor de rubriek ‘Op de koffie bij …’

Het was een geweldige dag, zo gaf meneer Verhulst 

ons te kennen.

Hij was onder de indruk van de huidige drukpro-

cessen, de hartelijke ontvangst, de rondleiding en 

alle tijd die er voor hem uitgetrokken was.

Ook vond meneer het ontzettend leuk ‘zijn eigen’ 

interview gedrukt te zien worden. “Een dag boven 

verwachting …”

Mevrouw Van Noordt, bewoonster in Frankeland, 

had als wens om samen met haar man nog een 

keer langs hun oude woning te wandelen. Wat is er 

mooier dan iemands hartenwens in vervulling te 

zien gaan! De oude woning staat in Kethel en daar 

gingen we dan ook naar toe. 

Wintertijd
Elk laatste weekend in oktober gaat de wintertijd in.

De klok wordt in de nacht van zaterdag op zondag teruggezet van 03.00 uur 

naar 02.00 uur. Dat betekent een extra uurtje nachtrust.

Dit jaar gaat de wintertijd in de nacht van zaterdag 27 oktober op zondag 

28 oktober in en dient u uw klok en horloge dus een uur terug te zetten!

Eenmaal bij de woning heeft meneer leuk met een 

buurman staan kletsen. 

Vanwege het prachtige weer zijn we na het bezoek 

aan de woning doorgewandeld naar het Beatrix-

park, waar we langs de kinderboerderij liepen. 

Van dit alles en het zonnetje kregen wij natuurlijk 

dorst en trek. Gelukkig waren de dames van het 

restaurant Parckhoeve in het Beatrixpark zo aardig 

om ons te helpen met de rolstoelen, zodat wij 

buiten op het terras konden zitten.

Mede dankzij de geweldige chauffeur is het een 

heerlijke middag geworden.
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Sportdag in Frankeland
Door Jolanda Berkel, Alienke ter Braak en Sofie Noordzij

Foto’s Erika van Driessen Hoogland

Maandag 10 september vond de  jaarlijkse sportdag voor de bewoners 

van Frankeland plaats.

Het werd een hele gezellige, sportieve en druk bezochte dag.

Het weer was helaas wat aan de frisse kant, maar 

met de gezellige muziek van huis-dj Sjaak Pappers 

kwam iedereen als vanzelf in beweging en hield 

men het toch lekker warm.

We kunnen weer op een geslaagde sportdag 

terugkijken en wij zeggen met volle overtuiging: 

tot volgend jaar!

Zowel in de ochtend als in de middag waren er 

groepjes bewoners die deelnamen aan de vele 

spellen, zoals onder meer blikgooien, tafeltennis, 

volleybal, catch ball, darten en koningshuis- en 

sponzenspel.
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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 infor-

matie en steun en draagt bij aan meer openheid 

over dementie. De toegang tot elk Café is vrij. 

Eventuele consumpties 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 consumpties zijn voor eigen rekening.

Agenda Alzheimer Café en 
Parkinson Café

Agenda Alzheimer Café

Locatie: Havenzaal in Frankeland

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

Onderwerp: seksualiteit bij Parkinson

Zie voor de Alzheimer Cafés en 

Parkinson Cafés ook onze website: 

www.frankelandgroep.nl
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Om 11.00 uur, strak op schema, kwam de bus aan 

bij het restaurant midden in het Beatrixpark in 

Schiedam. 

Bij binnenkomst werd de groep gastvrij onthaald 

door de eigenaresse. Speciaal voor hen stond er 

een mooi gedekte tafel klaar. 

Na de koffie, met overheerlijke appeltaart, maakte 

de groep een wandeling door het park langs park-

boerderij Het Hoefblad, waar varkens, schapen 

en paarden vrij rondliepen. Het meest bijzondere 

Bewoners Frankelandgroep 
met korting naar Parckhoeve
Door Marja Versluis

Frankelandgroepbrede afspraken met Parckhoeve

Met de familie Pronk, de nieuwe eigenaren van restaurant Parckhoeve (het oude pannenkoekenhuis) 

in het Beatrixpark, is een kortingsafspraak gemaakt die geldt voor alle bewoners van de Frankeland

groep en voor de mensen die meedoen aan PlusWonen.

Voor € 5,00 per persoon biedt restaurant Parckhoeve een ontvangst met koffie en appeltaart, een 

lunch met diverse luxe broodjes en een kroket of snack en een drankje naar keuze. 

Voor de wandelgroepen van HargSpaland is er gelegenheid om er een tussenstop te maken voor 

een kopje koffie of thee. Het bedrag is dan € 3,00 voor koffie of thee met een stuk appeltaart.

Daarnaast bieden zij ons de mogelijkheid om van een (serre)ruimte gebruik te maken voor activi

teiten, zoals bloemschikken, knutselen of gezelschapsspelletjes.

Elke week kan een groep gebruik maken van deze aanbieding. 

Er dient wel te worden gereserveerd onder vermelding van ‘Frankelandgroep’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Parckhoeve, telefoon 010  470 34 49, of met 

Marja Versluis, activiteitenbegeleider in HargSpaland, telefoon 010  247 55 55.

Op woensdag 8 augustus werd voor het eerst gebruikgemaakt van de afspraken 

met Parckhoeve. Acht bewoners van Groenzicht PlusWonen brachten een bezoek 

aan het restaurant. 

waren de Lakenvelder koe, het Friese melkschaap 

en de prachtige kippen.

Na afloop van de wandeling ging de groep terug 

naar het authentiek ingerichte restaurant voor een 

uitgebreide lunch met luxe broodjes. Heerlijk en 

heel goed verzorgd. 

De bewoners van PlusWonen waren zeer tevreden 

en hebben een fijne dag beleefd. ”Hier doen we het 

voor!”, was de reactie van eigenaresse Debby Pronk. 
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Met de Mannenclub de havens in …
Door Rob Besseling

Dagelijks willen de kapiteins van vele schepen de Nieuwe Waterweg opvaren 

om in Rotterdam of een van de andere havens af te meren. Dat leek een mooi 

onderwerp voor de Mannenclub van Schiewaegh om eens nader te onderzoeken. 

Om te horen wat de heren zoal hadden beleefd, had ik een ontmoeting met 

meneer De Wolf, die inmiddels anderhalf jaar lid van de Mannenclub is. 

aan de Schiedamse Maasboulevard gegaan, waar 

het Schreihuisje staat. Ik wilde de clubleden een 

bijzonder stukje Rotterdam laten zien dat aan de 

andere kant van het water ligt. Daar, achter het 

strandje, was vroeger een plek voor zeelieden om 

te herstellen.”

Het Quarantaineterrein werd in 1934 opgele-

verd als locatie waar zeelieden die besmet waren 

geraakt met gevaarlijke tropische ziekten, werden 

afgezet voordat hun schip de Rotterdamse haven 

invoer. Zo zijn er onder andere een ziekenbarak, 

isolatiebarak, ontsmettingsinrichting en mortua-

rium, maar de bacillen zijn inmiddels verdreven.

“Ik ben bij de douane begonnen. Ik controleerde 

schepen of er verdachte zaken werden ingevoerd. 

Je mocht bijvoorbeeld per persoon niet meer dan 

200 sigaretten invoeren. Wij werden ook wel ‘de 

zwarte bende’ genoemd. Ik ben soms met een heli-

kopter naar een schip gevlogen om mijn douane-

werk te kunnen doen. Ik wist er erg veel van af en 

zodoende bood een manager van het bedrijf Caltex 

mij aan om bij hem te komen werken. Daarna heb 

ik nog bij Texaco gewerkt en mijn carrière is gestopt 

bij BP.”

Het begrip ‘zwarte bende’ is reeds lang geleden 

ontstaan. Men dacht dat het te maken had met de 

kleur van het uniform. 

Het slaat echter op het zoeken van smokkelwaar 

tussen de bunkerkolen of stookkolen, in machine-

kamers en andere minder schone plaatsen aan 

boord van schepen. Na een dergelijke actie 

kwamen de mensen van de zoekploeg zwart van 

boord (zie: www.debinnenvaart.nl). 

Meneer De Wolf, geboren en getogen in de Schie-

damse wijk de Gorzen, heeft sinds zijn pensioen 

samen met zijn echtgenote veel gereisd. Zo zijn 

ze met de ‘Westerdam’ door het Panamakanaal 

gevaren en met de ‘Rotterdam’ naar Noorwegen.

In 1968 was hij als Caltex-medewerker betrokken 

bij het bestrijden van een grote scheepsbrand. 

“Er moest asbest worden verwijderd. We wisten 

er toen nog niet zo veel van. We werkten zonder 

beschermende middelen. Nu moet ik leven met de 

gevolgen daarvan …”

Met zijn vriend, meneer Van Vliet, blikt hij regelmatig 

terug op hun verleden en wat zij hebben beleefd. 

“Ik heb bij de douane bijvoorbeeld de Karel Doorman 

ingeklaard, toen deze buitengaats lag. Daar ben ik 

destijds ook met de helikopter naar toe gebracht.”

De leden van de Mannenclub vinden dat hij heel 

veel weet, maar zelf blijft hij daar heel bescheiden 

over. “Ik deel het graag met anderen.” 

