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Het hoort bij deze tijd van het jaar om even 

achterom te kijken. Wij - directie en bestuur - 

hebben dat ook gedaan. En wat we dan zien, 

bevalt ons zeer!

Er is overal wel eens wat, maar in z’n algemeenheid 

is de sfeer overal goed.

We behoren met prachtige waarderingen op 

 ZorgkaartNederland.nl tot de besten van het land, 

scoren hoog bij in- en externe klanttevredenheids-

metingen en vallen regelmatig in de prijzen.

Voorwoord
Het is nauwelijks voor te stellen, maar 2019 staat alweer op de stoep 

en 2018 is binnenkort  geschiedenis. Weer zo’n jaar dat voorbij is 

gevlogen.

Daarnaast hebben we een hele hoge medewerkers-

tevredenheid (waarmee we – maar dat horen we 

pas in het eerste kwartaal 2019 – wellicht voor 

het derde jaar op rij ‘Beste Werkgever’ in de zorg 

worden) en een zeer goede reputatie in de stad.

Alle plannen, zoals uitbreiding van PlusWonen 

naar Groenzicht, ingebruikname ECD (Elektronisch 

Cliënten Dossier), groei van de TOF richting 1.300 

klanten, vervolgstappen in het traject fixatievrij, 

handhaven laag ziekteverzuim en activiteiten 

op het vlak van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, liggen op schema en half oktober jl. 

kwamen daar al die prachtige gouden PREZO keur-

merken nog bij.

Kortom, prestaties om trots op te zijn!

En dat is allemaal het werk van onze medewerkers. 

We hebben het dan over onze circa 1.370 werk-

nemers en 530 vrijwilligers. Het lukt hen steeds 

maar weer om elke dag het verschil te maken.

Ook hier en nu steken we het niet onder stoelen of 

banken: wij zijn heel blij met onze medewerkers en 

bovendien trots op hun prestaties!

Ook nog even aandacht voor de toekomst. Laten 

we de kern kort samenvatten.

We gaan er serieus werk van maken om binnen de 

komende drie jaren extra verpleeghuisplaatsen, 

(zorg)woningen en kantoren te realiseren én – 

naast wat aan personeel nodig is voor het voor-

gaande – met minimaal 100 medewerkers extra te 

groeien!

Daarnaast hebben we nog diverse andere kleinere 

noten op onze zang.

Een en ander gaan we nader ontvouwen en 

toelichten in (korte) beleidsplannen die rond de 

jaarwisseling worden ‘gepubliceerd’.

Voor hier en nu alvast de mededeling dat we – als 

vanouds – de toekomst met vertrouwen tegemoet 

zien. We hebben een kwalitatief en financieel 

gezonde organisatie én – het allerbelangrijkste – 

prima medewerkers. Op die solide basis gaan 

we ook de nieuwe plannen weer omzetten in 

werkelijkheid.

Tot slot: wat nu gaat komen, laat zich moeiteloos 

raden: wij wensen u gezellige feestdagen en een 

prachtig 2019!

Door Minke de Jong, Pepita Breugem, Roel van Tongeren en Ben de Koning
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Om voor die extra gelden in aanmerking te komen, 

is een goed plan nodig.

Dat plan hebben we eind augustus/begin 

september gemaakt en is inmiddels goedgekeurd. 

Het plan voorziet er onder andere in dat we de 

personeelsformatie binnen de zorg in de komende 

3 jaren, vanaf 1 januari 2019, met ongeveer 100  

personen uitbreiden. 

Kortom, er is heel veel wervings- en instroomwerk 

aan de winkel.

Als u familie, vrienden, kennissen, buren et cetera 

heeft die in de zorg werken óf de overstap naar de 

zorg willen maken, probeert u ze dan eens warm te 

maken voor werken bij de Frankelandgroep.

Voor de (opleidings)mogelijkheden en/of functies 

kunnen geïnteresseerden contact opnemen met 

onze afdeling personeel en organisatie (via het alge-

mene nummer van Frankeland: 010 - 426 49 25).

De week van 8 oktober was weer spannend 

binnen de Frankelandgroep. In die week kregen 

onze locaties Frankeland (verpleeghuis en zorg-

centrum), Jacobs Gasthuis, Vaartland en Thuiszorg 

Ouderen Frankelandgroep (zorg thuis en hulp bij 

het huishouden) na een eindaudit te horen dat zij 

hun gouden status mochten behouden. Locatie 

Harg-Spaland ontving hetzelfde nieuws na een 

tussentijdse audit. Locatie Schiewaegh had eerder 

dit jaar al een succesvolle eindaudit. 

Kortom: behoud van acht gouden keurmerken dit 

jaar!

Op weg naar 100 extra 
kerstpakketten
De Nederlandse overheid stelt met ingang van 2019 heel veel extra geld 

beschikbaar voor verbetering van de kwaliteit van verpleeghuiszorg.

In de Frankelandgroep is het met die kwaliteit al dik in orde, maar wat goed 

is, kan altijd weer beter. Het geld dat beschikbaar komt, is bedoeld voor de 

inzet van extra personeel en dan vooral voor uitbreiding binnen de zorg-

diensten (zorgafdelingen, (para)medici en maatschappelijke dienst). 

Dat heet goed nieuws!

Behoud van alle  
PREZO-gouden keurmerken!

Meer informatie is ook te vinden op onze website:

www.frankelandgroep.nl/werken-leren/

de-frankelandgroep-breidt-uit

Daarnaast zullen we uiteraard óók publiekelijk gaan 

werven met een leuke campagne. 

Als we allemaal op die manier ons best doen, zijn 

we over drie jaar met hopelijk minimaal 100 mede-

werkers meer! Wij zouden in ieder geval met het 

grootst mogelijke plezier onze kerstpakkettenbe-

stelling met zo’n aantal uitbreiden.

‘Gewoon’ doen!
Tijdens de audits is uitgebreid gekeken naar het 

zorgleefplan en de persoonsgerichte zorg, de wijze 

waarop informatie en communicatie is gerealiseerd 

en de cliëntveiligheid. De locaties kregen compli-

menten van de auditoren over de wijze waarop zij 

zorg verlenen. Persoonsgericht, goed kijkend naar 

wat de bewoner/huurder wenst en nodig heeft 

en dit dan vervolgens ook ‘gewoon’ doen. Daarbij 

zagen de zorgdossiers er goed en compleet uit.

Resultaten die we weer met trots en blijdschap in 

ontvangst hebben genomen!

http://www.frankelandgroep.nl/werken-leren/de-frankelandgroep-breidt-uit
http://www.frankelandgroep.nl/werken-leren/de-frankelandgroep-breidt-uit
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De moeite waard om voor in beweging 
te komen
Coach2Move is een patiëntgerichte aanpak voor 

ouderen met mobiliteitsproblemen, waarbij de 

fysiotherapeut uitgebreid ingaat op de specifieke 

wensen van de oudere. “Natuurlijk weet iedereen 

wel dat bewegen goed voor je is, maar die kennis zet 

mensen nog niet in beweging. Je moet bij elke cliënt 

achterhalen wat hij of zij de moeite waard vindt om 

wél voor in beweging te komen,” aldus Karin.

Lichamelijk actiever en minder 
kwetsbaar
De behandeling van meneer Campfens was 

onderdeel van het vervolgonderzoek van het 

 Radboudumc, waarin onderzocht werd of de 

Coach2Move-aanpak door een geriatriefysio-

therapeut beter werkt, met minder behandelingen 

dan reguliere fysiotherapie. 

Voor het onderzoek zijn twee groepen ouderen 

vergeleken: een Coach2Move-groep en een groep 

met reguliere fysiotherapie. 

Zes maanden na de start van de behandeling zijn 

resultaten gemeten. 

Hieruit bleek dat beide groepen met een gemid-

delde leeftijd van 78 jaar vooruitgingen, maar 

dat de Coach2Move-groep lichamelijk actiever en 

minder kwetsbaar bleek dan de groep met regu-

liere fysiotherapie.

Mooie resultaten Coach2Move-project
Dankzij een behandeling met de Coach2Move-aanpak door Karin Bosma, 

geriatriefysiotherapeut bij de Frankelandgroep, lukte het de 92-jarige 

meneer Campfens weer om de 28 treden van de Liduina Basiliek in 

Schiedam te beklimmen!

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

Lekker een keer ongezond snacken moet af 

en toe kunnen! 

De bewoners van afdeling 1 en de begane 

grond van Harg-Spaland werden daarom 

onlangs getrakteerd op een onverantwoord 

lekkere American Snack-middag.

De zaal zag er feestelijk uit met Amerikaanse 

vlaggetjes. En voor de ultieme Amerikaanse 

sfeer klonken op de achtergrond country-

songs en nummers van Frank Sinatra. 

De bewoners konden genieten van een hot- 

dog met curry of ketchup, frites met mayo-

naise en een heerlijk broodje hamburger. 

Tot slot (dat paste er eigenlijk niet meer bij, 

maar ja, het was wel heel erg lekker!) nog een 

groot dessert met ijs, cake en slagroom. 

De bewoners hebben genoten van deze gezel-

lige en lekkere middag!

American Snack-middag 
Harg-Spaland
Door Bernadette de Jong
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‘Ik zoek …’ is een gezellig feest voor ouderen uit Schiedam en Vlaardingen om 

met elkaar in contact te komen.

Frankelandgroep presenteert:

‘Ik zoek …’ 
Het feest van 2019!

Heeft u behoefte aan gezelschap, een maatje voor 

een praatje, of wilt u iets gezelligs met anderen 

ondernemen? 

Komt u dan zeker naar deze feestelijke middag.

Datum :  14 februari

Tijd :  13.30 - 15.30 uur

Locatie :  Havenzaal van Frankeland

Voor meer informatie zie frankelandgroep.nl/ikzoek

Zet alvast in uw agenda:

14 februari van 13.30 uur tot 15.30 uur

En u? Neem eens een kijkje op frankelandgroep.nl/ikzoek

https://frankelandgroep.nl/ikzoek
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Heel Schiewaegh bakt!
Door Rob Besseling

Op 1 november begon om 10.00 uur de interne Schiewaegh- 

competitie ‘Heel Schiewaegh bakt!’ 

“De wedstrijd voor de bewoners van de verschil-

lende huiskamers kwam niet uit de lucht vallen,” 

vertelt Richeline Virginia, activiteitenbegeleidster. 

Samen met Everien Noordam presenteerde ze de 

prijsuitreiking. “Toen medewerkers en bewoners 

vorig jaar het 50-jarig bestaan van Schiewaegh 

vierden, speelden ze de eerste keer het spel. En na 

afloop was de algemene conclusie: dat houden we 

er in!” 

En zo kwam het dat de bewoners voor deze tweede 

jaargang de volgende taarten gingen maken: 

• perentaart (afdeling Robijn)

• monchoutaart (huiskamer Smaragd)

• sinaasappel/kokostaart (huiskamer Kristal)

• herfsttaart (huiskamer Koraal) 

• appeltaart met verrassing (huiskamer Parel)

• bananentaart (huiskamer Jade) 

• tompouce (huiskamer Amber)

Medewerkers Mark (technische dienst), Nermina 

(keuken), bewoonster mevrouw Van Beurden - die 

ter plekke werd uitgenodigd - en Marian, dochter 

van bewoonster mevrouw Koster, vormden de jury 

die ging bepalen wie er had gewonnen.

De hele dag waren de bewoners bezig om de 

mooiste en lekkerste taart van heel Schiewaegh 

te maken. 

Vrijwilligers en gastvrouwen hielpen daarbij en 

brachten de zeven prachtige producten naar de 

Serre, waar de jury om 16.00 uur haar langver-

wachte oordeel zou uitspreken. Maar eerst ging 

iedereen van alle taarten snoepen. De juryleden 

begonnen en toen zij zich hadden teruggetrokken 

voor beraad, konden de soms ongeduldige bewo-

ners de lekkernijen proeven. Daarbij vroeg ik aan 

bewoonster mevrouw Zuurman of de taart lekker 

was. “Het smaakt precies zoals mijn achternaam 

smaakt!”, vertrouwde ze mij toe. We proefden op 

dat moment de sinaasappel/kokostaart. Verder was 

het tijdens het proeven muisstil. 

Toen het proeven klaar was, kwamen de vele reac-

ties van de bewoners. Iedereen genoot zichtbaar 

van alle lekkers en van de gezellige en vrolijke sfeer 

die door de wedstrijd was ontstaan.

Om de jury onpartijdig te kunnen laten oordelen, 

was van tevoren afgesproken dat tijdens de 

wedstrijd niemand zou verklappen welke taart zijn 

of haar huiskamer had gemaakt. Maar dit bleek in 

de praktijk niet altijd vol te houden …

De jury sprak uit dat er qua smaak en presentatie 

drie taarten uitsprongen en dat er, wat hen betrof, 

zelfs sprake was van een gedeelde eerste plaats. 

Maar ja, er was maar één beker …

Onder luid applaus konden de makers van de over-

heerlijke en mooie sinaasappel/kokostaart de prijs 

in ontvangst nemen: huiskamer Kristal dus. 

Net als vorig jaar …

Corrie, Everien, Richeline, de gastvrouwen èn alle 

bewoners kunnen terugkijken op een zeer geslaagd 

evenement!



14   Frankelandgroep

Wat zijn er weer veel mooie foto’s gemaakt. Mantelzorgers van bewoners van onze locaties en van 

huurders uit de Liduinahof en Vaartland verschenen op zondag 11 november, mét hun familie, in hun 

mooiste kleding en met hun mooiste  glimlach voor de camera van onze fotografen. Een dag waarop 

wij hen in het zonnetje hebben gezet, met als resultaat veel dankbare en ontroerende momenten!

Met deze fotoshoot bedanken wij de mantelzorgers en spreken we onze  waardering uit voor hun 

goede zorgen. 

We hopen dat iedereen blij is met het resultaat.

Prachtige foto’s van 
 prachtige mensen!

Nieuws   15
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Mijn opa is bijna 90. Zijn broers 

en zussen kregen allemaal 

Alzheimer, maar mijn opa niet. 