Zijn vriendelijke glimlach zegt genoeg ...
Het Quarantaineterrein

Het Schreihuisje

Meneer De Wolf zit met mij in zijn kamer en vertelt 

over wat hij vroeger allemaal heeft beleefd. 

“Vanaf Hoek van Holland worden de schepen 

beloodst, tot in de haven waar ze naar toe gaan. 

Vaak zijn er ook tankers voor de Eerste of Tweede 

Petroleumhaven.

We zijn begin augustus met de Mannenclub naar 

de Vijfsluizen en naar het voormalige Wilton- 

gebied geweest. Tegenwoordig is daar het bedrijf 

Mammoet gevestigd, waar schepen worden gere-

pareerd. Ook het Gusto-terrein hebben we vanuit 

de bus bekeken. Daarna zijn we naar het Hoofd 
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De Graauwe Hengst
Gemeentearchief Schiedam

Tot aan 1927 bleef De Graauwe Hengst, dus zowel 

het gebouw als het merk, in handen van de familie 

Visser. De laatste telg van deze familie, als eigenaar 

van De Graauwe Hengst, was Dr. Philip Visser, die 

bekend werd als ontdekkingsreiziger en daarna als 

ambassadeur in respectievelijk Turkije, Zuid-Afrika 

en Rusland. De familie Kleipool nam de aandelen 

van hem over.

Na enkele winstgevende perioden bleek het steeds 

moeilijker om het hoofd boven water te houden. 

Mechanisatie deed in het bedrijf pas erg laat zijn 

intrede. Pas in 1962 werd, na lang wikken en wegen, 

de eerste etiketteermachine aangeschaft. Maar al 

snel werd duidelijk dat aan de Lange Haven geen 

rendabele productie meer mogelijk was. In 1968 

werd de distilleerderij gesloten. In 1971-72 verkocht 

de familie Kleipool het resterende bedrijf aan 

Henkes Verenigde Distilleerderijen (later opgegaan 

in Bols). Het merk De Graauwe Hengst wordt sinds-

dien niet meer gevoerd.

Na de sluiting in 1968 stond het gebouw enkele 

jaren leeg, totdat het in 1974 door een groep 

kunstenaars werd geopend als (jongeren-)muziek-

café De Quibus. 

Om een vergunning voor het café af te dwingen, 

werd wel eerst de raadsvergadering verstoord, de 

laatste die werd voorgezeten door burgemeester 

Roelfsema. Het café werd een podium van jazz-

sessies en alternatieve muziek.

De programmering werd aanvankelijk verzorgd 

door de Schiedamse Kunststichting. In 1986 

werd de naam veranderd in ‘café Podium’ en in 

1999 in ‘Podiumcafé De Graauwe Hengst’. In dat 

jaar werd ook een replica van het beeldje van de 

grauwe hengst aangebracht, waarvan het origineel 

na de sluiting van de distilleerderij in 1968 was 

verdwenen. 

Drijvende kracht 

achter zowel ‘De 

Quibus’, ‘Podium’ 

als ‘De Graauwe 

Hengst’ was Hillie 

de Jonge, die in 

2007 werd onder-

scheiden met de 

M.C.M. de Groot-

speld voor haar 

verdiensten voor 

de popcultuur in 

Schiedam.

Het pand De Graauwe Hengst, dat Maria Brederode in de firma inbracht, was, 

evenals het naastgelegen pand Libau, door haar eerste echtgenoot in 1781 

gekocht. Het deed dienst als pakhuis en mouterij. Onder de naam van het pakhuis 

bracht Daniël Visser na 1786 zijn gedistilleerd in de handel. Het pand was dus de 

naamgever van het merk en niet andersom. 

Een legende verklaart hoe het pand aan zijn naam 

is gekomen. Ooit zou bij een springvloed op deze 

plaats een grauwe hengst zijn aangespoeld. Met 

moeite hebben de Schiedammers het dier in 

leven kunnen houden in een schuur onderaan de 

toenmalige zeedijk, nu bekend als de Hoogstraat. 

De naam van het dier ging over op het gebouwtje 

en later op het daar gesitueerde pakhuis dat rond 

1772 gebouwd werd.
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Ik ben begonnen met een ochtend meedraaien in 

De Nieuwe Harg om een beetje vertrouwd te raken 

met de locatie en te voelen en te ervaren hoe het is 

om achter de bar te staan. Het was even wennen, 

maar het beviel mij wel heel erg goed!

Wat gaat de tijd toch snel. Het lijkt nog maar zo 

kort geleden dat we ons geen raad wisten met 

de extreme hitte en zoveel mogelijk de koelte 

opzochten van parasol of gewoon ons eigen huis-

kamertje met alles dicht wat maar dicht kon. 

Het is nog maar net herfst, natuurlijk met de 

regenbuien die bij dit jaargetijde horen, maar in 

 Vaartland worden al sinds weken de nodige voor-

bereidingen getroffen voor een heuse wintermarkt. 

Niet zó bijzonder, want wil zo’n markt een succes 

worden, dan moet alles tot in de puntjes perfect 

verlopen en perfectie vereist een grondige voorbe-

reiding en samenwerking.

 

Wat wel bijzonder is: was voorheen de wintermarkt 

altijd binnen, dit jaar is unaniem gekozen om deze 

markt buiten te organiseren. Dus de kans dat de 

jassen aanmoeten, wellicht dicht, met of zonder 

shawl is duidelijk aanwezig, maar kom op: bij een 

wintermarkt hoort kou, geen kamertemperatuur 

van 22 graden. En op kou kun je je kleden, toch?

De wintermarkt 
komt er aan

Ervaringen van een vrijwilliger 
bij Harg-Spaland
Door John van Eersel

Sinds kort biedt Harg-Spaland de mogelijkheid om te eten in 

De Nieuwe Harg, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de 

inzet van vrijwilligers. 

Heel leuk zijn die middagen met de 

mensen die komen klaverjassen.

Wat ik persoonlijk echt prachtig vind om te zien, is 

de inzet van de medewerkers van Harg-Spaland, die 

echt de moeite nemen om naar de mensen te luis-

teren en vervolgens de verbeterpunten die worden 

aangedragen ook overnemen.

Daarnaast heb ik als invaller in de maand augustus 

de bardiensten op donderdagen gedraaid. Heel 

leuk zijn die middagen met de mensen die komen 

klaverjassen. Wat een gezellige ploeg is dat! Het 

is voor mij dan ook een zeer leerzame periode 

geweest en ik heb het met veel plezier en genoegen 

gedaan.

Het is lastig om in een stukje als dit namen 

te noemen en eigenlijk is dat ook niet zo mijn 

gewoonte. Maar toch wil ik voor één persoon 

een uitzondering maken. Ik wil op die manier een 

pluim geven aan het hele team van de keuken en 

brasserie. Ik heb namelijk heel veel bewondering 

en respect gekregen voor Stella, die zich in mijn 

beleving echt voor meer dan 100% inzet om alles 

in goede banen te leiden. Echt een dikke duim voor 

haar en haar horecateam. Ik hoop van harte dat het 

project binnen De Nieuwe Harg een succes wordt 

en wij snel meer gasten zullen mogen ontvangen.

Vol goede moed ben ik dan ook begonnen om op 

de woensdagen te helpen bij het uitserveren van 

de maaltijden aan de gasten. En natuurlijk moet na 

afloop de zaal voor de volgende dag weer op orde 

worden gebracht. 

Ik heb inmiddels al wat middagen meegeholpen en 

daardoor diverse medewerkers mogen ontmoeten. 

Wat mij opvalt, is het enthousiasme van de mede-

werkers om het de gasten naar de zin te maken. 

Echt druk is het nog niet, maar als wij ons goed 

blijven inzetten, krijgen we vanzelf goede mond-

tot-mond-reclame en zal het best drukker worden. 

Voor mij is het bijzonder leuk om de gasten wat 

beter te leren kennen, het is fijn te bemerken dat 

sommige mensen al gelijk mijn naam weten en mij 

vrolijk begroeten als ze mij weer zien.

Bij kou horen ook glühwein, erwtensoep en olie-

bollen, dus allemaal aanwezig op deze markt. Er 

komen echte houten marktkramen; de markt wordt 

dit jaar groter dan ooit. Het is pas half oktober 

maar de aanvragen om mee te mogen ‘draaien’ op 

deze markt stromen al binnen.

Er is een enorme diversiteit aan artikelen: sieraden, 

cosmetica, boekenleggers, kaarten, zeepjes, tas -

sen, shawls, zomaar een greep. De markt wordt 

gehouden op zaterdag 24 november, dus iedereen 

die nog loopt te piekeren over originele sinterklaas-

cadeautjes kan hier zijn slag slaan. 

Kom uw geluk beproeven bij het rad van fortuin, 

warm uw handen aan de vuurkorven, die op 

diverse plekken staan, of sla ze warm bij een live- 

optreden van Tricolore, die liedjes van toen en nu 

ten gehore brengt.

De meeste kramen komen in een grote tent te 

staan, dus nat wordt u ook niet.

Sowieso niet, want we hebben contact gehad met 

Piet Paulusma, die ons beloofd heeft dat het die 

zaterdag prachtig droog herfstweer wordt. 

Daar vertrouwen we dus gewoon op. 

Tot ziens op zaterdag 24 november tussen 

10.30 uur en 16.00 uur.

Door Carien Kemink en Jolanda Duijvestijn

Foto’s Elly Kramer
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Geen fut meer om de koffer te pakken, geen 

behoefte meer aan alle stress die het ondernemen 

van zo’n reis toch vaak met zich meebrengt. Soms 

wat moeilijker ter been, wat sneller vermoeid. 

Kortom, vaak hoor je: “Laat mij maar lekker op mijn 

eigen vertrouwde plekje, de jongere garde mag 

het stokje overnemen, wij hebben het gezien, we 

hebben genoten, het is goed zo.”

Dat neemt niet weg dat menigeen wel vaak nog 

leuke voorvallen weet van die vakanties van 

‘vroeger’. Dit was voor Vaartland reden om Europa 

bij de mensen te brengen, in plaats van de mensen 

her en der in Europa, een stuk goedkoper ook trou-

wens. Er werden zes themaweken georganiseerd. 

Iedere week stond in het teken van een bepaald 

land. Gedurende die zes weken bezocht men 

 Frankrijk, Nederland, Italië, Engeland, Oostenrijk 

en Spanje. 

Europa komt naar je toe
Door Carien Kemink; foto’s Elly Kramer

Zo’n week werd op verschillende manieren beleefd. 

Uiteraard werd er heel veel gepraat over de betref-

fende landen, want iedereen die weleens in het 

buitenland op vakantie was geweest, had een eigen 

verhaal, een eigen herinnering. Ook werd er flink 

gebrainstormd over de diverse specifieke dingen, 

waardoor het ene land zich onderscheidt van het 

andere.

Zo maakte men in de ‘Engelandweek’ op de bakclub 

scones en broodcakejes, lekkernijen die op een 

Engelse high tea niet mogen ontbreken, en in de 

Grote Vaart stond fish and chips op het menu. In 

de ‘Italiëweek’ maakten de bewoners echte Vene-

tiaanse maskers en kwam een heuse pizzabakker 

de maaltijd verzorgen. Vanwege het stralende weer 

gebeurde dit in de tuin. Oostenrijk is uiteraard 

bekend vanwege de ‘paarse’ koeien en met veel 

fantasie kwamen de mooiste creaties tot stand. 

En die week stond natuurlijk wienerschnitzel op het 

menu. Spanje leverde prachtige mozaïektegels op 

en daarna smaakten de tapas heerlijk. 

Door Europa een stukje dichter bij de bewoners te 

brengen, zijn veel vergeten verhalen weer komen 

bovendrijven, heeft men de sfeer van het land 

kunnen herbeleven en vooral kunnen proeven. 

Groot voordeel: geen koffers inpakken, geen stress, 

alleen maar het plezier van de herinneringen.

En … ’s avonds gewoon in je eigen vertrouwde bed!

Iedereen heeft zijn herinneringen aan vakanties, in Nederland of op een ander 

prachtig plekje ergens op onze aardbol. Naarmate men ouder wordt, nemen 

vooral de buitenlandse reizen af. 
En wat te denken van ons eigen landje; bekend om 

de molens, tulpen en klompen? Uit melkpakken 

werden prachtige molens geknipt, die als een 

slinger door de activiteitenruimte hingen. 

De honger werd gestild met pannenkoeken met 

suiker en stroop.
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Wandelen in Kethel
Op een mooie dag ging de wens van de heren 

A.K. Quartel en L. de Jong in vervulling. Zij wilden 

heel graag een wandeling maken door hun oude 

buurt, Kethel, en ook graag lekker eten en drinken. 

De wandeling was een groot succes, maar natuur-

lijk kregen de heren daar wel dorst van, en ook 

wel trek. Gelukkig waren zij met hun begeleiders 

van harte welkom in restaurant Parckhoeve in 

het Schiedamse Beatrixpark. Het was een zeer 

geslaagde middag.

Vervulde wensen uit de 
 wensboom van Harg-Spaland
Door Sjaak Pappers, vrijwilliger Harg-Spaland

In de wensboom van Harg-Spaland hangen niet alleen maar ‘Grote Wensen’.

Soms is ook een grote-mensen-hand gauw gevuld. Hieronder een verslagje en 

foto’s van kleine hartenwensen van bewoners van Harg-Spaland die onlangs in 

vervulling zijn gegaan.

de heer A.K. Quartel de heer L. de Jong

Een mooie bos bloemen
Bloemen houden van mensen, en bij mevrouw 

H.P. Engels-Snel is die liefde wederzijds. Haar wens 

was dus een mooie, grote bos witte bloemen. En 

dat heeft ze geweten! Het kostte nog moeite om 

een vaas te vinden waar het schitterende boeket in 

paste!

Elsje fiederelsje
Mevrouw J.M. van Gurp-Goode heet dan wel geen 

Elsje, zij wilde wel heel graag een lekkere pannen-

koek, maar dan wel met dik stroop erop! Nou, dat 

lust ik ook wel, maar ik mocht alleen toekijken hoe 

zij van haar heerlijke pannenkoek genoot.

En daar genoot ik nou weer van!

mevrouw H.P. Engels-Snel

mevrouw J.M. van Gurp-Goode
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Om even in het ouderwetse rollenpatroon te 

blijven, bij handwerkclub ‘de Breinaaldjes’ kom 

je zelden mannen tegen, terwijl de herensoos 

voorbehouden is aan echte mannen. Genoemde 

activiteiten komen wekelijks langs en zijn geheel 

vrijblijvend. Niemand ‘moet’ naar bloemschikken. 

Wie geen zin heeft, gaat niet. En iemand die de ene 

keer wel kan, maar de keer daarna niet, ook geen 

probleem. Vrijheid, blijheid, maar zeg niet dat er in 

Vaartland niets te beleven valt. 

(Nog) niet inwonend, toch zorg
Door Carien Kemink; foto’s Elly Kramer

In zorgcentrum Vaartland hoeft men zich niet te vervelen. Dat doet ook 

niemand, hoor. Door het enorme aanbod van allerlei activiteiten is het vaak 

nog moeilijk kiezen waaraan deel te nemen. Om maar eens wat te noemen: 

bloemschikken, handwerken, wandelen, schilderen, sjoelen, zingen, 

 mindfulness, of ‘gewoon’ gezellig samen koffie drinken. 

Naast deze wekelijks terugkerende activiteiten zijn 

er iedere week ook ‘extra’ activiteiten, bijvoor-

beeld een kerkdienst, bingo, filmavond, lezing of 

smulmiddag. Een en ander staat duidelijk vermeld 

in een tweemaandelijks activiteitenoverzicht, wat 

qua datum gelijke tred houdt met de uitgave van 

ons magazine. Handig en overzichtelijk, altijd bij de 

hand.

Het mooie is dat je niet per se bewoner hoeft te 

zijn van Vaartland om aan deze activiteiten deel te 

nemen. Wanneer u lid bent van het Servicepakket 

55+, tegen een geringe vergoeding per maand, kunt 

u aan alle bovengenoemde activiteiten deelnemen 

en meer. 

U kunt tegen voordelig tarief gebruik maken van 

een auto of rolstoelbus, voordelig mee dineren 

(High Five-diner). Iets te vieren of te vervoeren, 

met kortingsbon naar pedicure of kapper? Ook dàt 

kan in Vaartland. Van deze ‘buitenzorg’ wordt veel 

gebruik gemaakt. Want wat is gemakkelijker dan 

voor een lekkende kraan of schilderijtje ophangen 

één telefoontje te plegen naar Vaartland? Kijk, ze 

komen geen laminaat leggen of plafonds sauzen, 

maar voor die kleine klusjes is het wel zo handig. 

En een stuk goedkoper dan wanneer u een bedrijf 

moet laten voorrijden.

Een bijkomend groot voordeel is dat wanneer u nog 

geheel zelfstandig woont, u wel vrijblijvend gebruik 

kunt maken van de diensten van het verzorgings-

huis. De familie Verhulst bijvoorbeeld stond twee 

jaar op de wachtlijst voor een woning binnen 

Vaartland, maar door het contact via ‘buitenzorg’ 

was alles binnen Vaartland in die twee jaar al zo 

vertrouwd geworden en binnen bereik, dat de 

uiteindelijke grote overstap een kleiner, wat gemak-

kelijker te nemen stapje werd.

Nieuwsgierig geworden? 

Neem eens vrijblijvend contact 

op met de coördinator van het 

 Servicepakket 55+ via de receptie 

van Vaartland (kosten € 14,00 per 

maand, een echtpaar betaalt € 22,50 

per maand).
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Door pastor Jan Poell

Allerheiligen: 1 november
Na het middageten liep pater Titus Brandsma 

gewoonlijk met enkele medebroeders een paar 

rondjes door de kloostergang. 

Een van hen herinnert zich dat ze op een keer te 

spreken kwamen over heiligheid. Broeder vond het 

nogal moeilijk te volgen, waarop Titus hem bij de 

schouder pakte en hem vroeg: “Met hoe veel waren 

jullie thuis? En wat heeft je moeder voor jullie 

betekend?” 