Elke dinsdagavond ging hij 

biljarten bij mij in de straat. Nu 

ben ik verhuisd en mijn opa gaat 

niet meer biljarten. 

Ook ging mijn opa elke dag een 

flink stuk fietsen. Zo kwam hij 

veel op de Maasboulevard, waar 

hij dan leeftijdgenoten trof. 

Hangouderen noemde ik ze. Na 

wat gekwakkel met zijn gezond

heid en een aantal ziekenhuis

opnames laat zijn geheugen hem 

toch ineens in de steek. Vascu

laire dementie is de diagnose. 

Fietsen gaat ook niet meer.

In het ziekenhuis had de arts 

tegen mijn tante gezegd: “Ja, 

uw vader is natuurlijk al oud”. 

Verontwaardigd had ze gerea

geerd met: “Mijn vader is hele

maal niet oud”, om vervolgens 

even na te denken en er op terug 

te komen, want natuurlijk is 90 

jaar oud. Grappig hoe dat werkt. 

Ik heb onlangs een video van 

een avond bowlen en eten met 

de familie teruggekeken. Op een 

korrelig beeld is te zien hoe we 

met hysterisch haar en grote 

brillen proberen de camera te 

negeren. Nou ja, mij zie je steeds 

spieken of de camera in de buurt 

is en dan doe ik erg mijn best 

om zo normaal mogelijk over 

te komen. Mijn zusje pakt haar 

momenten. Die staat pontificaal 

in beeld en loopt ook mee met 

de draairichting van de camera, 

waarin ze blij en ondeugend kijkt. 

Een vervormde stem zegt dat ze 

dat vooral niet moet doen. Op 

de achtergrond is een piano te 

horen. Ook het pianospel klinkt 

vervormd, omdat de video al 

oud is en de kwaliteit niet al te 

best. De jaren ’80 spatten van het 

scherm. 

Ik weet nog zo goed dat ik mijn 

opa daar heel oud vond. Een 

dinosauriër bijna. De beste man 

was net 60. Mijn vader is nu 

ouder dan hij destijds. Maar zo 

werkt dat.

Mijn zusje ging trouwen. Ze 

woont in het buitenland en mijn 

opa kon de reis niet aan. Hij kon 

niet mee. Dat was teleurstellend 

voor ons allemaal. Gelukkig kon 

mijn opa wel logeren in Schie

waegh. Bij toeval het huis waar 

ook zijn vader, mijn overgroot

vader, de laatste jaren van zijn 

leven heeft doorgebracht. Van 

tevoren had mijn opa er totaal 

geen zin in en begreep hij ook 

niet zo goed waarom hij niet 

gewoon thuis kon blijven. Mijn 

opa en oma zijn geen dag zonder 

elkaar geweest. Dus liever had 

hij ook dat zij niet ging. Na wat 

gemopper kwam het er toch van. 

De bruiloft was fantastisch. Het 

rare is dat mijn opa juist door zijn 

afwezigheid er een beetje bij was. 

Steeds was er wel een moment 

van realisatie dat hij ‘hier bij had 

moeten zijn’ of dit ‘fantastisch 

had gevonden’. In ons hoofd 

zagen we hem al mopperend in 

een hoekje van zijn logeerkamer 

zitten.

Groot was dus de verrassing dat, 

toen hij werd opgehaald om weer 

Column Cindy

Foto’s: Fieke van Dieren

naar huis te gaan, hij aangaf dat 

hij het fantastisch had gevonden. 

“Als ik uit huis moet, dan wil ik 

hier wonen“, had hij gezegd. 

Ik vind het bijzonder om te zien 

dat verplegend personeel er voor 

kan zorgen dat men zich thuis 

kan voelen op een plek weg van 

huis. Mijn overgrootvader is 98 

geworden. Dat gun ik mijn opa 

ook!

Als mijn opa inderdaad niet 

meer thuis kan wonen, maar 

zich wel thuis kan voelen dan is 

dat prachtig. Dan is zo gewoon 

mogelijk eigenlijk heel bijzonder. 
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Harg-Spaland

Wie Lyda Geeratz-van Kints

Wanneer december-februari 

Wat schilderijen naar aanleiding   

 van zelfgemaakte foto ś

Mens en dier spelen altijd een grote rol 

in haar werk. Zij speelt met kleuren en 

verschillende materialen en schildert met 

olie- en acrylverf, maar maakt ook prach-

tige portretten met pastelkrijt.

Exposities

Schiewaegh

Wie Rieneke Gerrits

Wanneer december tot en met 4 januari

Wat uitbundige schilderingen

Zij schildert onderwerpen uit de cultuur 

van andere volken.

Frankeland

Wie Willem van Hest

Wanneer januari/februari

Wat beeldend kunstenaar, schrijver en  

 sociaal-cultureel ondernemer

Onderwerpen zijn vaak de fascinerende stad 

Rotterdam, altijd in kleur, herkenbaar en 

betaalbaar. Vaak brutaal, soms teder, maar 

nooit een braaf plaatje.

Extra 
‘feestdagen-foto-editie’
In januari verschijnt editie 7 van Frankelandgroep Nieuws. Het gaat 

om een extra ‘feestdagen-foto-editie’ met daarin veel foto’s van de 

activiteiten waaraan onze bewoners tijdens de feestdagen hebben 

deelgenomen.

Het wordt een editie met beperkte oplage, die alleen aan de bewo-

ners van de Frankelandgroep wordt uitgereikt.
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Door Marja Versluis 

In Harg-Spaland was behoefte aan een 

leuke gezamenlijke activiteit voor de 

bewoners van afdeling 1. Sinds een 

paar weken hebben we een heuse 

Beautyclub. En dat is een doorslaand 

succes!

De dames (er is helaas nog geen heer 

die het heeft aangedurfd om zich bij 

de club aan te sluiten, maar heren zijn 

zeker ook welkom) laten zich iedere 

dinsdagmiddag heerlijk verwennen. 

De ene keer worden de handen uitge-

breid ‘onder handen’ genomen: een 

manicure, een lekkere handmassage 

met voedende crème en tot slot nagels 

lakken. De andere keer genieten de 

dames van een gezichtsmassage, na 

een goede reiniging van de huid. 

Maar het grootste succesnummer 

is toch wel het gezichtsmasker. Met 

zo’n kleimasker op krijgen ze allemaal 

de slappe lach. Helaas kreeg ik geen 

toestemming daarvan een foto te 

plaatsen. Zijn de dames toch ’n tikkie 

te ijdel voor …!

mevrouw Hoogendam

Beautyclub 
Harg-Spaland

Elke woensdagmiddag komen de deelnemers van 

de creatieve visiteclub in het ‘Gouden Huisje’ van 

Frankeland bij elkaar. Zij maken steeds de mooiste 

dingen en haken en breien ook heel wat af voor het 

goede doel, in dit geval voor Dierenopvangcentrum 

Vlaardingen.

Haken en breien voor asieldieren
Door Dierenopvangcentrum Vlaardingen

De dames hebben zo veel gemaakt en geschonken, 

dat er op zondag 30 september, onze open dag, een 

tafel vol lag met prachtig gehaakte spullen, die wij 

mochten verkopen. De opbrengst komt uiteraard 

ten goede aan de dieren.

Op de foto staan de vrijwilligers An en Connie, die 

de deelnemers van de visiteclub begeleiden, en 

deelneemster Adrie (links op de foto).

Maar de dames die naast An, Connie en Adrie 

ook hun uiterste best op de haakwerken hebben 

gedaan, zijn Toos, Lina, Ria, Ans en Betty.

Heel erg leuk en ontzettend bedankt allemaal!
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Op zaterdag 10 november is de hartenwens van 

meneer Van Gaalen in vervulling gegaan: een 

helikoptervlucht. Een bijzondere dag, want dit 

was ook de verjaardag van zijn overleden vrouw. 

Het werd een onvergetelijk avontuur, dat mede is 

geslaagd dankzij de medewerking van Frankeland 

en Jacobs Gasthuis, maar ook dankzij de hulp van 

Sandra Klingen, een dochter van bewoners uit de 

DrieLanen. 

Hartenwens helikoptervlucht

Samen met Sandra en gastvrouw 

Monique Droppert is meneer Van Galen 

opgestapt vanaf boerderij de Appelgaard 

in Gouderak. Het werd een prachtige 

vlucht op een mooie heldere dag, waar-

door er goed zicht was. 

Meneer Van Galen heeft ontzettend 

genoten. Hij loopt nu nog dagelijks met 

een glimlach rond en is dankbaar dat hij 

dit op 97-jarige leeftijd nog heeft mogen 

meemaken.

Door Jolanda Pestyuk
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Door Joke van Leeuwen-Zuidgeest, Stadsarchief Vlaardingen

Archiefstukken met 
een verhaal

Stadsarchief Vlaardingen

weergegeven voorstelling uit 

de tijd dat men maar moest 

zien waar men zijn of haar 

behoefte deed. We zien hier 

de Waal voordat deze in 1869 

gedempt werd. Enkele mannen 

en vrouwen zijn druk bezig met 

het legen van hun pispotten in 

deze sloot. Uit diezelfde Waal, 

de Biersloot (gedempt in 1893) 

en de Oude Haven haalde men 

ook water om de afwas mee te 

doen of om de aardappelen in te 

koken. 

Tonnenstelsel
Allengs creëerde men oplos

singen voor het fecaliën

probleem. Men voerde een 

tonnetjessysteem in.

Als je rijk was, liet je je tonnetje 

drie keer per week ophalen. Als 

je minder te besteden had, bleef 

het beperkt tot een keer in de 

week. Het beroep van ‘strontop

haler’ ging overigens niet over 

rozen. Dat is goed te zien op 

deze pasteltekening uit dezelfde 

serie, getiteld: ‘Woonkamer van 

de opperman van Gemeente

werken die bij de kachel de 

bevroren pleetonnen ontdooit’. 

Een moedeloos ogend echtpaar 

zit in hun kleine kamertje te 

wachten tot de inhoud van de 

bevroren tonnen zodanig smeuïg 

is, dat manlief de inhoud in de 

strontschuit in de Beerhaven kan 

legen. De Vlaardingse kunstenaar 

Willem van ‘t Woudt heeft beide 

prenten vermoedelijk omstreeks 

1950 gemaakt in opdracht 

van een serie werken voor de 

Gemeentelijke Reinigingsdienst.

Herinnert u zich uit de vorige editie nog het stukje 

over de Vlaardingse inzending voor de landelijke 

archievenwedstrijd ‘Stuk van het Jaar’? Misschien 

heeft u zelfs wel gestemd op het ‘Aangiftebiljet voor 

den Hoofdelijken omslag’… Hiervoor natuurlijk onze 

hartelijke dank!

Helaas zijn we deze keer niet bij 

de eerste drie geëindigd, maar 

de behaalde negende plaats is 

zeker niet onverdienstelijk als 

je in aanmerking neemt dat er 

44 archieven en andere erfgoed

instellingen aan meegedaan 

hebben. Volgende keer beter, in 

2020 krijgen we een nieuwe kans.

Dit is maar één voorbeeld van een 

archiefstuk dat er om de een of 

andere reden uitspringt. 

Maar er bevinden zich meer 

leuke, mooie en bijzondere zaken 

in het Stadsarchief. Die willen wij 

graag voor het voetlicht brengen.

We nemen een kijkje in de 

geklimatiseerde Topografisch 

historische Atlasruimte. 

Hier bevinden zich circa 37.000 

foto’s, 1.200 prenten, gravures, 

etsen, aquarellen en andere 

kunstwerken, tegen de 600 

kaarten en plattegronden en 

ongeveer 1.600 affiches. Daar 

kunnen we er zonder enige 

moeite een paar uitlichten. 

Uit de prentencollectie: 
‘Ploemp in de Waal’
Neem bijvoorbeeld ‘De Ploemp 

in de Waal’, één uit een serie van 

dertien tekeningen die diverse 

aspecten van de Vlaardingse 

Reinigingsdienst voorstellen. 

Een naïeve, maar zeer plastisch 
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Uit de fotocollectie: 
de oudste foto
Eén van onze oudste foto’s komt 

uit 1865. Het is een opname 

die gemaakt is ter gelegenheid 

van de vijftigjarige herden

king van de Slag bij Waterloo 

(18 juni 1815). Hierop zien we 

de deelnemers aan de optocht 

opgesteld staan rondom een 

gedenknaald in Het Hof. De dag 

dat deze opname gemaakt is, 

was maandag 19 juni 1865. Een 

zeer nauwkeurige datering dus. 

De oorspronkelijke afbeelding 

is sepiakleurig en erg wazig 

door het achteruitgaan van de 

kleuren. Door de foto te scannen 

wordt het beeld helderder. 

De fotograaf is onbekend.

Naast foto’s van gebeurtenissen, 

personen, visserij en voertuigen 

vormen topografische afbeel

dingen een groot onderdeel van 

de collectie. Ons streven is om 

van elke Vlaardingse straat, weg, 

laan of pad een of meerdere 

afbeeldingen te hebben. Over 

het algemeen geldt: hoe ouder 

de straat, hoe meer foto’s. Ook 

veranderingen in het heden

daagse straatbeeld worden door 

onze vaste, vrijwillige fotografen 

vastgelegd. Wat vandaag gebeurt 

is morgen immers alweer 

geschiedenis.

Uit de collectie affiches: een 

winterdienstregeling uit 1904 

Tot slot willen we u dit prachtige 

affiche van de ‘Vlaardingsche 

Stoomboot Maatschappij’ niet 

onthouden. Het is de winter

dienstregeling van 1 oktober 

1904. Personenvervoer per boot 

ligt in Vlaardingen nogal voor 

de hand. In 1868 richtte men 

dan ook de VSM (Vlaardingsche 

Stoomboot Maatschappij) op, die 

stoombootverbindingen onder

hield met Rotterdam, Den Briel 

en Hellevoetsluis.

Deze schepen gaven aansluiting 

op de treinen van de H.IJ.S.M. 