De broeder antwoordde: “Heel veel! Ze heeft voor 

ons gezorgd.”

Daarop vroeg Titus: “Hoe heeft ze dat gedaan?” 

De broeder zei: “Heel goed!” 

Titus: “Dat is nu heiligheid.”

De goedheid van mensen is meer verborgen dan het 

kwaad, dat schreeuwt om aandacht. De zorgzame 

vrouw, de toegewijde vader, zij komen niet in de 

krant. 

Het goede dat gebeurt, is helaas geen nieuws. 

Maar op het feest van Allerheiligen verheugen wij 

ons over de talloze mannen en vrouwen die geleefd 

en gewerkt hebben in de geest van Christus. Het is 

‘een menigte die niemand tellen kan uit alle rassen 

en stammen en volken en talen’ (Apok. 7,9).

Allerzielen: 2 november
Met Allerzielen memoreren wij hen die ons zijn 

voorgegaan naar hun eindbestemming. Met wee 

moed denken wij terug aan de tijd dat ze nog bij 

ons waren. Op veel grafstenen staan twee woorden 

gebeiteld die ons spreken over het christelijk 

geloof: ‘In pace’, ofwel ‘In vrede’. We kennen 

ook  grafschriften uit de vroegste periode van het 

christen  dom. Ze drukken het geloof uit in het 

eeuwige leven. 

‘Victoria leeft met God’

‘Opgenomen in de vreugde van de Heer’

‘Maria in de omarming van de Heer’

De grafschriften uit de vroegchristelijke tijd spreken 

van hoop, van liefde en eeuwig leven in God.

Er zijn ook heidense grafstenen uit die tijd bewaard 

gebleven. Daaruit spreekt geen hoop op eeuwig 

leven, maar een vaarwel voor altijd. 

‘Jij bent er geweest, vaarwel’

‘Eens was ik niet. Nu ben ik opnieuw niet’

Maar wie in onze dagen een kerkhof bezoekt, zal 

op veel grafstenen deze troostvolle woorden lezen: 

‘In vrede’.

Om even bij stil te staan ...

Sinds vele jaren verzorgt pastor Jan Poell bij toerbeurt de 

rubriek ‘Om even bij stil te staan ..’, maar ditmaal is het zijn 

laatste aandeel.

Vanwege zijn leeftijd heeft hij besloten met deze rubriek te 

stoppen.

Uiteraard respecteert de redactie zijn besluit en dankt pastor 

Jan Poell voor zijn vele mooie en wijze teksten en wenst hem 

het allerbeste toe.

Vanaf september dit jaar kerkt de Engelse  parochie 

van de Roman Catholic Church of Christ Our 

Redeemer in Frankeland.

Omdat deze gemeenschap uit het Rijnmond-

gebied haar vaste plekje moest verlaten, verleent 

 Frankeland hen onderdak. Dat betekent dat er elke 

zondagmorgen twee rooms-katholieke kerkdiensten 

in de kapel zijn: om 10.00 uur de gebruikelijke dienst 

en om 11.30 uur een mis in het Engels. 

Engelstalige kerkdienst

Beide diensten zijn voor iedereen toegankelijk.

We hopen dat de Engelstalige bezoekers zich hier 

thuis zullen voelen.

Ben je op vrijwillige basis op zoek naar een nieuwe 

uitdaging, dan is dit wellicht iets voor jou! 

We zijn namelijk op zoek naar een maatje voor 

Zora, een zorgrobot die sinds enkele jaren wordt 

ingezet voor onze bewoners in locatie Frankeland.

          

De belangrijkste taken van het maatje van Zora zijn:

- samen met Zora contact maken met en tussen 

bewoners op een huiskamer, maar ook op indi-

viduele basis

- met de activiteitenbegeleidster ideeën 

uitwerken, zodat Zora optimaal kan worden 

ingezet

- het zelfstandig ophalen en opstarten van Zora 

en het uitvoeren van de activiteit (uiteraard na 

te zijn ingewerkt)

Maatje gezocht voor Zora

Vrijwilligersprofiel
Je bent nauwkeurig, gestructureerd en empathisch; 

daarnaast zijn computer- en typevaardigheden een 

‘must’.

Ben je geïnteresseerd en wil je verdere informatie? 

Mail dan naar mevrouw Karlien van Pelt, 

activiteiten begeleidster: 

k.vanpelt@frankelandgroep.nl.
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Al om 08.00 uur vertrok maandag 17 september een groepje vrijwilligers 

van het vakantieteam. Zij reisden vooruit om de kamers van de bewoners 

en teamleden gereed te maken en hun ontvangst voor te bereiden. Na hun 

vertrek ‘druppelden’ de vakantievierders De Serre binnen en bleven wachten 

tot de bus om 09.00 uur verscheen. Een uur later zwaaiden familie, mede-

werkers, vrijwilligers en nieuwsgierige toeschouwers de reislustigen uit.  

De vakantie was begonnen!

Na vier jaar Lunteren werd het ditmaal een andere 

locatie: de ‘Imminkhoeve’ in Lemele (gemeente 

Ommen). Subhoofd Everien had vooraf deze mooie 

plek verkend en was tevreden teruggekomen. Een 

andere locatie in een andere omgeving, een dorpje 

aan de voet van de Lemelerberg, waar vroeger 

leem werd gewonnen.

Die middag konden de reizigers al meteen 

meedoen met een bezoek aan een kaasboerderij, 

een vaartocht, een workshop bloemschikken 

of wandelen, fietsen en natuurlijk het winkeltje 

bezoeken. Keuze genoeg!

De volgende dag stond een aantal ‘knuffelbiggetjes’ 

klaar, die in een ouderwetse kinderwagen werden 

binnengereden. Ook was er een pony die door de 

bewoners die dat wilden, geaaid en geknuffeld kon 

worden, met als gevolg dat sommige bewoners hun 

tranen lieten gaan.

Bewonersvakantie 
Schiewaegh

Door Rob Besseling

De high tea was een groot succes; diverse bewo-

ners mochten vooraf de keuken in voor een kook-

workshop om zelf de sandwiches voor de high tea 

te maken, terwijl sommigen al jarenlang niet meer 

zelf hun maaltijden hadden bereid.

Woensdag vertrokken de vakantievierders rich-

ting het Dolfinarium in Harderwijk, het wereld-

beroemde park met zeehonden, dolfijnen en 

walrussen. Het mooie weer, de zon die maar niet 

van ophouden wilde weten, het zat allemaal mee. 

Meerdere vakantievierders waren nog nooit in het 

Dolfinarium geweest! 

De geplande barbecue ‘s avonds werd ook weer 

een feestje, waarbij entertainer Tim Remie zijn 

inmiddels bij velen bekende show gaf. Met zijn 

charme heeft hij zich bij veel bewoners zeer geliefd 

gemaakt.
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De donderdag was de laatste vakantiedag. Na een 

gezellige rit in het treintje ‘Bello’ en een heerlijk 

Chinees lunchbuffet was het tijd om de spullen 

weer in te pakken en de bus op te zoeken. Terug 

naar Schiewaegh!

Het vakantieteam van Schiewaegh had vooraf in het 

vakantieboekje geschreven: ‘Wij hopen dat u een 

fantastische week heeft gehad! Met elkaar en met 

ons als vakantieteam.

Met elkaar samen zijn, lachen, genieten, over-

nachten, eten, praten, op pad en zoveel mogelijk 

leuke ervaringen met elkaar delen is toch het fijnste 

wat er is.’

Heeft u al een  verzoeknummer 
aangevraagd?

Daarom: alle mensen die deze vakantie mogelijk 

maakten: hartelijk dank! 

Ter afsluiting zal er in oktober nog een foto-avond 

worden gehouden. Dan kunnen deelnemers, 

medewerkers en vrijwilligers onder het genot van 

een lekker hapje en drankje de vakantiefoto’s nog 

eens bekijken en nagenieten van deze heerlijke 

vakantieweek.

En deze wens is uitgekomen. Je zag en hoorde de 

bewoners genieten, in de bus, in de tuin en in het 

mooie verblijf. Hun opmerkingen zeiden genoeg: 

“Wat hebben we toch weer een fijne dag”, “Wat 

doen jullie toch veel voor ons”, “Het was een groot 

feest” en “Niemand neemt mij dit ooit af.” 

Ook de medewerkers en vrijwilligers, het vakan-

tieteam van Schiewaegh, heeft deze week als een 

fantastische ervaring beleefd. Het was intensief, 

maar tegelijk zo geweldig om te zien hoe de bewo-

ners genoten van zowel het ‘vakantie vieren’ als van 

de extra aandacht die ze van het team kregen. 

Vanaf half september zijn we een proef gestart met ZOS-radio: vrijwilligers  

van ZOS-radio komen wekelijks op bezoek in Frankeland om bij onze bewoners 

verzoeknummers te verzamelen voor het radioprogramma ‘ZOS op verzoek’. 