(Hollandsche IJzeren Spoorweg 

Maatschappij). In 1918 nam de 

RTM (Rotterdamsche Tramweg 

Maatschappij) de Stoomboot

maatschappij over.

Bronnen:

• Inv. nrs. PRVL0345 en 

PRVL0530. 

• Inv.nr. HI0302

• Inv.nr. AFVL1110
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Op de koffie bij …
Mevrouw Riet de Bruijne-Hartman 

Door Carien Kemink

uit Jacobs Gasthuis

Geboren in Rotterdam-Zuid als Rietje Hartman, 

oudste van drie meisjes. Ze heeft twee halfzussen 

maar dat vindt ze zo’n rotwoord: voor haar zijn het 

gewoon twee ‘hele’ zussen. Haar vader overlijdt 

op 27-jarige leeftijd aan buikvliesontsteking, de 

gevolgen van complicaties van een ‘ordinaire’ 

blinde darmontsteking. Een dramatische gebeur-

tenis binnen het gezin, maar mevrouw zelf was vijf 

jaar oud en heeft daar weinig herinneringen aan. 

Ze kan zich vaag herinneren dat hij haar op zijn 

sterke schouders ronddroeg door de kamer. Haar 

moeder hertrouwt een aantal jaren later en zo 

komt ze aan nog twee ‘hele’ zussen. Zijzelf beoor-

deelt haar jeugd als fijn, onbezorgd, ondanks de 

oorlog die uitbreekt als ze net tien is. En natuurlijk 

is dat een rottijd, met altijd de angst in je lijf voor 

de dingen die kunnen gebeuren. Haar beide oma’s 

wonen in Rotterdam-West en zware bombarde-

menten leggen hun woningen in de as. Dat zijn 

herinneringen die je als elfjarige wel opslaat. Ook 

in Hoogvliet, waar ze dan woont, krijgen ze de 

gevolgen van de oorlog mee. Mevrouw vertelt met 

veel liefde in haar stem over boer Nieuwenhuizen, 

die wekelijks grote gamellen met pap kookte, zodat 

ze daar met lege emmertjes heengingen en met 

volle emmertjes thuiskwamen, waar de buikjes 

gevuld werden en de emmertjes weer even snel 

leeg waren. Hoogvliet was in die jaren nog een dorp 

en de vele boeren daar in de buurt hebben ervoor 

gezorgd dat er niet echt honger geleden werd. 

Namens mevrouw De Bruijne nog postuum alle 

hulde aan die mensen, die hen behoedden voor de 

hongerwinter.

Na de lagere school neemt ze iedere dag de stoom-

tram naar Rotterdam-Zuid, waar ze de huishoud- 

en industrieschool doorloopt. Er vormt zich een 

grote ‘tramclub’ met jongens en meisjes uit Helle-

voetsluis, Brielle en Hoogvliet, die elkaar jarenlang 

iedere dag in dezelfde tram tegenkomen. Als ze dan 

toch iets negatiefs moet noemen uit die tijd, zijn het 

wel de klompen die ze moet dragen. Vreselijk vindt 

ze dat, maar ja, ze woont op een dorp. Ze heeft 

nog een herinnering aan een soort van kippenhok, 

waar ze met vriendinnen bij elkaar kwamen en 

waar verplicht gehaakt en gebreid werd én sokken 

gestopt. Ze vond het nooit echt vervelend werk, 

het maakt dat ze nà de huishoudschool nog een 

coupeuseopleiding volgt aan de Rotterdamse Snij-

school. Ze heeft heel wat families in bruidskleding 

gestoken. 

De deur staat al op een kier, ik kan zo doorlopen, het maakt meteen dat ik me 

welkom voel. Mevrouw zit bij het raam, drinkt een kopje koffie, ik word duidelijk 

verwacht, ze is er helemaal klaar voor. Ze waarschuwt van tevoren vast dat ik er 

niet te veel van moet verwachten. Er valt niet veel te vertellen, maar wanneer we 

anderhalf uur verder zijn, weet ik wel beter. Iemand van 88 jaar jong heeft ook 

genoeg geschiedenis opgebouwd om een hele poos over te kunnen vertellen.
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De deur gaat open en een dochter stapt binnen 

met twee achterkleinkinderen. Spontaan even 

langs (overgroot)oma, speelgoed op de grond, wat 

lekkers om te snoepen. We zijn even afgeleid van 

ons verhaal, zeker wanneer een van de kinderen 

vraagt of Japie eruit mag. Japie? Ja, het kooitje 

gaat open en heel voorzichtig stapt er een blauwe 

parkiet buiten zijn territorium. Af en toe een 

woordje, een kuchje (volgens dochter hoor je geen 

verschil tussen het kuchje van moeder en Japie). 

Japie is bekend in Jacobs Gasthuis. Iedereen kent 

hem en houdt rekening met hem. 

Als hij los is, hangt er een waarschuwingsbordje 

aan de deur, want Japie los door het hele gebouw 

is geen optie. 

Hij komt naar me toe wanneer ik hem roep en 

begint enthousiast aan mijn interview te knab-

belen. Zou hij het er niet mee eens zijn, beden-

kingen hebben tegen wat ik schrijf? Hij eindigt zijn 

bezoekje aan mij met een duik in mijn koffiebeker. 

‘Op de koffie bij … daar hoor ik ook bij’, lijkt hij te 

denken. In ieder geval zorgt hij even voor de nodige 

hilariteit en daarom verdient hij een paar regels in 

dit blad. 

Dochter José haalt een fotoalbum tevoorschijn, 

gemaakt ter ere van de 60-jarige bruiloft van haar 

moeder en vader. Want oh ja, er was ook nog een 

vader. Aan de foto’s te zien is mevrouw De Bruijne 

een knappe verschijning in haar jonge jaren. Dat 

vindt Ger de Bruijne duidelijk ook en op dansles bij 

Pierre Zom slaat de vonk over. In 1955 trouwen ze 

op het stadhuis van Rotterdam en het kersverse 

paar gaat inwonen bij haar ouders. De woningnood 

is groot en het duurt een aantal jaren voor ze een 

eigen woning krijgen. Er worden twee dochters 

geboren en Ger verdient zijn geld als draaier, maar 

volgt veel cursussen en wordt gereedschaps-

maker bij een bedrijf in de Spaanse Polder. Op zijn 

zestigste gaat het bedrijf failliet en wordt Ger nood-

gedwongen ontslagen. 

Ze korfbalt een aantal jaren en zit op een wandel-

club. Op haar achttiende loopt ze met die club 

de vierdaagse, wat in haar ogen een minstens 

even grote prestatie is als de medailles, die Fanny 

Blankers-Koen dat jaar bij elkaar loopt. Alleen 

worden de medailles van ‘De Vliegende Huisvrouw’ 

wat breder uitgemeten in de kranten dan haar dik 

verdiende kruisje, vertelt ze lachend. Ze ziet het nog 

altijd als een hele prestatie, zeker gezien de kwali-

teit schoenen waarop ze de tocht volbrengt.

ze zich goed thuis gaan voelen. Ze doet aan veel 

dingen mee: bingo, zingen, bewegen, smulmid-

dagen. Alleen sjoelen is zittend voor haar geen 

doen. Verder is ze lid van de cliëntenraad, die een 

paar keer per jaar bij elkaar komt. Kortom, 88 jaar 

en nog zoveel mogelijk bij alles betrokken. 

Hij krijgt nog wel elders werk, maar de lol is eraf. 

Die laatste paar jaren vallen hem zwaar, hij voelt 

zich er niet echt thuis. Dus is iedereen blij dat hij 

met pensioen kan en samen hebben ze nog heel 

veel jaren genoten van elkaar, van de kinderen en 

de kleinkinderen, want het gezin breidt zich steeds 

weer uit. Bleven de vakanties met kinderen vaak 

nog beperkt tot Nederland, met een grote voor-

liefde voor Haamstede, nu ging het af en toe naar 

Frankrijk, Zwitserland en Spanje.

Hun 60-jarige bruiloft hebben ze met groot 

vertoon en een grote familie gevierd op de ss 

Rotterdam. Kort daarna is Ger overleden, 90 jaar 

is hij geworden. Mevrouw De Bruijne woont dan 

zelfstandig in een te groot huis met drie verdie-

pingen en het is op een bepaald moment niet meer 

verstandig om alleen te blijven wonen. Lopen wordt 

een steeds groter probleem en na een kort verblijf 

op de crisisafdeling van locatie Harg-Spaland krijgt 

ze een eigen appartementje in Jacobs Gasthuis, 

groot en ruim met een mooi uitzicht op de Burge-

meester Knappertlaan. Ze woont hier nu bijna een 

jaar en heeft het prima naar haar zin. Iedereen is 

vreselijk lief voor haar, ze wordt echt in de watten 

gelegd en goed in de gaten gehouden. Onlangs 

stond ze in haar keukentje en plotseling kon ze 

geen kant meer op, alles blokkeerde. Eén druk op 

de pieper om haar nek en ze werd geholpen. Heel 

geruststellend vindt ze dat. In een klein jaar tijd is 

Ondertussen heeft Japie me weer opgezocht. Hij 

knabbelt lustig verder aan mijn schrijfblok. Ik moet 

maken dat ik wegkom, straks heb ik geen letter 

meer op papier. Nee, onzin natuurlijk: Japie wordt 

naar zijn kooi gedirigeerd, roept verontwaardigd 

een paar keer zijn eigen naam, kucht eens wat 

(of was dat mevrouw De Bruijne?) en ik zoek mijn 

 spulletjes bij elkaar. “Zie je nou, zoveel valt er niet 

te vertellen,” zegt mevrouw.

Maar ik ben het niet met haar eens: zo’n leeftijd 

bereikt hebben, de oorlog, de vierdaagse, allemaal 

zo ‘gewoon’. Inmiddels is ze twee kinderen, vijf 

kleinkinderen en zes achterkleinkinderen verder. 

De vreugde die dát gegeven moet hebben, het 

verdriet om het overlijden van haar maatje op de 

weliswaar respectabele leeftijd van 90 jaar, dat 

noemt ze dus ‘niet veel te vertellen’.

Wanneer ik haar dat voorleg, moet ze wel een 

beetje lachen. 

Een ding is zeker. “Ik voel me een bevoorrecht mens.”

En dáár kan ik me volledig bij aansluiten.
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Tips tegen de winterdip
In de herfst en winter zijn de dagen korter en is het 

vroeger donker. Als u last heeft van een winterdip, 

voelt u zich somber en bent u vaak vermoeider dan 

anders. 

U kunt bijvoorbeeld prikkelbaar zijn, moeite 

hebben met concentreren en weinig zin hebben 

in gezelschap van anderen. Zit u hierdoor minder 

lekker in uw vel? Onderstaande tips kunnen u 

helpen weer grip te krijgen op uw lichamelijke en 

geestelijke gezondheid. 

Tip 1: Voldoende daglicht
Het ontstaan van een winterdip komt vaak door 

gebrek aan voldoende daglicht  doordat de dagen 

korter en donker zijn. Zorg dat u dagelijks minstens 

een halfuur buiten bent. Ook wanneer het bewolkt 

is, kan de frisse buitenlucht u een goed gevoel 

geven. 

Tip 2: Meer slapen
Met voldoende slaap wordt u ‘s ochtends uitge-

ruster wakker. Daarnaast is het belangrijk om op 

een vast tijdstip naar bed te gaan en op te staan. 

De hoeveelheid slaap die u nodig heeft, is voor 

iedereen persoonlijk. De meeste mensen slapen 

gemiddeld tussen de zes en acht uur per nacht. 

Probeer in het weekend niet al te laat naar bed 

te gaan. Zo voorkomt u dat uw lichaam aan het 

begin van de week weer moet wennen aan op een 

vroeger tijdstip opstaan. 

Tip 3: Gezond eten
Eet voldoende groenten en fruit en probeer 

zoveel mogelijk verse en gevarieerde maaltijden te 

nuttigen. Met de juiste voeding krijgt u vitaminen 

binnen die goed voor uw weerstand zijn. Drink 

daarnaast niet teveel alcohol en koffie en bedenk 

van tevoren wat u aankomende week wilt eten. 

Zorgwegwijzer
Praktische informatie voor u!

Door zoveel mogelijk vooruit te koken, krijgt u 

doordeweeks minder de neiging om onverwacht 

eetkeuzes te maken die minder gezond zijn voor uw 

lichaam. 

Tip 4: Meer bewegen
Voldoende bewegen is belangrijk voor uw lichame-

lijke en geestelijke gezondheid. Tijdens het sporten 

worden er stofjes in uw hersenen aangemaakt die 

u een blij gevoel geven. Sport alleen of samen met 

bijvoorbeeld uw partner, vrienden of buren. Kies 

een sport die u leuk vindt in de buitenlucht, een 

sportschool of via een sportvereniging. 

Tip 5: Ontspanning
Zorg voor voldoende ontspanning en kijk of er 

niet teveel stress in uw dagelijks leven is. Op een 

winterse dag kan het al helpen om bijvoorbeeld 

leuke plannen te maken met vrienden of familie en 

te zorgen voor meer licht in huis. Besteed tijd aan 

uw hobby’s en blijf dingen doen waarin u plezier 

heeft. 

Hulp zoeken
Merkt u dat uw lichamelijke of geestelijke 

klachten niet minder worden of overgaan? 

En heeft dit effect op uw dagelijks leven? 

Vraag dan om hulp via uw huisarts. Hij of zij 

denkt samen met u mee over een passende 

oplossing, bijvoorbeeld hulp van een 

zorgprofessional.

Bibliotheken zijn er al sinds de mens het schrift 

ontwikkelde, en die geschriften moesten ergens 

bewaard worden. De eerste bibliotheken waren 

waarschijnlijk bij religieuze instellingen, zoals 

tempels en kerken, gevestigd. 

Tegenwoordig heeft elke Nederlandse stad wel 

een bibliotheek. Maar niet iedereen kan daar (nog) 

zelfstandig naar toe. 

De mobiele bibliotheek komt naar je 
toe in Harg-Spaland!