Pilot in Frankeland
Wekelijks halen ZOS-medewerkers al met succes 

verzoekjes op in het Franciscus Vlietland Zieken-

huis; vanaf 10 september zijn we een soortgelijke 

pilot gestart in Frankeland!

Wanneer het succesvol verloopt en goed wordt 

ontvangen, dan gaan we hiermee verder en naar 

onze andere locaties uitbreiden.

Ontvangst ZOS-radio
ZOS-radio (en dus ook ‘ZOS op verzoek’) is 24 uur 

per dag te beluisteren op 99.0 MHz van het Schie-

damse kabelnet, kanaal 870 van de digitale ontvan-

gers van CaiWay, kanaal 250 in het Franciscus 

Vlietland ziekenhuis, via internet en met de gratis 

ZosRadio App.

Veel luisterplezier!

ZOS op verzoek
‘ZOS op verzoek’ is een programma van ZOS-radio, 

een klein commercieel radiostation in Schiedam 

(voorheen Zieken Omroep Schiedam). Luisteraars 

kunnen een mooi liedje (verzoekje) aanvragen. 

Dat kan een favoriet stukje muziek zijn dat ze zelf 

graag horen, of een liedje voor een jarige, iemand 

die in het ziekenhuis ligt of voor een bijzondere 

gebeurtenis. 
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“In onze locatie Schiewaegh bieden we in grand-

café De Serre iedere middag en op vrijdag en in 

de weekends ook ‘s avonds warme maaltijden 

aan. Ook kunnen wijkbewoners hier de gehele dag 

genieten van diverse soorten versgemalen koffie, 

thee, vers bereide broodjes, taart, koeken, (fris)

drank en snacks.”

Welkom in 
grand-café De Serre!
Door Rob Besseling

“Elke locatie van de Frankelandgroep beschikt over een gezellige  Brasserie. 

Zeg maar een grand-café, waar bewoners en gasten in een sfeervolle 

 ambiance onder andere een smakelijke maaltijd kunnen nuttigen. Bij mooi 

weer kan dat ook op het buitenterras.” 

Kelly van Kasteren is hoofd van de keuken en de Serre en vertelt wat daar 

dagelijks allemaal gebeurt.

Kelly is met haar team onder andere verantwoorde-

lijk voor het aanbod in de Brasserie. 

“Gastvrije medewerkers zijn onze bezoekers graag 

van dienst en maken het hen zo goed mogelijk naar 

de zin! Schiewaegh kan dit alles aanbieden tegen 

heel redelijke prijzen. Het is voor wijkbewoners, 

familie, bezoekers van de huisarts, apotheek of 

fysiotherapie eveneens mogelijk om bij ons in 

De Serre een kopje koffie te komen drinken of 

iets te eten.”

Lekker eten en drinken, het is heel belangrijk! Veel 

mensen zien de dagelijkse maaltijden immers als 

‘hoogtepunten’ die plezier aan de dag geven. 

Maar er is natuurlijk nog meer.

“In De Serre worden tevens diverse activiteiten 

georganiseerd, zoals optredens, bingo en zang. 

Daarnaast worden themaweken georganiseerd, 

waarbij de mensen uit de wijk ook kunnen 

aansluiten. De zomer- en kerstmarkt worden altijd 

druk bezocht en zijn beslist de moeite waard om 

een kijkje te komen nemen. 

Daarnaast kunnen wijkbewoners aansluiten bij de 

visiteclub die één keer per week plaatsvindt. 

In deze club worden de gehele dag met elkaar 

diverse activiteiten ondernomen, maar is er uiter-

aard ook tijd voor een gezellig kopje koffie en geza-

menlijk wordt tussen de middag de warme maaltijd 

in De Serre genuttigd.”

Weet u wat zo prettig is? 
In De Serre geven onze medewerkers uitleg over 

wat er te verkrijgen is. Zo kunt u daar uw eigen 

lunch of diner samenstellen. U kunt een keuze 

maken uit verschillende soorten vlees of vis, 

groenten en aardappelen of deegwaren. Daarnaast 

wordt iedere dag een ander dagmenu geserveerd. 

Onze medewerkers helpen u graag bij het samen-

stellen van uw maaltijd. 

“In De Serre kunnen trouwens ook niet-Neder landse 

maaltijden worden aangeboden. De keuken heeft 

daartoe vele mogelijkheden, want Schiewaegh heeft 

bewoners en medewerkers met diverse achter-

gronden. Hindoestaanse en Turkse gerechten of 

Indonesische maaltijden, het kan allemaal.”

Onze Brasserie De Serre is er dus eigenlijk voor 

iedereen! Kom gerust eens binnen en ervaar de 

gezelligheid en de mogelijkheden. De medewerkers 

zullen u gastvrij ontvangen en indien nodig helpen 

bij het vinden van een tafel en het kennismaken 

met de andere tafelgenoten. 

De Brasserie is geopend van maandag tot 

en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur, 

en op vrijdag, zaterdag en zondag van 

08.00 tot 19.30 uur.
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Door Joke van Leeuwen-Zuidgeest, Stadsarchief Vlaardingen

Highlight met humor:
Belastingaangiftebiljet uit 1921

Stadsarchief Vlaardingen

Hij uitte zijn woede op een 

wel heel creatieve manier. Na 

lang dralen vulde de vrijgezelle 

Leo, rijksklerk 3e klasse bij het 

Departement van Financiën, 

eindelijk het aangiftebiljet in. 

Met gezonde tegenzin weliswaar. 

‘Aangiftebiljet voor den Hoofdelijken omslag’ klinkt niet echt spannend, maar 

schijn bedriegt. Dit archiefstuk zit al jaren bij de zogenaamde highlights. Dat zijn 

archiefstukken die zich op de een of andere manier onderscheiden van de andere. 

Zo hebben we het alleroudste, een charter uit 1276 van graaf Floris V; het aller-

kleinste, een minuscuul in leer gebonden boekje met de getekende en ingekleurde 

wapentjes van diverse steden; bebloede, door messteken doorkliefde stukken 

kleding, bewijsstukken van een moordaanslag en nog veel, heel veel meer ... 

Stuk van het Jaar 2018
Eens in de twee jaar organiseert 

het Regionaal Archief Tilburg, 

samen met het Gemeentear

chief Zaanstad en het Nationaal 

Archief, de landelijke verkie

zing van het Stuk van het Jaar. 

Tientallen archieven gooien 

hun leukste, mooiste, meest 

bijzondere archiefstukken in de 

strijd. De onlineverkiezing loopt 

tijdens de hele maand oktober, 

de ‘Maand van de Geschiedenis’, 

en sluit aan bij het thema ervan: 

‘Opstand’. Eind oktober maakt 

de organisatie de winnaars 

bekend.

Natuurlijk doen wij daar als 

Stadsarchief Vlaardingen weer 

vol enthousiasme aan mee. 

Onze eerdere pogingen waren 

zeer succesvol: twee keer al 

hebben we de tweede prijs in 

de wacht gesleept!

Het thema van de wedstrijd, 

‘Opstand’, in gedachten 

houdend, hebben we een pracht 

van een archiefstuk uit het 

depot gehaald. Het is een nog 

net geen honderd jaar oud 

belastingaangiftebiljet.

Van het woord ‘belasting’ 

alleen al wordt menigeen acuut 

chagrijnig. Dat belooft dus niet 

veel goeds, zou je zeggen. Dat 

klopt maar ten dele, lees maar. 

‘Aangiftebiljet voor den 
Hoofdelijken omslag’
Dit ‘Aangiftebiljet voor den 

Hoofdelijken omslag’ deed in 

1921 de nekharen van een jonge 

vent, de toen 24jarige Vlaar

dinger Leonardus P.G. van de 

Watering, rijzen. 
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Toen hij daarmee klaar was, nam 

hij voor een tweede maal het 

potlood ter hand en tekende een 

stil, maar suggestief en niet mis 

te verstaan protest op de achter

kant van het ‘Aangiftebiljet voor 

den Hoofdelijken omslag’. 

Daar, op een lege plek, tekende 

hij een belastingschuldige 

man (hijzelf...?) die gewurgd 

wordt met de ‘hoofdelijke 

omslag’doek van de gemeente 

Vlaardingen. 

Onder de tekening lezen we 

de volgende opmerking van 

de toenmalige archivaris, 

M.C. Sigal: ‘Dit aangiftebiljet 

voor den hoofdelijken omslag, 

belastingjaar 1920, werd mij 

heden door den controleur der 

gemeentelijke belastingen ter 

hand gesteld met de mede

deeling, dat bovenstaande 

teekening door den aangever 

geteekend was. Vlaardingen, 

5 April 1923, M.C. Sigal Jr.’

Herfst
In het voorjaar dan kan alles, niets is nog bepaald.

Lentekriebels leiden je. Een zon die altijd straalt. 

Zo sta je in het leven, opgewekt en je ontdekt

dat grenzen te verleggen zijn, als je er genoeg aan trekt.

De toekomst lacht je toe, niets moet en alles kan.

Je trekt je eigen plan, je ploegt, je zaait, je oogst en dàn …

Dan maak je de balans op en beseft hoe verwend je bent.

Je rent, danst door het leven, maar ’t seizoen loopt op z’n end.

De zomer was een feest. Te heet? Dat vergeet je maar wat graag.

Jij koestert de herinneringen, maar pas op, je leeft vandaag!

Vastklampen aan wat was, dat werkt niet. De tijd laat zich niet 

bevriezen.

Beter is ’t om tevreden terug te blikken, in plaats van vrezen te 

verliezen.

De herfst lokt je niet, toch is ze niet enkel grijs en nat en koud.

Als je ervoor openstaat, dan zie je ook het prachtig rood en goud.

Stapel je geluksmomenten, geniet alle seizoenen van het jaar.

Pluk elke herfstdag alsof ’t weer lente is, dán ben je winterklaar.

Door Frank Vester

Hoofdelijke 
omslagbelasting
De hoofdelijke omslag was een 

belasting die van 1851 tot 1922 

werd geheven op basis van het 

geschatte inkomen. 

De richtlijnen waarnaar men het 

inkomen schatte verschilden per 

gemeente. Zo kon het zijn dat in 

een gemeente het aantal dienst

boden als indicator gebruikt 

werd, terwijl er in een naburige 

gemeente naar de inkomsten 

van vaste eigendommen werd 

gekeken. Met de hoofdelijke 

omslag, feitelijk een gemeente

lijke belasting, werd het plaatse

lijk bestuur bekostigd.

Vindt u dit Vlaardingse 

 archiefstuk de titel ‘Stuk 

van het Jaar 2018’ waard? 

Stem dan via de website 

www.stukvanhetjaar.nl

Bron: ‘Aangiftebiljet voor den 

Hoofdelijken omslag’ - HS1350

Gedicht



Nieuws   5958   Frankelandgroep

Op de koffie bij …
Mevrouw Annie Hendrika (Ans) de Kruif

Op woensdagmiddag om 13.30 uur lukt het me eindelijk om mevrouw 

De Kruif te interviewen. Eindelijk ja, want die afspraak is niet zonder 

slag of stoot tot stand gekomen. De ene dag na de andere, vol met 

afspraken en bezigheden: kapper, pedicure, schoonheidsspecialiste, 

handwerken, muziek, gymnastiek.

Nou, donderdagochtend dan? “Oh, nee, dan komt mijn hulp.” 

Door Carien Kemink

Een kleine vrouw doet enthousiast de deur open 

en met een vrolijke blik in haar ogen nodigt ze me 

uit binnen te komen. Ze is een beetje nerveus, weet 

niet precies wat de bedoeling is vanmiddag. “Nou 

mevrouw De Kruif, u praat, ik schrijf.” En gelukkig 

blijkt praten geen probleem voor haar. 

Ze is 89 jaar geleden geboren in de Gorzen, een wijk 

in Schiedam-Zuid. Enig kind, veel vriendinnetjes, 

een jeugd zonder zorgen, waarop ze met plezier 

terugkijkt. Haar vader is timmerman, hij heeft zijn 

eigen boot gebouwd. Maar de vijfjarige Ans mag 

alleen mee aan boord wanneer ze haar zwemdi-

ploma heeft. Kinderen van vijf krijgen in die tijd nog 

geen zwemles. Gelukkig kent haar vader iemand bij 

het bestuur van de reddingsbrigade, die haar in het 

Sportfondsenbad privé leert zwemmen. Zwemmen 

is daarna altijd haar grote hobby gebleven. Tot 

aan haar eerste zwangerschap heeft ze, ook op 

wedstrijdniveau in het buitenland, deze sport beoe-

fend en er veel prijzen mee behaald. De medailles 

moeten ergens liggen, maar waar?

Tijdens de oorlog verruilen ze tijdelijk hun ouderlijk 

huis voor een plekje op een boerderij in Kethel aan 

de Polderweg, omdat de Gorzen gevaarlijk dicht 

bij het Schiedamse havengebied ligt en daar veel 

bombardementen worden uitgevoerd.  Honger 

heeft ze gelukkig nooit gekend. De langste tijd van 

haar werkzame leven brengt ze door bij Koppens, 

waar ze korsetten en beha’s verkoopt, in Rotterdam 

en later in Den Haag. 

Een neef van haar vader bezit een aantal panden in 

Schiedam, maar omdat hijzelf elders woont, haalt 

haar vader iedere week de huur bij de huurders 

op. Wanneer hij een keer niet kan door ziekte, 

neemt Ans die taak over en incasseert overal de 

huur. Zo leert ze Johan kennen, die heel toevallig 

bij zijn moeder op bezoek is, op studieverlof, want 

Johan zit op de grote vaart. En van het een komt 

het ander. Als Johan terug moet naar zee, voor een 

heel jaar, is Ans verliefd en verloofd. Ze trouwt op 

29-jarige leeftijd, één dag voor Johan weer voor een 

jaar als hoofdmachinist het ruime sop kiest. 

Dus wordt er bewust gewacht met kindertjes, want 

dààr heeft ze weinig trek in: zij met een kleintje 

in haar eentje thuis. Uiteindelijk is dat toch wel 

vrij lang haar leven geweest, Ans met twee kleine 

meiden thuis en hij ver weg van huis. Na een paar 

jaar is Johan dit leven een beetje zat, wil graag zijn 

kinderen zien opgroeien en zoekt een baan aan 

de wal, bij het Gemeentelijke Energiebedrijf van 

Schiedam. Johan heeft het er ontzettend naar zijn 

zin, draait weliswaar continudiensten, maar is veel 

meer betrokken bij zijn gezinnetje dan voorheen.

 

Rond zijn 57e krijgt hij netvliesloslatingen aan zijn 

ogen, waardoor hij nagenoeg blind thuis komt te 

zitten. Zes jaar later vindt mevrouw De Kruif haar 

man dood in zijn leunstoel, zomaar van het ene op 

het andere moment. Dit is een grote emotionele 

klap voor het gezin, want ze hebben nog zoveel 

plannen. 

in Frankeland-Liduinahof
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Zijn eerste kleindochter wordt een paar weken later 

geboren. Hij heeft haar nooit leren kennen. Met 

een enorme veerkracht en een grote zelfstandig-

heid die ze zich al eigen had gemaakt doordat ze 

vaak genoeg vader en moeder tegelijk moest zijn, 

weet mevrouw De Kruif zich te herpakken en deze 

slag te boven te komen. 

Inmiddels is ze al 26 jaar alleen en kon ze zich tot 

voor kort prima redden in haar huisje op de Rotter-

damsedijk. Tot ze op een ochtend gevonden wordt 

door een van de dochters, die haar telefonisch 

niet kan bereiken; bewusteloos zittend in haar 

stoel, gordijnen dicht, lichten en televisie aan. Hier 

is mevrouw gewoon een stukje kwijt. Het wordt 

tijd om een wat beter beschut plekje voor haar te 

zoeken met wat meer sociale controle en zo komt 

mevrouw De Kruif in Frankeland terecht. De eerste 

aanbieding wordt glashard afgekeurd; voor de 

huidige woning valt ze als een blok, al kan niets 

tippen aan de Rotterdamsedijk.

Het is in het begin even wennen en soms drukt 

ze op het verkeerde knopje in de lift. Zo ook die 

bewuste dag. Een beetje verloren op zoek naar 

haar woning op de verkeerde etage hoort ze achter 

zich: ”Hee, jij bent toch Ans, van de timmerman?” 

Ze draait zich om en daar staat … géén idee, geen 

enkele herkenning. 

“Koos, ik ben Koos van Nielen en 74 jaar geleden 

was ik al helemaal stapelverliefd op je.” Koos 

aanbad in die tijd Ans vanaf een afstandje, vond 

dat zij te hoog gegrepen was voor hem. Hielp haar 

vader weleens met een klusje, maar heeft nooit zijn 

mond open durven doen om haar te vertellen over 

zijn gevoelens voor haar. Zij heeft destijds duidelijk 

meer indruk gemaakt op hem dan hij op haar. 

Inmiddels is dat wel anders. Ze zoeken elkaar vaak 

op, doen heel veel dingen samen.

“Wacht, dan bel ik hem even, kun jij hem ook zien.” 

Wanneer Koos binnenkomt, stelt ze hem trots aan 

me voor als haar vriend. Tegenwoordig onafschei-

delijk. Gaan samen naar de muziek in de Havenzaal, 

shanty’s, operette, kijken samen film. Hebben 

ongelooflijk veel plezier met elkaar. Ze kruipt op de 

knie van Koos: ”Welke deed nou pijn, Koos?” Want 

Koos heeft bij een ongelukkige val heup en pols 

gebroken, dus ze is extra voorzichtig.

kappertje wandelt ze nog regelmatig naar de 

Rotterdamsedijk.

Mevrouw De Kruif zit duidelijk nog niet achter haar 

geraniums. Geniet volop van haar oude dag, waar 

Koos een groot deel van uitmaakt.

Terwijl ik naar huis terugrijd, denk ik bij mezelf: hoe 

anders hàdden deze twee levens kunnen lopen. 

Het heeft zo moeten zijn; beiden gelukkig getrouwd 

geweest, beiden kinderen en kleinkinderen en dan 

zó elkaar weer tegenkomen in de herfst van hun 

leven … en genieten. Een cadeautje!