Mevrouw Kuiters

Daarom is er in Harg-Spaland iedere dinsdag van 

09.30 uur tot 10.30 uur een mobiele bibliotheek in 

de Floriade, zodat onze bewoners de mogelijkheid 

hebben om zelf boeken uit te zoeken en te lenen.

Samen met de vrijwilligers van de bibliotheek 

kan er een boek worden gezocht uit de uitge-

breide collectie, die wekelijks wisselt en aangevuld 

wordt vanuit de centrale bibliotheek. Een boek 

uitzoeken, samen een stukje lezen, samen het boek 

bespreken, het kan allemaal in de Floriade. En hoe 

fijn is het dan met een passend boek weg te gaan, 

om dat op een eigen plek heerlijk te kunnen lezen.

De bibliotheekservice is een gezellige plek op de 

dinsdagochtend! De dames bibliothecaressen 

nemen de tijd om met iedereen die langskomt 

op zoek te gaan naar het perfecte boek. Of dat 

nou een spannende detective of een romantisch 

verhaal is ... Kom dus gezellig even langs!

Door Marja Versluis

Links de dames Hartman en Kuiters van afdeling 2, 

rechts de vrijwilligers Tiny en Elly.
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Natuur-rijk Schiedam

Dat is de buizerd, een prachtige vrij grote roofvogel, 

met felle ogen in een korte brede kop en met gele 

poten. Buizerds zijn er in verschillende kleuren 

en patronen: van donkerbruin tot bijna wit. En ze 

maken een soort ‘miauwend’ geluid. Het is haast 

niet voor te stellen dat deze vogel, die je nu steeds 

vaker ziet, de vorige eeuw nauwelijks meer in 

Nederland voorkwam. Het terugdringen van het 

gebruik van (landbouw)gif heeft positieve effecten 

op veel diersoorten in Nederland. 

Buizerds zijn eigenlijk luie dieren. Ze zitten niet 

voor niets vaak op een paaltje of een hekje langs 

een weg: dode dieren op of langs de weg zijn een 

gemakkelijke en smakelijke maaltijd. Is er geen aas 

voorhanden, dan laten ze zich van het paaltje naar 

beneden vallen om een paar wormen of andere 

insecten te verorberen. Omdat ze het zichzelf zo 

gemakkelijk maken, zijn de buizerds heel succes-

volle roofvogels: ze gaan immers heel slim om met 

hun energie.

Ze bouwen hun nest hoog in de bomen, het liefst 

in rustige bossen en bosranden. Voorzichtigheid 

is geboden, want zo’n nestplaats is gemakkelijk 

verstoord. 

Regelmatig zijn er meldingen van agressieve 

buizerds die hardlopers en fietsers aanvallen. 

Dit gebeurt voornamelijk in het broedseizoen. 

De Buizerd
Door Jacqueline Vos     Foto Esther Binnendijk

De broedende vogels voelen zich bedreigd door de 

mensen die met een flinke snelheid hun territorium 

binnenkomen. Soms plaatsen boswachters bordjes 

op de plaatsen waar je te maken kunt krijgen 

met buizerds, die eigenlijk zichzelf en hun jongen 

verdedigen.

De eerste weken na het uitkomen van de eieren 

hebben man en vrouw een taakverdeling: de man 

verzamelt de prooi en het vrouwtje voert deze aan 

de kuikens. Later jagen beide ouders naar prooi 

om de hongerige maagjes te voeren. De jongen 

vliegen in de zomer uit en worden ook dan nog een 

tijdje gevoerd. In die periode zie je buizerds vaak in 

 familieverband rondcirkelen.

‘Onze’ Nederlandse buizerds blijven ook ‘s winters 

in het land. Daarnaast zijn er ook wintergasten uit 

Scandinavië die ons land bezoeken. In het vroege 

voorjaar trekken deze vakantiegangers dus pas 

weer terug.

Buizerds hebben een relatief klein territorium:  

1 tot 1,5 vierkante kilometer is niet zo groot voor 

zo’n groot buizerdechtpaar. Buizerds kunnen oud 

worden, wel 25 jaar. Een buizerdechtpaar kan 

gedurende hun hele gezamenlijke leven hetzelfde 

territorium bezetten. Ze zijn over het algemeen 

monogaam. Ook als het vrouwtje een redelijk slecht 

mannetje heeft, of andersom, blijven ze vaak nog 

heel lang bij elkaar.

Wie kent niet het beeld van een grote roofvogel, zittend boven op een paaltje? Langs 

de (snel)weg, loerend naar een mogelijke prooi? Of uitgebreid rondcirkelend boven 

een weiland, zwevend op de thermiek, alsof hij vanzelf in de lucht blijft hangen?  
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Aan deze vraag werd enthousiast gehoor gegeven 

door Frankeland, Senioren Welzijn en de Histo-

rische Vereniging Schiedam, die deze activiteit 

mogelijk maakten. Al snel na de bekendmaking 

stroomden de aanmeldingen binnen en moest er 

een tweede route en groep ingepland worden.

Cultureel historische route voor 
 elektrische rolstoelen: een groot succes!

Door Annouk Nagelhout

Na het succes van de cultureel historische routes voor scootmobielen, die met 

regelmaat georganiseerd worden door Senioren Welzijn en de Historische 

Vereniging Schiedam, kwam bij ons een vraag binnen of deze routes ook eens 

georganiseerd konden worden voor onze bewoners en andere geïnteresseerden 

in elektrische rolstoelen.

Op donderdag 20 september was het zo ver. Het 

was prachtig weer en de enthousiaste gids van 

de Historische Vereniging Schiedam, de heer 

Dick Gelderblom, en Nathalie Wassink (Senioren 

Welzijn), Annouk Nagelhout (Frankeland) en de 

eerste groep met acht deelnemers stonden te 

popelen om te vertrekken. 

De ochtend werd gestart met een gesprek in de 

Havenzaal van Frankeland, waarbij het kopje koffie 

met een gebakje uiteraard niet ontbrak. Daarna 

werd op de parkeerplaats het rijden in een groep 

geoefend. Toen het rijden, remmen en draaien vlek-

keloos verliep, werd gestart met de route, die ons 

langs prachtige plekjes in Schiedam-West leidde. Op 

verschillende plekken werd stilgestaan en vertelde 

de heer Gelderblom allerlei verhalen en anekdotes.

Rond 12.00 uur eindigde de route voor de groep 

en gingen we ter afsluiting naar wijkcentrum 

De Erker, waar een heerlijke lunch op ons stond te 

wachten. Ondertussen was ook de tweede groep 

met acht deelnemers opgehaald en gearriveerd en 

zij startten hun route met de lunch.

Alle deelnemers waren enorm enthousiast en 

hopen op een nieuwe route in het voorjaar!

Alle vrijwilligers van de Historische Vereniging 

Schiedam bedankt voor jullie hulp tijdens de route.

En natuurlijk ook alle dank aan de medewerkers van 

De Erker voor de heerlijke lunch!



Een gedeelde tweede plaats in 
verkiezing MVO-ondernemer 2018!
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In de vorige editie van Frankelandgroep Nieuws 

vertelden we het u al: de Frankelandgroep was 

genomineerd voor de MVO-trofee 2018 (Maat-

schappelijk Verantwoord Ondernemen). De 

uitreiking van de trofee vond plaats tijdens het 

Sociaal Economisch Netwerk evenement ‘Laat het 

NETwerken’, op woensdag 10 oktober in Maassluis. 

In het verlengde van het vorige verhaal: ‘Een 

gedeelde tweede plaats in verkiezing MVO- 

ondernemer 2018!’ volgen er twee artikelen over de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze 

wet is bedoeld voor mensen die met ondersteuning 

thuis kunnen blijven wonen. Dit zijn bijvoorbeeld 

mensen die niet geheel zelfstandig kunnen functio-

neren of mensen die niet kunnen participeren in de 

maatschappij. 

Stichting IDB – Ipse de Bruggen – is een organisatie 

voor langdurige zorg, die maatschappelijk verant-

woord onderneemt. Haar medewerkers hebben een 

beperking en hebben daarom langdurige zorg nodig. 

De aanwezige netwerkpartners konden hun stem 

uitbrengen op basis van korte filmpjes van de 

drie genomineerden. We zijn met trots op een 

(gedeelde) tweede plaats geëindigd!

Met deze positie worden we gezien als een van de 

koplopers met aandacht voor People, Planet en 

Profit omdat wij jaarlijks tientallen medewerkers 

met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen. 

De MVO-trofee ging naar constructie- en service-

bedrijf Voscon uit Vlaardingen. 

De tweede plaats delen we met huishoudelijk afval-

bedrijf Irado uit Schiedam.

De Kanjers van Maatwerk!
Door Rob Besseling

IDB heeft als doel hen dingen te laten doen die 

ze leuk vinden. Zij hebben eigen regie over hun 

leven en nemen samen met hun familie, vrienden 

en begeleiders beslissingen. In het verhaal ‘het 

zonnetje in huis’ dat over IDB gaat en dat hierna 

volgt, vertellen we daar meer over.

IDB Maatwerk is ook een WMO-organisatie en 

dochterbedrijf van IDB. De medewerkers van IDB 

Maatwerk hebben ook een beperking, maar zij 

kunnen als vrijwilliger bij Schiewaegh redelijk zelf-

standig worden ingezet.

Angela Droppert is coördinator van een groep van 

maximaal acht medewerkers, die via IDB Maatwerk 

taken in locatie Schiewaegh uitvoert. “Dagelijks 

verdeel ik in overleg de taken tussen de medewer-

kers en ondersteun ik hen waar nodig.”

Haar medewerkers wonen en leven veelal 

zelfstandig. 

“Via IDB Maatwerk krijgen zij een zinvolle dagbeste-

ding zonder dat hun beperking direct zichtbaar is. 

Binnen Schiewaegh verzorgen ze bijvoorbeeld het 

linnengoed. Want op iedere etage zijn voorraden 

die steeds moeten worden aangevuld.” 

Angela assisteert haar medewerkers en begeleidt 

hen bij het werk, waarbij alle communicatie monde-

ling verloopt, omdat het binnen Schiewaegh regel 

is dat er geen eigen mobiele telefoons gebruikt 

mogen worden. 

“Als de Maatwerk-medewerker met mij in contact 

wil komen, dan kan dat via een Schiewaegh- 

medewerker die over een mobiele werktelefoon 

beschikt.”

Angela heeft gesprekken gevoerd met Jacqueline 

Vos, manager zorg van Schiewaegh, over taken 

die de Maatwerk-medewerkers zouden kunnen 

overnemen. Op deze manier kunnen Schiewaegh- 

medewerkers zich concentreren op hun eigenlijke 

taken en de medewerkers van Maatwerk hebben 

een zinvolle dagbesteding. Een win-winsituatie dus!

Binnen de locatie Vaartland hebben onze mede-

werkers iets meer aansturing nodig dan die in 

Schiewaegh. Dat vereist een andere begeleiding; 

iets nadrukkelijker. Tijdens de werkweek zijn er altijd 

medewerkers, terwijl mijn collega’s in Schiewaegh 

‘s ochtends bij de Kansenfabriek in Nieuwland en vier 

middagen in Schiewaegh hun beste krachten geven.

Om te zorgen dat ze de werkzaamheden uitvoeren 

zoals de opdrachtgever van hen verwacht, is veel 

voorbereiding en coaching nodig. Het vraagt geduld 

van mij want ik moet veel kunnen uitleggen en ook 

vaak de werkzaamheden voordoen. In een-op- een 

gesprekken kijk ik wat er voor de medewerker 

nodig is om de taak te kunnen vervullen en 

bespreken we de wens van de medewerker. We 

proberen dan zoveel mogelijk taken te bedenken 

die aansluiten bij deze wens. Het vereist inschat-

tingsvermogen, want als ik mijn medewerkers 

overvraag, dan schiet ik het doel voorbij. Dan is 

de kans groot dat het niet goed gaat.

Ik heb als coördinator het meeste contact met 

Jacqueline. We verzorgen het aanvullen van de 

rollen vuilniszakken en de overige huishoudarti-

kelen voor de huiskamers. En we verzorgen Okki 

en Zoë, de konijnen. Als ze een tijdje niet uit hun 

verblijf zijn geweest, maken onze medewerkers ze 

‘handtam’, zodat bewoners ze zonder problemen 

kunnen vasthouden. En we lopen regelmatig met 

de diertjes door de huiskamer.
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Elke week is er op donderdag van 14.00 tot 

15.00 uur een spelletjesmiddag voor de bewoners, 

waaraan overigens ook bezoekers uit de wijk 

kunnen deelnemen. 

“De Maatwerk-medewerkers organiseren deze 

middagen, inclusief het schenken van koffie en 

thee. Ze spelen zelf ook mee en na afloop zorgen ze 

ervoor dat alles weer wordt opgeruimd.”

Maar de medewerkers van Angela doen nog 

meer. “Ze worden bijvoorbeeld gekoppeld aan de 

spoelkeuken. En kopiëren en distribueren acti-

viteitenplannen en menulijsten. Ze gaan met de 

gastvrouwen mee langs de afdelingen om koffie en 

thee te schenken. En ze ondersteunen natuurlijk bij 

de themaweek. Ze wandelen ook met bewoners. En 

die ervaren dat er ook andere doelgroepen in huis 

zijn en dat er tijd is voor een praatje. De steun van 

de Maatwerkers heeft een gunstig effect voor de 

sociale contacten die bewoners nodig hebben.” 

Ze ziet haar mensen soms groeien en ontwik-

kelen. Dan merk je dat ze meer zelfinzicht hebben 

gekregen en meer oplossingen kunnen bedenken. 

De Maatwerkers beschouwen zichzelf als volwaar-

dige medewerkers, vooral als mensen in Schiewaegh 

regelmatig tegen ze zeggen: “Ik ben blij met jou.”

Dan kijkt Angela mij aan en zegt: “Weet je hoe 

ze soms worden genoemd door de bewoners en 

verzorgenden? De Kanjers van Maatwerk!”