Ze spreken meteen even af, want Ans heeft het 

druk: donderdagmorgen eerst ontbijten met een 

paar vriendinnen in de Hema voor twee euro, dan 

de huishoudelijke hulp en ’s middags samen naar 

de muziek of film.

Ze is veel weg en onderweg, maar ook wanneer ze 

thuis is, staan haar handen nooit stil. Ze knutselt 

er thuis op los, maakt prachtige mandala’s en 

haar nieuwe hobby is 3D-kaarten, waarvoor ze 

de groene placemats uit de havenzaal gebruikt. 

De pedicure en schoonheidsspecialiste heeft ze 

binnen Frankeland, maar voor haar vertrouwde 
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Natuur-rijk Schiedam

De herfst staat niet alleen bekend om de prachtige 

herfstkleuren en vallende bladeren, maar zeker ook 

om de talrijke spinnen die dan opvallend aanwezig 

zijn. Spinnen zijn zeker niet ieders favoriet! Een 

spin die in Nederland veel voorkomt en er door zijn 

tekening ‘angstaanjagend’ uitziet, is de kruisspin. 

De naam heeft hij te danken aan het patroon op 

zijn achterlijf, dat op een wit kruis lijkt. 

Hij is lid van de familie wielwebspinnen, vernoemd 

naar het mooie symmetrische web, wat lijkt op een 

fietswiel.

Het is boeiend om te zien hoe knap de spin zijn 

web maakt. Het wordt iedere dag, in slechts zo’n 

20 minuten tijd, opnieuw gesponnen. 

Hij wacht gewoonlijk ondersteboven in het midden 

van zijn web tot een slachtoffer in het web vliegt. 

Door de trillingen van de draden van het web 

weet de spin dat hij ‘beet’ heeft. Hij snelt naar de 

prooi, spint de prooi in met zijde en spuit met zijn 

gifkaken een stof in die de prooi verlamt, maar ook 

de inhoud van zijn lijf vloeibaar maakt. Later zuigt 

de spin dat vocht op.

In tegenstelling tot veel andere spinnen is de kruis-

spin geen schuw soort: hij blijft gewoon midden in 

zijn web zitten en is moeilijk over het hoofd te zien. 

De vrouwtjes, die groter zijn dan de mannetjes, 

kunnen, zonder de poten meegerekend, wel tot 

zo’n 17 millimeter groot worden!

Dat brengt ook risico’s met zich mee voor het 

mannetje. Door haar slechte gezichtsvermogen zal 

een vrouwtje een mannetje niet altijd als zodanig 

herkennen. Daarom mijden ze elkaars gezelschap. 

Volkswijsheid 

Een spin in de morgen brengt kommer en zorgen.

Een avondspin brengt geluk en zegening.

Een spin die naar beneden kruipt, is een goed 

voorteken.

Een spin die naar boven kruipt, brengt ongeluk. 

Als de spinnen vlijtig buiten weven, zullen wij mooi 

weer beleven.

Maakt de spin in het web een grote scheur, de storm-

wind klopt spoedig aan de deur.

Herfst: ‘spinnentijd’
Door Jacqueline Vos

Foto Esther Binnendijk

Maar in het najaar krijgt het mannetje de kriebels in 

zijn bloed en gaat hij op liefdespad. Waargenomen 

is dat de mannetjes alles wat maar enigszins op 

een spin lijkt, het hof maken. Zelfs voor hun eigen 

spiegelbeeld zijn ze niet te houden! De eitjes over-

winteren in een spinsel en in mei breken de jonge 

kruisspinnen met hun eitand het ei open. Hun 

eerste voedsel is hun eigen eidooier, waarmee ze 

ongeveer zeven tot tien dagen doorkomen. Daarna 

klimmen ze zo hoog mogelijk en schieten zij uit 

hun achterlijf een lange draad. Deze wordt door de 

wind opgepakt en zo kunnen ze honderden meters 

verder terechtkomen, waar ze dan in hun uppie een 

nieuw spinnenleven starten.

Net als alle geleedpotigen, vervelt de kruisspin 

regelmatig om te kunnen groeien. Het harde vel 

wordt vervangen door een nieuwe laag, die de 

eerste tijd nog rekbaar is, waardoor het lijf groter 

kan worden. Het oude ‘skelet’ wordt tijdens de 

vervelling in één keer afgeworpen, waarbij de 

nieuwe huid nog zacht is. Dat geldt ook voor de 

poten en de kaken. De kruisspin is hierdoor erg 

kwetsbaar voor vijanden en trekt zich daarom voor 

de vervelling enige tijd terug op een beschutte 

plek en komt pas tevoorschijn als het lichaam is 

uitgehard.

De grootste vijand voor de spinnen is juist het 

klimaat: ze lijden van de droogte en zware regenval. 

Kruisspinnen hebben minder natuurlijke vijanden 

dan soorten die dichter bij de grond leven, maar 

soms hebben vogels wel zin in een spin.

In menig huishouden is de stofzuiger de grootste 

vijand!
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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.

De culinaire avonden vinden plaats op de hier-

naast vermelde locaties en data; de inloop is 

vanaf 16.45 uur.

Eten en drinken 
bij de Frankelandgroep
In elke Brasserie van de Frankelandgroep kunt u genieten van de ‘High Five- 

diners’, exclusieve viergangen diners, 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

Locatie Data

Vaartland de woensdagen: 

31 oktober

19 december

Harg-Spaland de vrijdagen: 

26 oktober 

14 december

Schiewaegh zaterdag 8 december

Frankeland vrijdag 7 december

Jacobs Gasthuis zaterdag 22 december

High Fivemenu oktober
Amuse 

Shooter van groene erwten

Voorgerecht 
Carpaccio van gepofte bieten

Hoofdgerecht
Cotelette Suisse

Sauce poivre

Spruitjes met amandeltjes

Huisgesneden friet van zoete aardappel en pompoen

Dessert
Whisky-suikerbroodpudding met vanilleparfait en slagroom

High Fivemenu december
Amuse 

Zalmpaté met rucola en een mierikswortel-citroendressing

Voorgerecht 
Heldere rundvleessoep met groene kruiden

Hoofdgerecht
Hoenderfilet gevuld met pesto

Madeirasaus

Stoofpeertjes

Groene asperges met spek

Gefrituurde dennenappeltjes

Dessert
Cookie crumble-ijs met slagroom, dessertglaasje mascarpone/frambozenmousse 

en een chocoladespiesje met ananas



Nieuws   6766   Frankelandgroep

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 onderstaande overzicht geeft alvast een 

idee van wat we in de komende maanden serveren. 

Maand Wat valt er te smullen?

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!

 

Lieve goede mensen,

Ik mocht dit jaar een maand in Nederland zijn om 

samen met mijn zus, broers, zwager en schoon

zussen mijn zeventigste verjaardag te vieren. Ook 

al mijn neefjes en nichtjes met hun gezinnen waren 

aanwezig, een hele fijne dag.

Ik heb het getroffen met het weer en ik heb ook 

bijna alle Nederlandse Salesianen ontmoet. Daar

naast mocht ik in een fijne viering voorgaan in 

Frankeland in Schiedam.

Via de media las ik dat jullie lijden onder de hitte, 

maar hier lijden we onder de kou. Vanaf mei is het 

hier koud. Voor het eerst heb ik hier zo’n lange 

koude herfst en winter meegemaakt. Ook hier is 

het erg droog. Maar aan medewerking om het 

klimaat te veranderen wordt hier niet gewerkt. Geen 

gescheiden afval ophalen, nog steeds veel plastic, 

geen zonnepanelen en windmolens. We lopen hier 

op bepaalde gebieden erg achter. Bij jullie spreekt 

men om het aantal gasaansluitingen te verminderen 

en hier begint men met de aanleg van gas aan huis.

Zo is jullie wereld een hele andere dan de onze. Ook 

op sociaal gebied. Bijna alle sociale werken worden 

gerund door de kerken, terwijl de prijzen stijgen. 

Van de overheid krijgen de sociale werken weinig 

economische steun.

Onze bisschop Sergio Gualberti heeft een verga

dering bijeengeroepen van de kinderrechters, 

de kinderbescherming, de sociale dienst van 

het departement en verantwoordelijken voor de 

(kinderstraatproject)huizen om over de moei

lijke sociale situatie van alle tehuizen te praten. 

De kinderrechters waren verhinderd of hadden de 

uitnodiging niet ontvangen! De andere instanties 

waren wel aanwezig. Veel woorden, veel lof voor 

Steunfonds Derde Wereld
Door pater Henk Erdhuizen, missionaris in Bolivia

wat de kerk doet op sociaal gebied, veel beloftes, 

maar dat is het dan!

De tehuizen krijgen twee euro per dag per kind tot 

18 jaar uitgekeerd, mits die huizen bij de kinder

rechter geregistreerd staan. Veelal vragen de sociaal 

werksters van de kinderbescherming echter een 

plek voor jongeren en kinderen in een huis dat niet 

bij de kinderrechter geregistreerd staat. Maar die 

kinderen kunnen wij toch niet weigeren! Zo hebben 

wij als project ongeveer 150 kinderen en jongeren 

die geheel op onze kosten leven. Dat betekent dat 

de Salesianen in Bolivia veel hulp geven zonder 

inkomsten van de overheid. Zij zijn dus afhankelijk 

van uw hulp.