Een brede lach, een trotse blik in haar ogen. 

En terecht …

In eerdere artikelen hebt u kunnen lezen over 

het hoe, waarom en wanneer van Stichting Ipse 

de Bruggen (IDB). Onder het motto ‘ieder mens 

kan meer dan hij of zij denkt’ levert de stichting al 

jarenlang gemotiveerde mensen af, die graag willen 

meedoen in de maatschappij. Heel knap zoals Ipse 

de Bruggen werkt, ze kennen hun cliënten door en 

door en weten meestal meteen het plekje te vinden 

wat bij die bepaalde cliënt hoort. 

Het zonnetje in huis
Door Carien Kemink

In meerdere zorgcentra van de  Frankelandgroep 

lopen medewerkers van Ipse de Bruggen rond, 

maar waarom zetten we dan juist Manuela 

Moerman extra in het zonnetje? 

Tot voor tien jaar waren Ipse en De Bruggen twee 

afzonderlijke organisaties, die beide al een lang 

verleden hadden. In 2008 besloten ze de krachten 

te bundelen en dus bestaat Ipse de Bruggen 

 officieel tien jaar. 

Manuela was de allereerste werkneemster binnen 

zorgcentrum Vaartland, die via Ipse de Bruggen is 

binnengekomen. Ze werkt in Vaartland precies even 

lang als Ipse de Bruggen bestaat, TIEN jaar. Het leek 

ons daarom leuk haar eens te laten vertellen over 

die jaren bij Vaartland.

Manuela Moerman, 47 jaar jong. Je zou het niet 

zeggen wanneer je haar ziet, ze oogt veel jonger, 

maar volgens haar is dat het werk van de Nivea die 

ze regelmatig smeert. Heel bescheiden, treedt niet 

graag op de voorgrond, maar vindt dit interview 

stiekem wel heel leuk. En spannend. Soms onzeker 

in het beantwoorden van vragen, kijkt ze even opzij 

naar haar begeleider Anja van der Marel en wordt 

wel of niet aangevuld. Samen komen we een heel 

eind.

Tien jaar geleden kwam Manuela vanuit het 

arbeidscentrum via beschut werken naar Vaartland 

toe en vanaf het begin was er een duidelijke klik. Ze 

wil hier nooit meer weg en blijft tot haar pensioen, 

zegt ze vrolijk. Vier dagen in de week is ze aanwezig 

in Vaartland, waar ze te vinden is op unit 1, oftewel 

afdeling 0-1-2. Heel belangrijk is een vast schema in 

haar werkzaamheden. 

Zo start ze iedere ochtend met het naar beneden 

rijden van een maaltijdkar vol vuile vaat, daarna zet 

ze koffie en thee. Alles gaat op een wagen, koekje 

erbij, melk en suiker niet vergeten en dan langs 

‘haar’ bewoners. Ze maakt overal graag een praatje, 

iedereen kent haar en vindt het gezellig wanneer 

ze langskomt. Eenieder ziet haar als het zonnetje in 

huis, want ze lacht veel en is altijd vrolijk: je wordt 

blij van haar. ’s Middags maakt ze het keukenblok 

schoon, leegt de prullenbakken en gaat ze nog een 

keer met koffie en thee rond. Ze houdt het allemaal 

goed in de gaten en vertelt uit zichzelf dat ze er 

altijd netjes uit moet zien; haar haren moeten in 

een staart of vlecht, uit hygiënisch oogpunt. 

Om 15.15 uur zit haar werkdag erop. Met de taxi 

wordt ze ’s morgens gebracht en gaat ze ’s middags 

ook weer naar huis: het Herman Frantsenhuis, 

een gezinsvervangend tehuis in Vlaardingen, waar 

mensen met een verstandelijke beperking een 

eigen plekje hebben. 

Prachtig dat dit allemaal mogelijk is. Iedereen 

blij, Ipse de Bruggen omdat ze voor Manuela de 

perfecte werkplek gevonden hebben en Vaartland, 

omdat Manuela (weliswaar onder begeleiding) nèt 

dat paar handjes extra is, waardoor er voor perso-

neel weer wat meer tijd over is voor andere zaken. 



Nieuws   4342   Frankelandgroep

Ik wil even mijn complimenten maken aan het bedie-

nend personeel van de horeca in Frankeland.

Zo geduldig, vriendelijk en rustig zij met een bewoner 

omgingen. Deze bewoner was erg onrustig en ging 

steeds de scootmobiel halen om deze bij de tafel te 

zetten. Hij stond dan in de weg en moest weer weggezet 

worden. Dit werd met de bewoner erin 

gedaan en daarna werd hij weer rustig, gearmd en 

wel, naar zijn tafel gebracht. Dit gebeurde wel vier keer 

achter elkaar. Werd er geknoeid, dan werd het meteen 

schoon gemaakt, mede om het uitglijden van andere 

gasten te voorkomen.

Mijn vriendin, mevrouw Van Vessum, en ik namen ons 

‘petje’ af.

Mevrouw Van Vessum zei dat ook tegen de medewerkers 

en we staken onze duimen omhoog.

We vonden dat dit best wel eens vermeld mocht worden, 

want het waren de ‘jongere’ medewerkers die zo behulp-

zaam waren. Trouwens, het horecapersoneel werkt heel 

hard en is vriendelijk en aardig.

Petje af
Door Riek Groenendijk, 

bewoonster van de Liduinahof

Op afdeling 1 misten de bewoners een gezamen-

lijke huiskamer. En met de komst van ‘PlusWonen’ 

was er ook behoefte aan een extra ruimte voor de 

activiteiten. Daarom is eind oktober begonnen met 

het ombouwen van de oude kamer van de manager 

zorg naar een gezellige ruimte die voor beide doel-

einden geschikt is. 

De ruimte kon op woensdag 21 november in 

gebruik worden genomen. 

De uitgekozen meubels zijn helaas nog niet 

geleverd, dus de tafels en stoelen worden nog 

vervangen.

Nieuwe 
activiteitenruimte 
in Harg-Spaland
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Yoga is een eeuwenoude manier om lichaam en geest te ontspannen. Het lichaam wordt en blijft er ook 

lekker soepel van. Om te ervaren of men voor yogalessen geïnteresseerd zou zijn, werd op 22 september 

een workshop georganiseerd. Deelnemers aan project ‘PlusWonen’, huurders van Groenzicht en bewoners 

van Harg-Spaland konden tijdens deze workshop ‘aan den lijve’ ervaren wat yoga is. De workshop werd 

gegeven door een gediplomeerde docent van het yogacentrum SMRTI.

Vanaf januari yoga in Harg-Spaland
Door Marja Versluis

Een aantal deelnemers was bang dat het bij yoga 

om gecompliceerde en ongemakkelijke oefeningen 

gaat. Maar het tegendeel bleek waar. De klassieke 

yoga-oefeningen zijn tamelijk eenvoudig uit te 

voeren, zittend op een stoel. Voor comfort en sfeer 

waren er kussens waarop men met de voeten kon 

rusten.

De yoga die in Harg-Spaland werd gegeven, is 

 gebaseerd op de Hatha Yoga. Dit is een rustige, 

mediatieve les, ontspannend voor lichaam en 

geest. De deelnemers  waren enthousiast over de 

workshop en gaven aan dat zij deze vorm van yoga 

graag vaker willen beoefenen.

Vanaf januari 2019 is het mogelijk om (tegen een 

vergoeding van € 5,00 per persoon per keer), iedere 

laatste donderdag van de maand yogalessen te 

volgen in het MFC (Multi Functioneel Centrum). 

Inschrijven kan bij Marja Versluis, activiteiten-

begeleider Harg-Spaland.

Door ds. Wout van Haften, geestelijk verzorger Vaartland

De periode na 6 december, als Sinterklaas met zijn 

gezelschap Holland weer heeft verlaten, geeft me 

de gelegenheid te bekomen van de voorbije drukte. 

En dat geldt des te meer in onze tijd, waarin niet 

alleen zijn helpers onder kritiek staan, maar de 

goedheiligman het zelf ook te verduren krijgt. Wat 

sommigen in ons land betreft, mag dat feest, dat in 

2015 nog door het Nederlands Centrum voor Volks

cultuur en Immaterieel Erfgoed, met Sinterklaas èn 

Zwarte Piet, op de inventarisatielijst werd geplaatst, 

helemaal verdwijnen. 

En dat is niet nieuw. Al in de 16e eeuw stuitte het 

sinterklaasfeest op protestantse bezwaren. Zo 

werd het feest rond 1600 in Delft verboden; andere 

steden vaardigden een verbod uit op het zetten van 

schoenen, of de openbare verkoop van sinter

klaaslekkernijen. Wie dit toch deed, kon een boete 

krijgen. In 1661 werden sinterklaasmarktkramen 

zelfs massaal omver gegooid. Ook hierin is er dus 

niets nieuws onder de zon. Maar genoeg hierover.

Ik wil graag met u iets delen over een andere 

Heiligman, Wiens geboorte wij dit jaar alweer voor 

de ruim 2000e keer herdenken: de komst van de 

Zoon van God, Jezus Christus. Het gaat daarbij niet 

om de heidense achtergronden van het door keizer 

Constantijn in de 4e eeuw ingestelde kerstfeest, 

maar over het Kind van Bethlehem.

De aanwezigheid van Zwarte Piet wordt door 

sommigen afgekeurd, omdat hij zou kunnen worden 

geassocieerd met ons verleden en de manier waarop 

in ons land in de 17e eeuw met ‘zwarten’ werd 

omgegaan. Jezus deed dat anders. Hij was een jood 

met een ongetwijfeld donkere huidskleur, zoals alle 

mensen in het MiddenOosten; niet zwart, zodat 

Hij zich, om ook voor blanke mensen iets te kunnen 

betekenen, zou moeten laten bijkleuren zoals de 

knechten van St. Nicolaas; maar zeker niet blank, 

zodat witmensen zich boven nietblanken verheven 

zouden kunnen voelen, 

iets waarvan de geschie

denis vol is, helaas.

De Zoon van God sloot 

niemand buiten, of zoals 

een oud kinderliedje 

luidt: “Blank en bruin 

en geel en zwart, vinden 

plaats aan Jezus’ hart”. Daarmee steeg Hij uit boven 

de strijd en onenigheden, die mensen verdeeld 

kunnen houden. Zelfs politiek bleef Hij op veilige 

afstand; Hij gaf “de keizer wat des keizers is” en 

verzette zich niet tegen de Romeinse overheersing, 

noch voerde Hij campagne tegen de zittende joodse 

machthebbers. Waar wij ons inzetten voor ons gelijk, 

zette Hij zich in voor de mensheid in nood. Dat was 

Zijn missie. Wat deed Hem op aarde nederdalen? 

‘Gods grote Liefde alleen en eindeloos erbarmen 

met onze grote nood.’

Hij was begaan met de schepping en was bereid de 

wil van de Schepper tot uitvoering te brengen toen 

Hij zei: “Hier ben Ik, Vader, zend Mij”. En Hij ging, 

liet Zijn majesteit achter in de hemel en nam de 

gedaante van een mens aan, een door en door mens.

Wat Jezus overkwam verzoende ons met God, de 

Vader. Daartoe leed en stierf Hij op Golgotha.

‘Midden in de winternacht, ging de hemel open’, 

zingen we met Kerst. En het was in die stille nacht, 

dat ons Vrede en Heil werd gebracht.

Wat hebben we daar vandaag aan, waar mensen op 

kleine en grote schaal over elkaar heen buitelen? 

Heel simpel: geloof en vertrouwen in Hem maakt 

u deelgenoot van Zijn overwinning over zonde en 

dood. Naarmate dat besef groeit, vermindert dat de 

behoefte om overal over te strijden en te menen, dat 

wij de wereld kunnen verbeteren, het milieu kunnen 

redden of de oorlog kunnen uitbannen. 

Ik eindig met een regel uit een rond Kerst veel 

gezongen lied: ‘Op u, mijn Heiland, blijf ik hopen’. 

Hoop die doet leven. Gezegende feestdagen.

Om even bij stil te staan ...
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Playbackshow in 
Jacobs Gasthuis
Door Rita Hennen

Eens in de twee, drie jaar gebeurt er iets bijzonders in het Jacobs Gasthuis: 

dan is het namelijk weer tijd voor de inmiddels traditioneel geworden 

playbackshow.

Het hele team is dan in rep en roer. Met elkaar 

wordt een avondvullend programma samenge-

steld. In de avonduren na het werk komen colle-

ga’s samen om nog even te oefenen en om af te 

stemmen. Wie doet wat met wie? Op welke zanger 

of zangeres willen we lijken? Wat trekken we aan 

en wat hebben we nog nodig voor de transfor-

matie? Wie doet de boodschappen en wie maakt de 

kleding? Wie verzorgt de drankjes en wie maakt de 

uitnodigingen? Wie regelt de muziek en het podium? 

Wie doet de presentatie en wil er in de jury? 

En tot slot … wie ruimt alles weer op en wie wil 

ervoor zorgen dat alle bewoners vermoeid, maar 

voldaan, weer op tijd naar huis kunnen en verzorgd 

worden?

En ik? Ik mag me traditiegetrouw nergens mee 

bemoeien. Ik mag er wel gezellig als gast bij komen 

zitten op de feestavond en me, net als de bewo-

ners, laten verrassen. En verrast was ik ook dit keer 

weer. 

Jenny met 

‘Worstjes op mijn borstjes’ van Ria Valk

Ik zag dat ook veel nieuwe collega’s van de partij 

waren. Echt teamwork, wat bewijst dat een zelf-

sturend team echt werkt, vooral als er plezier te 

beleven valt. En dat was er volop!

We zouden deze hele editie kunnen vullen met 

de leukste kiekjes, maar niets kan illustreren hoe 

bijzonder het voelt om in de intimiteit van onze 

mooie Tuinzaal zo veel pret met bewoners en 

familie te mogen delen.