Tot slot mijn gezondheid. Met behulp van medi

cijnen van de cardioloog kan ik het goed volhouden. 

Ik voel me naar omstandigheden beter, dus ik kan 

voorlopig nog doorgaan met werken.

Hartelijk dank voor uw hulp en gebed.
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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?

Stamppotten en showtime
Op woensdag 24 oktober brengt de bus u naar restaurant De Molen in Harskamp, waar u van overheerlijke 

stamppotten kunt genieten.

Na deze maaltijd krijgt u een spetterende Hollandse show voorgeschoteld.

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 € 57,50 per persoon.

U kunt zich voor deze reis inschrijven op maandag 15 oktober tussen 14.00 uur en 15.00 uur in de Havenzaal 

van Frankeland.

Busreizen vanuit Frankeland

Kerstsfeer in Gilze
Op woensdag 21 november gaat de reis naar restaurant De Hooikar in Gilze.

Daar krijgt u een heerlijke koffietafel in kerstsfeer aangeboden.

Vervolgens vult een cabaretgroep de middag met muziek, veel humor en kleine sketches.

Het instappen bij Frankeland is om 10.30 uur.

Rond 17.15 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 12 november tussen 14.00 uur en 15.00 uur in de 

Havenzaal van Frankeland.
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Gewestelijk Senioren 
Orkest
Zaterdag 3 november, 14.30 uur 

in de Havenzaal van Frankeland 

Het Gewestelijk Senioren Orkest is 

een harmonieorkest.

Het repertoire omvat onder 

meer marsen, opera- en 

operettefragmenten, walsen en 

populaire muzieknummers.

Accordeonvereniging 
Harry van Wezel
Zaterdag 10 november, 19.30 

uur in de Grote Vaart van 

Vaartland

Het enige accordeonorkest van 

Vlaardingen speelt een gevarieerd 

repertoire van Abba tot Beatles, 

van Bach tot Toto en film- en 

musicalmuziek.

Gouwe Ouwe 
(Stichting De 
Tijdmachine)
Zaterdag 27 oktober, 14.00 uur 

in de Floriade van Harg-Spaland

Een muzikale reis naar de 

jaren ‘60. De huisband, De 

Tijdmachinisten, speelt grote hits 

uit die jaren, van Elvis Presley tot 

Wim Sonneveld.

Jack Cross
Zaterdag 10 november, 

14.00 uur in de Floriade van 

Harg-Spaland

Het repertoire van Jack Cross is 

heel breed: evergreens, rock, soul, 

disco, salsa en nog veel meer.

De Vaste Mannen
Zaterdag 17 november, 19.30 

uur in de Havenzaal van 

Frankeland

Naast shanty’s brengen de Vaste 

Mannen ook evergreens en 

countrynummers.

Klaas Bakker
Woensdag 17 oktober, 19.30 uur 

in de Grote Vaart van Vaartland

Klaas Bakker speelt pianostukken 

van Edvard Grieg, waarbij 

videobeelden uit de Noorse stad 

Bergen worden vertoond.

De Vlaardingse 
Smarties
Zaterdag 24 november, 

14.00 uur in de Floriade van 

Harg-Spaland

Een koor zingt Nederlandstalige 

liedjes van vroeger en nu.

Koor Rotterdams Tuig
Zaterdag 24 november,  

14.30 uur in de Serre van 

Schiewaegh

Dit havenkoor brengt 

verschillende Rotterdamse en 

levensliederen ten gehore, zoals 

Langs de Maas, Daar komen de 

schutters en Ik heb mijn hart aan 

Katendrecht verloren.

Koor Sing 4 fun en 
mandolineorkest 
Opbloei
Woensdag 28 november, 19.30 

uur in de Grote Vaart van 

Vaartland

Een popkoor dat, samen met dit 

mandoline orkest, onder meer een 

medley van Rotterdamse liedjes, 

musicalnummers en Duitse 

schlagers brengt.

Schiedams 
Shantykoor Stuurloos
Zaterdag 10 november, 14.30 

uur in de Serre van Schiewaegh

Dit populaire koor zingt shanty’s 

en zeeliederen in diverse 

talen onder begeleiding van 

accordeonisten, een slagwerker 

en gitaristen.

The Golden Wings
Zaterdag 20 oktober, 14.30 uur 

in de Serre van Schiewaegh

Gemengd koor The Golden Wings 

zingt Engels- en Nederlandsta-

lige liedjes van vroeger, waarbij 

iedereen kan meezingen.

Podia uitgelicht

NOVEMBER NOVEMBER

NOVEMBEROKTOBER

Muziekensemble 
Insulinde
Zaterdag 17 november, 19.30 

uur in de Tuinzaal van Jacobs 

Gasthuis

Dit ensemble beschikt over 

een veelzijdig repertoire: van 

meezingliedjes tot operette en van 

orkestrale stukken tot bigband in 

kleine vorm.
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Stand Together
Zaterdag 15 december, 

14.00 uur in de Floriade van 

Harg-Spaland

Een enthousiaste groep zangers 

en zangeressen die op de 

piano wordt begeleid door een 

temperamentvolle Braziliaanse. 

Evergreens, popsongs en 

nummers uit diverse musicals 

worden uitgevoerd.

Koninklijk Schiedams 
Mannenkoor Orpheus
Dinsdag 11 december, 19.30 

uur in de Tuinzaal van Jacobs 

Gasthuis

Dit koor, dat onder leiding staat 

van Annelies Prins, brengt meer-

stemmig nationale en internatio-

nale kerstliederen ten gehore. Het 

optreden biedt de mogelijkheid 

voor samenzang.

Podia uitgelicht

NOVEMBER

Shantykoor Overstag
Donderdag 29 november, 

19.30 uur in de Havenzaal van 

Frankeland

Shantykoor Overstag brengt 

hoofdzakelijk shantyliederen en 

forbitters, liedjes die betrekking 

hebben op de haven van 

Rotterdam.

DECEMBER           Zie voor alle optredens het activiteitenrooster

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 2015)

Frankeland 10 8,2 90% 9,0

Harg-Spaland 4 8,8 100% 8,8

Jacobs Gasthuis 2 9,3 100% 8,8

Schiewaegh 2 9,1 100% 8,9

Vaartland 1 8,2 100% 9,0

Thuiszorg Ouderen 
 Frankelandgroep

11 9,0 91% 9,1

ZorgkaartNederland in beeld

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. 

Waarderingen derde kwartaal 2018
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7 2 9

6 4 8 2

2 5 3

1 7 8

8 1 3

3 1

3 9 4 8

1 5 4 7

Woordzoeker met als oplossing: oudheidkunde
mevrouw J.A. van Leeuwen-Snijder, Joop den Uyllaan 61, Schiedam  Frankeland/Jacobs Gasthuis

mevrouw Van Zellem-Overheul, appartement 132 Harg-Spaland

de heer J. Weber, Duprépad 45, Spijkenisse Schiewaegh

mevrouw W. Broek-Verhey, appartement 731 Vaartland

Sudoku met als oplossing: 9
de heer B. Breek, Veeartsweg 25, Schiedam Frankeland/Jacobs Gasthuis

de heer of mevrouw L. Buitenhuis, Bachplein 327, Schiedam Harg-Spaland

mevrouw M.M. Burger, appartement 389 Schiewaegh

mevrouw A. v.d. Graaf-Tissingh, Aalscholverlaan 65, Vlaardingen 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 12 november 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.

Naam

Adres 

Postcode en woonplaats

Sudoku                 Puzzel

    

Puzzelen

Winnaars van de puzzels uit de vorige editie van Frankelandgroep Nieuws

!
Bij de drogist

ADVIES

ALUIN

ANIJS

ANTIROOSSHAMPOO

BODYLOTION

BRUISTABLET

CONDITIONER

DEODORANT

DUUR

EYELINER

FOLDER

GAAS

HAARSPELDEN

HOESTDRANKJE

HOESTSIROOP

HOOFDPIJNPOEDER

HUIDBALSEM

INFO

KASSA

KAUWGOM

KLEURVERSTEVIGER

KRULSPELDEN

LAURIERDROP

LIKDOORNPLEISTER

MAAGTABLETTEN

MASSAGEOLIE

MONDWATER

NEUSDRUPPELS

OOGMAKE-UP

OORBELLEN

OVERZICHTELIJK

PINCET

SODA

SPATEL

SUPPLEMENTEN

TANDENSTOKER

VETTE WATTEN

VITAMINEPIL

VOETENBADTABLET

Correctie puzzel editie 4
Helaas is in de vorige editie 

van dit magazine een fout in 

de puzzel geslopen.

De oplossing gaf het woord 

rudheidkunde, maar dat had 

oudheidkunde moeten zijn.

Het cijfer 1 bleek in een 

verkeerd vakje te staan.

Natuurlijk heeft de redactie 

beide oplossingen als juist 

aangehouden.



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
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