Iedereen met ‘I will follow Him’ uit Sister Act

Jolanda, Jeanet en Renate 

met ‘Mississippi’ van Pussycat
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Tranen in De Doelen
Door Carien Kemink

De animo om een zondagmorgenconcert in De Doelen in Rotterdam bij te 

wonen is nog altijd groot in Vaartland. Soms moet je er vlug bij zijn om 

een plekje in de bus te veroveren, want vol is vol. Gelukkig is het niet zo dat 

bewoners een avond voor de inschrijving in een slaapzak voor de deur van 

de activiteitenruimte gaan liggen hoor, maar zodra bekend wordt wie de 

komende maand in De Doelen optreden, lopen de aanvragen binnen.

Er zitten soms ook echt wel grote namen tussen. 

Wie herinnert zich niet Carel Kraayenhof, de bando-

neonsolist, die tranen op de wangen van koningin 

Máxima wist te toveren met zijn ontroerende 

vertolking van de tango ‘Adiós Nonino’?

Samen met de Argentijnse pianist Juan Pablo 

Dobal speelt hij op 27 januari vast weer tranen op 

menig wang. Het wordt een programma waarin 

Argentijnse folklore wordt afgewisseld met eigen 

composities. Twee rasmuzikanten die moeiteloos 

klinken als een ruig orkest, maar daarnaast even zo 

gemakkelijk prachtige gevoelige tango’s spelen. Dus 

wanneer u tot de gelukkigen behoort: zakdoeken 

mee!

Het leuke is dat u hier niet stil hoeft te zijn. 

 Integendeel, u kunt uit volle borst meezingen en 

weet u niet meer alle teksten, dan zal de meezing-

krant u zeker helpen.

Kortom, twee geweldige muziekspektakels de 

komende twee maanden. Bewoners van Vaartland 

kunnen zich opgeven bij de activiteitenbegeleiders.

We horen na afloop graag hoe u deze concerten 

ervaren hebt.

Of het helemaal droog blijft op zondag 10 februari 

is ook nog maar de vraag. Dan kunt u in De Doelen 

namelijk genieten van een muziekspektakel met 

de titel ‘Van smartlap tot opera’. Dat klinkt als 

een breed scala van muziekvormen en dat is het 

ook. Want naast tranentrekkende smartlappen en 

prachtige opera-aria’s, hoort u deze zondag ook 

alles wat daartussen zit: charmante chansons en 

andere ‘pareltjes’. 



Dit jaar zet ik eens de herders 

vooraan op het namaakmos. 

Heb ik achterin meer ruimte 

voor de ezel en de os. 

Op het dak een dik pak watten; 

‘t lijkt wel echte sneeuw, zo mooi. 

En al is de ster van piepschuim, 

in de kribbe ligt echt hooi. 

Iedereen zit al aan tafel 

maar ik sta nog bij de stal. 

Soep wordt koud hoor, Steven. Kom je? 

Goed. Oké. Hier ben ik al. 

Poes, zegt mam tegen m’n vader, 

Poes, zorg jij dan voor de wijn? 

Op TV zingt er een koortje: 

‘die van goeden wille zijn’. 

‘t Gaat al heel vlug over vroeger 

Echte winters had je toen! 

Lag er sneeuw tot aan je knieën! 

Moet er iemand nog kalkoen? 

Bij ‘t dessert zingt tante Vera 

oorverdovend ‘Stille nacht’ 

Dit jaar is ze eerder dronken, 

eerder dan men had verwacht. 

Zeg, je stal is mooi hoor, Steven. 

Datie mooi is hoor, je stal. 

Vind je? Dankje oma Merksem. 

Datie mooi is hoor je stal. 

En terwijl oom Luk uitbundig 

nog wat schuine grappen spuit, 

staart het gipsen kindjeJezus 

wat verwezen voor zich uit. 

Door André Sollie

Uit: Zeg maar niks. Gedichten,  

 uitgeverij Houtekiet ‘91 

Kerstavond
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Op dinsdagmorgen is er een wandelclub van een 

aantal bewoners van Harg-Spaland. 

Het clubje is vorig jaar november begonnen. 

Aanvankelijk was het een project van de beweeg-

coaches, later is het overgenomen door de activitei-

tenbegeleiders. Momenteel zijn er elf deelnemers.

De start is om 10.00 uur en er wordt ongeveer een 

uur gewandeld. Daarna wordt er gezamenlijk koffie 

gedronken. Het sportieve wordt dus verenigd met 

het aangename!

Bij erg slecht weer wordt alleen koffie gedronken. 

Maar het hoofddoel is toch wandelen; lekker samen 

buiten en in beweging zijn!

Wandelclub Harg-Spaland
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. U kunt 

gewoon op dinsdagmorgen aansluiten. 

We verzamelen in de hal van Harg-Spaland.

De wandelclub is ook geschikt voor deelnemers 

met een rollator, dus doe gezellig mee!

Heeft u zin in beweging?

Ga dan mee wandelen. We vertrekken 

iedere dinsdagmorgen om 10.00 uur 

vanuit de hal. 
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Het ‘bouwterrein’ wordt aan het oog onttrokken 

door grote wanden van spaanplaat en dit materiaal 

zorgt tevens voor demping van het geluid. Achter 

deze spaanplaten muren verrijst een zo goed als 

nieuwe patio: een complete metamorfose wordt 

het met als eerste vereiste een droge patio.

Ooit was de patio een binnentuin met twee 

visvijvers, waar bewoners daadwerkelijk konden 

hengelen. 

Een droge patio
Door Carien Kemink     Foto’s Elly Kramer

In Vaartland wordt momenteel heel wat gebeiteld en afgehamerd. 

Het geeft uiteraard wat herrie, maar de bewoners hebben er weinig 

hinder van.

En wanneer je als Tai Chi-docente een paraplu 

boven je hoofd moet houden om droog te blijven, 

wordt het toch tijd om naar een permanentere 

oplossing te zoeken.

Twee activiteiten, de creaclub en de handwerkclub, 

zijn inmiddels verplaatst naar de Grote Vaart. Wel 

worden er straks nog lezingen, vergaderingen en 

kerkdiensten gehouden en ook de bewegings-

activiteiten krijgen er weer hun vaste (droge) plek. 

Het betekent dan niet meer steeds tafels opzij 

hoeven schuiven voor andere activiteiten; het 

wordt meer een permanente stoelopstelling, zoals 

in de bioscoop.

Op de foto’s wat beelden van de verbouwing die 

nog in volle gang is, maar gestaag vordert. Natuur-

lijk laat Vaartland u straks graag meegenieten van 

het eindresultaat. 

Maar dat het mooi gaat worden, is een ding dat 

zeker is!

Omdat er behoefte kwam aan extra ruimte voor 

activiteiten en om er in dit natte landje wat vaker 

gebruik van te kunnen maken, werd er een glazen 

koepeldak overheen gemaakt. De opzet was dat 

men voor gebruik van de patio niet meer de weers-

voorspelling hoefde te volgen alvorens te beslissen 

iets wel of niet te laten doorgaan. Maar die vlieger 

ging de laatste jaren helaas maar al te vaak niet 

meer op. Op steeds meer plaatsen ging het glazen 

dak lekken en de emmertjes waren op een bepaald 

moment niet meer aan te slepen. 
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Bewoners Schiewaegh 
bezoeken Brielle

Door Rob Besseling

Den Briel. De stad waar, na inname door de 

Watergeuzen, op 1 april 1572  de opstand tegen de 

Spaanse overheerser Philip II begon. Waar Willem 

van Oranje met zijn Charlotte de Bourbon in 1575 

trouwde. Woensdag 7 november was de stad het 

doel van een groepje van zes bewoners van Schie-

waegh en evenzoveel vrijwilligers. 

Na de koffie met heerlijk gebak rond 09.30 uur 

nam iedereen plaats in de bus om het stadje te 

bezoeken. Een van de reizigers was mevrouw 

Robbemond-Pröpper.

“Het was een prachtige dag. Ik heb vooral herinne-

ringen opgehaald. Want de familie van mijn over-

leden echtgenoot woonde er. Brielle is een stad 

die ook nog een beetje dorps is. Het gaf mij een 

nostalgisch gevoel om er weer terug te zijn.”

De groep wandelde in alle rust naar het hart 

van het centrum, waar aan de Markt een mooie 

 horeca gelegenheid staat, De Hoofdwacht. Daar 

kon iedereen genieten van een lekker drankje.

“We genoten van het ontspannen reisje en het 

warme zonnetje en hadden het naar onze zin. Later 

bezochten we de Rozentuin en tenslotte waren er in 

een ander restaurant allerlei overheerlijke pannen-

koeken waarvan we lekker konden smullen.” 

Tegen 14.30 uur was het weer tijd om terug te gaan 

naar Schiewaegh.

Ik vroeg mevrouw Robbemond of er bijzondere 

zaken waren gebeurd tijdens het uitstapje. Na even 

nadenken zei ze: “Wilhelmina. De koningin heeft 

ons tijdens de drankjes bij De Hoofdwacht wel een 

tijdje bezig gehouden. Want we konden niet raden 

waarnaar het standbeeld nu eigenlijk wijst …”

Dat hebben we natuurlijk even opgezocht.

Het bronzen standbeeld van de Iers-Nederlandse 

kunstenares Carol van den Boom-Cairns werd daar 

geplaatst ter gelegenheid van de 40e bevrijdingsdag 

na de Tweede Wereldoorlog en toont koningin 

Wilhelmina toen zij, uit Londen teruggekeerd, weer 

voet op Nederlandse bodem zette.
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De CRDL is een interactief zorginstrument dat 

aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Dit 

maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die 

moeite hebben met communicatie en sociale 

 interactie en hun omgeving.

CRDL (cradle):  
contact door aanraking
Door Erika van Driessen Hoogland

Locatie Frankeland kreeg een CRDL aangeboden 

door de familie Dubber. Omdat er een servicecon-

tract aan de CRDL verbonden is, heeft mevrouw 

Du Chatinier aangeboden om dit bedrag voor haar 

rekening te nemen. De familie Dubber heeft een 

ouder in Frankeland wonen, hetgeen voor mevrouw 

Du Chatinier tot voor kort ook gold.

Voordat Monique Schenk, muziektherapeute bij 

de Frankelandgroep, de CRDL overhandigd kreeg, 

werd deze gedemonstreerd.

De heer en mevrouw Van Noordt mochten als 

eersten het zorginstrument uitproberen. Beiden 

wonen in Frankeland: meneer in de Liduinahof 

en mevrouw op een psychogeriatrische afdeling. 

Omdat zij voorheen buitenaf woonden, werd er een 

boerderijgeluid aangezet. Het was mooi om te zien 

hoe mevrouw hierop reageerde. 

Vervolgens mochten de medewerkers hiermee aan 

de slag, zodat zij het samen met bewoners kunnen 

gebruiken, of bezoekers kunnen ondersteunen bij 

het gebruik ervan. 

De CRDL is bedacht en ontworpen door 

Dennis Schuivens en Jack Chen. Het instru-

ment, gemaakt van kwalitatief hoogwaardig 

en massief edel hout, combineert de speelse 

en organische vormgeving met slimme 

software. De elektronica is verborgen in 

de houten behuizing, zodat de technologie 

achter het product onzichtbaar blijft. Geen 

knoppen, snoeren, lampjes of stekkers.

De nadruk van het instrument ligt op de 

interactie.

Dennis Schuivens en Jack Chen zijn beiden 

afgestudeerd aan het Sandberg Instituut, 

de masteropleiding van de Gerrit Rietveld 

Academie. Tijdens een ontwerponderzoek 

werden zij geraakt door de aangrijpende 

gevolgen van dementie en het verlies van 

contact. Ze onderzochten wat mensen met 

elkaar in verbinding brengt en hoe je moei-

zame communicatie kunt vergemakkelijken.

Kijk voor meer informatie op: 

www.contactdooraanraking.nl

Mocht u als bezoeker gebruik willen maken van de 

CRDL, dan kunt u deze vooraf reserveren. Neemt u 

hiervoor contact op met Monique Schenk.

Meneer Van Noordt heeft inmiddels samen met 

zijn vrouw al meermaals de CRDL gereserveerd. 

Meneer is erg te spreken over het gebruik ervan 

en hoe zijn vrouw op de geluiden reageert.

De Frankelandgroep is de familie Dubber en 

mevrouw Du Chatinier zeer erkentelijk voor het 

aanbieden van de CRDL.
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Om dit voor te zijn, is in alle locaties van de Fran-

kelandgroep aandacht gegeven aan het thema 

‘valpreventie’. In Vaartland heeft dit thema een 

week lang elke dag op het ‘menu’ gestaan, in 

welke vorm dan ook.

Op maandag bijvoorbeeld werd het startschot 

voor dit thema officieel gegeven met een dansje 

in de Grote Vaart. Op de breiclub ‘de breinaaldjes’ 

oefende men zittend allerlei bewegingen door 

middel van liedjes, zoals ‘hakken tenen’.

Op dinsdag kwam fysiotherapeute Anne van Kuik 

uitleg geven over het voorkomen van valpartijen, 

op woensdag werd er zelfs bij de bakclub aandacht 

besteed aan dit onderwerp in de vorm van ‘omge-

Voorkomen beter dan genezen
Door Carien Kemink     Foto’s Elly Kramer

Het leven bestaat uit vallen en opstaan. Je valt een keer, krabbelt overeind, leert 

van je fouten en probeert zo een volgende val te voorkomen, zowel figuurlijk als 

letterlijk. En dit kan heel lang goed gaan, totdat op een bepaald moment een 

val dusdanig hard aankomt dat het tijdelijke of zelfs permanente gevolgen kan 

hebben. Naarmate we ouder worden, worden we ook wat minder soepel in de 

gewrichten en ligt een valpartij dus wat makkelijker op de loer.

vallen koekjes’: koekjes met een knik er in, zodat 

het net leek of ze omvielen. Grote hilariteit alom, de 

meeste koekjes waren al op voor ze überhaupt de 

kans kregen om om te kukelen.

Op donderdag werd bij bewegen ‘sta op gym’ 

gegeven en ’s middags nog flink gewandeld met als 

thema ‘recht zo die gaat’.

Op vrijdag werd de themaweek afgesloten met een 

gesprek over vallen en opstaan.

We kunnen zelf echt heel veel doen om de kans op 

vallen te verminderen. Goede stevige schoenen die 

niet kunnen uitglippen, geen los kleedje meer op de 

grond (vooral in de badkamer), wat makkelijk kan 

wegschuiven, goede verlichting, zodat u ziet waar 

u loopt. Oppassen met wandelen in verband met 

duizelingen na medicijngebruik, goed zicht (even-

tueel door aanpassingen van de bril), niet te veel 

losse spulletjes in de kamer die eigenlijk in de weg 

kunnen staan.

Allemaal zo logisch, zullen de meesten denken, 

maar het zijn allemaal kleine aanpassingen die zo 

logisch zijn, dat ze soms vergeten worden.

En een valpartij, hoe klein ook, kan er al snel voor 

zorgen dat u tijdelijk (of zelfs voorgoed) een stukje 

zelfstandigheid kwijtraakt, iets wat iedereen juist zo 

lang mogelijk wil behouden: zeggenschap over het 

eigen leven.

Natuurlijk is het niet mogelijk om alle risico’s weg 

te nemen, maar we blijken dus toch wel een aantal 

dingen zelf in de hand te hebben om een valpartij 

te voorkomen.

Een aantal tips:

• draag goede, stevige schoenen

• leg geen los kleedje op de grond, ook 

niet in de badkamer

• zorg voor goede verlichting

• pas op met wandelen na medicijn

gebruik in verband met duizelingen

• zorg voor goed zicht en een goede bril

• plaats niet te veel losse spulletjes in de 

kamer

Veiligheid voorop, want voorkomen is nog altijd 

beter dan genezen!



Lang geleden
Ze houdt niet van knallen met oudjaar,

heeft over goed en fout haar oordeel klaar,

is op haar manier zeer tolerant want

open minded oordeelt ze met verstand.

Spaarzaam als ze is, wordt er niets weggegooid.

In Afrika is honger, dus weggooien? Dat nooit.

Boven de deur een kruisbeeld opgehangen.

Pas als iets stuk is, denk je aan vervangen.

Geld geef je pas uit wanneer je het hebt.

Eten wordt in passende porties opgeschept.

Als je met bloembollen hebt ontbeten,

worden ook alle kontjes opgegeten.

In de oorlog waren alle Duitsers fout, hoewel …

Oordelen moet je nooit te snel.

Haar leven dankt ze aan die Duitse soldaat onbekend

die haar redde bij ’t bombardement.

Ze weet nog goed hoe hij haar die kelder introk.

Hij redde ’t niet, groot was de shock.

Hij ving de klap op, zij won een heel leven.

Nooit meer veroordelen, enkel vergeven.

Een goede Duitser en zo waren er velen.

En ’t mooie is, zelfs de oudste wonden helen.

Dus laten we kuilen graven, groot en klein.

En dat ’t met oud en nieuw lekker rustig mag zijn.

Gelukkig nieuwjaar

Door Frank Vester, ‘hofdichter’ van de Frankelandgroep

(dankzij deze Duitser leefde mijn moeder door tot 12 maart 2010)

Gedicht

60   Frankelandgroep

Zaterdag 20 oktober was er een gezellige food market in 

de  Brasserie van Frankeland. Veel bewoners wandelden, 

met en zonder bezoek, langs de kraampjes om te 

proeven van de  aangeboden lekkernijen, om daarna 

inkopen te doen. Vervolgens kon men plaatsnemen op 

het geïmproviseerde terras en genieten van ingekochte 

lekkernijen en de aangeboden koffie.  

Food market 
 Frankeland
Door Erika van Driessen Hoogland

Nieuws   61
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“Het idee om deze opleiding te gaan doen was 

ook voor mij een verrassing. Ik zag door de clubs 

dat muziek van grote invloed kon zijn en wilde 

hier meer van weten. Toen ik dit aangaf kreeg ik 

deze mogelijkheid, die ik met beide handen heb 

aangenomen.”

Eerst heeft ze auditie moeten doen om tot de 

 opleiding ‘creatieve therapie richting muziek’ 

te worden toegelaten. In 2016 ontving ze haar 

diploma. Nu werkt Monique dus al een aantal 

jaren als muziektherapeut bij de Frankelandgroep. 

Ze weet hoe en wanneer je muziek naar mensen 

moet brengen. Haar instrument is de gitaar.

“Ik wordt ingezet via een verpleeghuisarts of 

psycholoog met een aanvraag naar aanleiding van 

een cliëntenbespreking of van een specifieke vraag. 

Interview met
Monique Schenk-Kuijpers

muziektherapeute
Door Rob Besseling

Zij begon op de dagverzorging van Frankeland, waar ze later subhoofd werd. 

Even werkte ze in de thuiszorg, om daarna avonddienstverzorgende te worden. 

Haar volgende functie werd activiteitenbegeleidster, waarvoor ze haar diploma 

Sociaal Pedagogisch Werk 4 haalde. Zij zette diverse activiteiten op, zoals een 

muziekclub, een zangclub en een dramamuziekclub en kreeg toen het idee om 

muziektherapeut te worden waartoe ze later aan de Hogeschool Utrecht de 

opleiding volgde. 

We kijken naar de doelstelling: wat zouden de cliënt 

en zijn of haar omgeving graag willen en welk doel 

wil men bereiken? Afhankelijk van de doelgroep kan 

de cliënt zelf, maar ook de omgeving, veel infor-

matie geven over zijn of haar muziekvoorkeur. 

Ook probeer ik te achterhalen of de bewoner zelf 

een instrument bespeelde. Het kan bijvoorbeeld 

zo zijn dat iemand van jazz houdt. Maar dan ben ik 

er nog niet, hoor. Want jazz is een zeer gevarieerde 

muzieksoort met allerlei stromingen en een veel-

heid aan verschillende grote, bekende artiesten 

en orkesten. Het is dan vaak een zoektocht om 

er achter te komen welke jazzsoort of welke jazz-

artiest een bewoner heeft bewonderd.” 

Soms zijn er ook mensen die niét van muziek 

houden. 
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“Ook daar is het intakegesprek nuttig voor. 

Daarom is het afstemmen met de omgeving van 

de bewoner nodig om deze vragen te kunnen 

beantwoorden.”

“De leeftijd is een interessant gegeven, vooral als 

de bewoner niet kan uitleggen van welke muziek 

hij of zij heeft gehouden. Het is een gegeven dat 

muziek, beluisterd van het 13e tot 30e levensjaar, 

sterk in het geheugen is verankerd. Bijvoorbeeld 

muziek uit de jaren zestig: dixielandmuziek was 

toen populair. Dan kan ik fragmenten laten horen 

en uit de glimlach die ik opeens op het gezicht zie, 

of een opmerking die de bewoner over de muziek 

maakt, kan ik opmaken dat hij of zij de muziek 

herkent. En dan begint het. Ik heb vaak een hele 

afspeellijst samengesteld om uit te proberen welk 

liedje of welke artiest ik het beste kan gebruiken.”

Een voorbeeld van dat verschil in culturen is een 

buitenlandse bewoner, waarbij mijn inzet werd 

gevraagd wegens haar onrustige gedrag. De vraag 

daarbij was of muziek haar stemming kon beïn-

vloeden. Ik heb toen haar geschiedenis onderzocht 

en kwam er achter dat ze had gehouden van de 

muziek uit haar geboorteland. Ik heb daar toen 

muziekfragmenten van laten horen uit de jaren 

zestig. Het was duidelijk te zien dat het meteen iets 

met haar deed. En toen gebeurde er iets heel speci-

aals. Mevrouw kwam uit bed en liep door de kamer 

waar ze, staande aan de wasbak, opeens vol over-

gave met de muziek begon mee te zingen. Volgens 

mij was het een oude smartlap waarvan zij de 

woorden nog heel goed kon meezingen. Dan zie je 

ineens iemand staan die terug gaat in de tijd, en je 

ervaart de emotie die daarbij hoort. Die herkenning 

waarvan men eerst het bestaan niet meer wist. 

Dat is mooi om te zien.

“ ... uit de glimlach die ik 

opeens op het gezicht zie 

kan ik opmaken dat hij of 

zij de muziek herkent.”

Monique werkt sinds een aantal maanden wekelijks 

vier uur in Schiewaegh. Haar werk is voor bewoners 

en medewerkers dus betrekkelijk nieuw. 

“Het multiculturele van deze locatie vind ik erg 

bijzonder. Dit is in andere locaties minder aanwezig 

en maakt mijn werk hier heel boeiend. Zelf ben ik 

opgegroeid in de wijk Nieuwland, ik kom regelmatig 

bewoners tegen die mij herkennen van vroeger. 

 De herinnering aan de muziek of artiesten is 

verankerd in de mens, zodat de gevoelens, die 

verdwenen leken, kunnen worden geraakt. 

De vraag is steeds: hoe zorg ik er voor dat degene 

die ik therapie geef, de muziek in zijn of haar hoofd 

weer laat terugkeren? Muziek is geen wonder-

middel, maar het kan wèl een wezenlijk onderdeel 

van de zorg zijn.

Soms vragen de medewerkers in Schiewaegh 

of ik niet elke dag kan komen om therapie te 

geven. Dat is helaas niet mogelijk want ik ben de 

overige 27 uur bezig in de locaties Frankeland en 

Harg-Spaland.”

Het geeft aan hoeveel waardering er voor haar 

werk en adviezen is. 

“De medewerkers zien dat als gevolg van de 

therapie de bewoners veranderen. Ik ben als het 

ware in staat om aan de bewoner met deze aanpak 

een stukje uit diens verleden terug te geven. 

Daarbij is een belangrijk aspect van de therapie het 

open zijn en de cliënt aankijken. Daarmee bereik ik 

al een groot deel, want het resultaat is regelmatig 

dat de stemming van de bewoner verbetert en dat 

hij of zij meer aandacht heeft voor de eigen verzor-

ging of beter kan praten.

“Soms vragen de medewerkers 

in Schiewaegh of ik niet elke 

dag kan komen om therapie te 

geven.”

In een van de groepen, waar ik mee bezig ben, 

 luisteren de leden naar elkaars muziekvoor-

keur. Door het gebruik van lp’s, cd’s en andere 

muziekfragmenten komen mooie herinneringen 

boven en gaat men ook een gesprek aan met 

elkaar.  Luisteren naar muziek kan op verschil-

lende manieren: heel direct door te vragen welke 

instrumenten men hoort, of over het gevoel dat 

de muziek oproept of door juist te vragen naar 

herinneringen. Op de actieve muziekclub worden 

mensen uitgedaagd om mee te spelen op een ritme 

instrument zoals bijvoorbeeld de Djembé. Hierin 

begeleid ik de deelnemers op gitaar of ik speel zelf 

mee op een Djembé. En tot slot blijkt uit onderzoek 

dat muziek mensen letterlijk in beweging zet. Dit 

gebruiken wij dan ook met een voor deze mensen 

specifiek gemaakt beweegprogramma zoals dat 

voor cliënten met Parkinson.”

Als ik haar vraag wat haar de meeste voldoening in 

haar werk geeft, zie ik een brede glimlach tevoor-

schijn komen. “Dat ik in staat ben om met muziek 

andere mensen te kunnen beïnvloeden. Dat het 

dagelijks merkbaar effect heeft …”
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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 consump-

ties zijn voor eigen rekening.

Parkinson Café

Een keer per twee maanden organiseren we met 

onze samenwerkingspartners 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

Data 2019
• 8 januari • 14 mei

• 12 februari • 11 juni

• 12 maart • 9 juli

• 9 april

De onderwerpen zijn op dit moment nog 

niet bekend; hierover informeren wij u in 

de volgende edities.

Agenda Parkinson Café

Locatie
Havenzaal in Frankeland

Data 2019
• 9 januari :  14.30 - 16.30 uur 

• 13 maart :  14.30 - 16.30 uur 

• 10 april :  19.00 - 21.00 uur 

• 8 mei :  19.00 - 21.00 uur

• 10 juli :  19.00 - 21.00 uur 

• 11 september :  14.30 - 16.30 uur 

• 13 november :  19.00 - 21.00 uur

Zie voor de Alzheimer Cafés en 

Parkinson Cafés ook onze website: 

www.frankelandgroep.nl
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Het Zakkendragersgilde 
in Schiedam

Gemeentearchief Schiedam

Door Caroline Nieuwendijk, gemeentearchief Schiedam

Gilden ontstaan in de vroege middeleeuwen, waarbij 

de regulering van het werk de belangrijkste taak 

is. De leden zijn inwoners van de stad, hebben 

hetzelfde beroep, verzorgen de opleiding en stellen 

de lonen en de prijzen en voorwaarden vast. Ze 

lijken dus op vakbonden. Eigenlijk heeft het gilde 

het monopolie op bepaald werk of een bepaald 

product. 

Het gilde ontstaat in de tijd dat Schiedam leeft van 

de haringvangst, net als Vlaardingen en Rotterdam. 

In de vijftiende en zestiende eeuw sjouwen de 

dragers veel goederen voor de visserij, zoals: 

haring, zout, hout, hennep, pek en teer. Maar 

natuurlijk ook alledaagse zaken zoals bier, tarwe 

en turf. Halverwege de zeventiende eeuw krijgt 

de moutwijn en jeneverindustrie in Schiedam de 

overhand. De branders en destillateurs brengen in 

de achttiende eeuw een grote welvaart. Schiedam 

krijgt zijn gouden eeuw, in tegenstelling tot de 

rest van Nederland die in de zeventiende eeuw 

zijn bloeitijd had. Ook de zakkendragers profiteren 

ervan. De dragers sjouwen nu vooral graan en turf. 

Graan is nodig voor het produceren van moutwijn, 

en turf (in de negentiende eeuw werd dit steenkool) 

om de ketels mee op te stoken. 

Het SintAnthonisgilde telt meestal 80 leden. 

Al vanaf 1594 geeft het zijn leden geld ter onder

steuning. Een gildelid krijgt als hij door ziekte niet 

of niet genoeg kan werken een geldbedrag, uit de 

‘busse’, een soort ziekenfonds annex begrafenis

verzekering. Als een gildelid of zijn echtgenote 

overlijdt, dan wordt de overledene vanuit het gilde 

begraven. De gildeleden lopen in een processie met 

het vaandel en over de kist ligt een zwart rouw

kleed. In de negentiende eeuw loopt de gildeknecht 

met een rouwschild voorop. 

Als er een schip gelost moet worden, luidt de gilde

secretaris een paar minuten de klok. Daarna keert 

hij de zandloper om. De zakkendragers moeten 

binnen zeven minuten in het Zakkendragershuis 

zijn. Is de tijd om, dan slaat de secretaris met de 

dobbelstenen op de rand van de smakbak. Meestal 

zijn er meer mannen dan er werk is. 

Wanneer het Zakkendragersgilde of 

Sint-Anthonisgilde in Schiedam is 

ontstaan, weten we niet. De eerste 

vermelding van het gilde is pas in 1465. 

Een stadsklerk schrijft dat het zakken-

dragersgilde met kaarsen voorop loopt 

in de jaarlijkse processie ter ere van 

de naamdag van Johannes de Doper. 

Hieruit blijkt dat de zakkendragers 

op dat moment het belangrijkste en 

grootste gilde zijn in Schiedam.
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Om het werk eerlijk te verdelen, wordt er gedob

beld, oftewel gesmakt. 

Elk gildelid mag twee dobbelstenen door de trechter 

van de smakbak gooien. Degene die de hoogste ogen 

gooit, heeft werk. De ruimte met de smakbak op 

de begane grond, heet het smaklokaal. De gilde

secretaris ziet toe op het smakken. Ook regelt hij de 

administratie van het aantal zakken en de uitbeta

ling van het loon, waarvoor hij het kantoortje naast 

de smakbak heeft. 

is om met het gilde samen te werken en ook tegen 

welke prijzen. Zakkendragers krijgen een standaard 

geldbedrag per vastgestelde hoeveelheid en afstand. 

Op basis van het aantal zakken krijgt de zakken

drager zijn loon en de opdrachtgever zijn rekening. 

De man die de zakken vult, krijgt ook geld en de 

toepasselijke naam van zakkenvuller. Degene die de 

zakken in de kolk spoelt en deze op droogrekken op 

de eerste verdieping hangt, heet zakkenwasser.

De gildebrief regelt ook de sociale omgangsvormen. 

Tijdens het werk mogen de leden niet vloeken, 

schelden, kwaad spreken, roken of dronken zijn. 

Is hier sprake van, dan moet een boete worden 

betaald, of het gildelid wordt voor enkele dagen of 

weken uitgesloten van werk. Ook staat er in hoe te 

handelen bij geschillen, conflicten en ruzies onder

ling of met de opdrachtgever of de stad. 

De hoofdlieden zien toe op de naleving. 

Door de voortschrijdende (transport)techniek 

worden de zakkendragers overbodig en wordt het 

gilde uiteindelijk in 1940 opgeheven. In 1985 wordt 

het gilde heropgericht door een groep vrienden.

Naast het smaklokaal is het wachtlokaal. Gildeleden 

die ver weg wonen, kunnen hier op de banken 

rondom de kachel wachten. 

De gildekamer op de eerste verdieping is een 

kantoor annex representatieve ruimte voor de vier 

hoofdmannen. Zij doen hier de administratie en 

beheren het geld. In de kast in de hoek staat nog 

steeds de geldkist. Deze heeft maar liefst vier sloten. 

In de achttiende eeuw bezit elke hoofdman één 

sleutel. Zo kan de kist alleen geopend worden als 

alle vier de hoofdmannen aanwezig zijn. Zo’n kist 

is geen luxe: in de bloeiperiode zat er eens 8.000 

gulden in. 

In de gildebrief, later reglement genoemd, staan 

alle afspraken tussen de opdrachtgever, de stad en 

de zakkendrager. Er staat in voor welke hoeveel

heid en welke goederen de opdrachtgever verplicht 

Foto’s Gemeentearchief Schiedam

• Enkele zakkendragers brengen in de jaren 

1930 graan in de mouterij De Goudsbloem 

aan de Noordvest.

 Fotograaf: onbekend 

• Drie zakkendragers uit de laatste ploeg 

smakken in 1938 om werk.

 Fotograaf: M. Hijmans

• Het Zakkendragershuis op de Oude Sluis in 

1890 

 Fotograaf: J. van Diggelen.

• Een ploeg zakkendragers staat in karakte

ristieke zakkendragerskleding

 Fotograaf: onbekend
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Als acteur ben ik betrokken bij theatergroep 

 NOLABEL4US. Een aantal collega’s had ik uitgeno-

digd om voor de bezoekers een korte voorstelling 

te verzorgen, aan de hand van persoonlijke mono-

logen. Hieruit blijkt dat wij als acteurs heel divers 

zijn met allemaal een eigen identiteit, maar samen 

vormen wij een theatergroep waarvan de spelers 

met elkaar verbonden zijn. Je kunt het zien als een 

mooi boeket dat bestaat uit verschillende soorten 

bloemen, kleuren en geuren.

Aangezien ik mij van jongs af aan vaak anders 

voelde in een groep en geen aansluiting vond bij 

anderen, heeft diversiteit en identiteit altijd mijn 

interesse gehad. Als docent bij de opleidingen 

maatschappelijk werk en pedagogiek heb ik daar-

over colleges gegeven en op verzoek lezingen voor 

verschillende groepen verzorgd. 

Diversiteit
Dinsdag 30 oktober mocht ik het bij de Roze Salon hebben over diversiteit. 

Voor dat onderwerp was deze middag veel belangstelling. De hele wintertuin 

van Frankeland zat vol.

Door Erika van Driessen Hoogland

Diversiteit betekent verscheidenheid en identiteit is 

een combinatie van eigenschappen, waarmee een 

persoon of zaak zich onderscheidt van anderen. 

Als bezoekers van de Roze Salon worden we 

gezien als een groep ouderen met homo- lesbi-

sche- biseksuele gevoelens of als transgender. 

Echter als individu zijn we meer dan het label dat 

we toebedeeld krijgen. Veel bezoekers zijn geen 

homo of lesbienne, maar zijn sympathisanten. 

Naast dat ik transgender ben, ben ik echtgenote, 

bonusmoeder, zus (broer), boeddhist, christen, 

sallander, mantelzorger, vrijwilliger, autist en nog 

veel meer.  Deze verscheidenheid vormt mijn iden-

titeit en ik wil graag dat men deze aspecten van mij 

ook ziet. Dit geldt ook voor bewoners of cliënten 

van de Frankelandgroep. Onbewust vestigt men 

vaak de aandacht op één of twee aspecten van 

een persoon. Deze is meer dan de oudere met een 

beperking of ziekte. Mijn man en ik wonen nu twee 

jaar in de Liduinahof, de betrokken zorgverleners 

vragen aan mij hoe het staat met mijn transitie, 

maar hebben aan mij, op één maatschappelijk 

werker na, nog nooit gevraagd hoe het voor mij als 

mantelzorger is om voor mijn man te zorgen nu zijn 

geheugen hem steeds meer in de steek laat.

Met de theatergroep spelen we nu vaak voor 

klassen van middelbare scholen en na afloop gaan 

we met de leerlingen in gesprek. Regelmatig krijgen 

de jongeren en leerkrachten zaken van elkaar te 

horen die zij nog niet wisten en dit levert weer 

nieuwe gesprekken op; daardoor ontstaat er ook 

begrip voor elkaar.

De acteurs vertelden aan de hand van hun eigen 

verhalen wat hun identiteiten zijn en wat dit met 

hen of hun omgeving doet. Bezoekers waren hier-

door zichtbaar geraakt.

De Roze Salon vindt de laatste dinsdag van de 

maand plaats in de wintertuin van locatie Franke-

land van 15.00 uur tot 17.00 uur. Na afloop is het 

mogelijk om samen met andere bezoekers te eten 

in de Brasserie van Frankeland. De toegang in de 

Roze Salon is vrij en vooraf aanmelden is niet nodig. 

Theatergroep 
NOLABEL4US

Zes spelers van 15 tot 81 jaar aan het woord 

in een korte spraakmakende voorstelling. 

Over gevoelens, verlangens, wensen en 

dromen. Mix van allerlei kleuren en smaken. 

Een Hollander, een Marokkaan, een joodse 

man, homo, hetero, oud, jong, transgender 

en nog veel meer. De spelers zijn allemaal 

verschillend, maar hebben juist één ding 

gemeen: NO LABEL. Een voorstelling over 

worden wie je bent, blijven wie je bent, delen 

wie je bent. Waarover wil jij het hebben in het 

leven en wat deel jij op social media.

NOLABEL4US is ontstaan in opdracht van de 

gemeente Schiedam en in samenwerking met 

Stichting Mooi Werk en Lentiz Life college. 

Zij treden onder andere op in de klassen op 

middelbare scholen.

Wilt u meer informatie over de voorstelling of 

de theatergroep zien spelen, dan kunt u een 

mail sturen naar e.vandriessenhoogland@

kpnmail.nl. 

In december is er geen Roze Salon. 

De eerstvolgende Roze Salon is op 

dinsdag 29 januari met het thema 

‘Daten op je oude dag’.
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High Five-diner
Om de twee maanden wordt op alle locaties een 

heerlijk menu van hoge kwaliteit aangeboden. 

Iedereen is welkom om aan te schuiven. U dient 

zich wel van tevoren bij de horeca/keuken aan te 

melden. 

Tijdens deze culinaire avonden wordt onder het 

genot van livemuziek een smakelijk en mooi vier-

gangendiner geserveerd met een kopje koffie of 

thee toe. De overige dranken zijn niet bij de prijs 

inbegrepen.

Hiernaast vindt u een overzicht van de data van de 

culinaire avonden per locatie; de inloop is vanaf 

16.45 uur.

De kosten voor de High Five-diners 2018 bedragen:

• Bewoners en broodmaaltijd/warme- 

maaltijdabonnementhouders: € 12,50

• Huurders en overige prijsgereduceerden:  

€ 17,50

• Overige bezoekers: € 22,50

De kosten voor de High Five-diners 2019 bedragen:

• Bewoners en broodmaaltijd/warme- 

maaltijdabonnementhouders: € 13,50

• Huurders en overige prijsgereduceerden:  

€ 18,50

• Overige bezoekers: € 24,00

Eten en drinken 
bij de Frankelandgroep
In alle locaties van de Frankelandgroep kunt u genieten van het ‘High Five-diner’, 

een exclusief viergangendiner’.

Locatie Data

Frankeland Vrijdag 8 februari 2019

Vrijdag 12 april 2019

Vrijdag 14 juni 2019

Harg-Spaland Zondag 24 februari 2019

Zondag 28 april 2019

Zondag 30 juni 2019

Jacobs
Gasthuis

Vrijdag 20 december 2018

Zaterdag 21 december 2018

Zaterdag 9 februari 2019

Zaterdag 13 april 2019

Zaterdag 15 juni 2019

Schiewaegh Zaterdag 2 februari 2019

Zaterdag 13 april 2019

Zaterdag 15 juni 2019

Vaartland Woensdag 19 december 2018

Dinsdag 19 februari 2019

Dinsdag 9 april 2019

Dinsdag 18 juni 2019

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

High Fivemenu februari
Amuse

Gedroogde fijne vleeswaren, Iberische ham, met aioli geflankeerde chorizo, 

jonge olijven en rucola

Voorgerecht
Verse tomatenbouillon met gegrilde paprika, lente-ui en oude kaas, 

geserveerd met een rustiek broodje

Hoofdgerecht
Paella met verse zeevis, zeevruchten en kip, 

groene salade met komkommer, tomaat en rode ui

Nagerecht
IJscoupe met Malaga-ijs, geserveerd met een glaasje Malaga-wijn
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Smulmiddagen
In alle locaties van de Frankelandgroep worden 

‘Smulmiddagen’ georganiseerd. 

De ‘Smulmiddagen’ laten zich het best omschrijven 

als een ‘heerlijk tussendoortje in de middag’.

De data van de ‘Smulmiddagen’ worden op alle 

locaties ruim van tevoren via posters aangekon-

digd. Het overzicht hiernaast geeft alvast een idee 

van wat er iedere maand geserveerd zal worden. 

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 verwelkomen!

 

Maand Wat valt er te smullen?

januari poffertjes

februari high wine

maart chocoladefeest

april high tea 

(met oranje tintje)

mei warme Belgische wafels 

met ijs

juni haringmiddag

juli ijsmiddag

augustus tropische middag

september mosselen

oktober bittergarnituur met 

warme en koude hapjes

november Beaujolais 

met een kaasplankje

Mevrouw Zue Mendes werkt als verzorgende in 

locatie Jacobs Gasthuis en is geboren op het eiland 

Brava in Kaapverdië. Onlangs kwam zij bij het 

Steunfonds met de vraag of we iets wilden doen 

voor de arme bevolking op ’haar’ eiland. 

Het eiland Brava telt ongeveer 5.600 inwoners en is 

10 kilometer lang en 9 kilometer breed. De hoogste 

berg meet 976 meter. Er is geen vliegveld; wel een 

veerboot en een paar bussen die worden ingezet 

als er voldoende passagiers zijn. De bewoners 

leven van wat landbouw, maar voornamelijk van 

de visserij.

Het gemiddelde inkomen is € 40,00 per maand. 

Daarmee kan men weinig doen.

Steunfonds Derde Wereld
Door Jel van Geffen, pater Tonnie Heeren, 

Astrid Hofman en Jos Poell

Gelukkig is er nog een beetje geld over om met 

Kerstmis iets voor de ouderen te organiseren.

Het Steunfonds zal in de toekomst bekijken wat het 

meer kan betekenen voor deze mensen. Met uw 

steun zal dat zeker lukken.

De foto’s die Zue tijdens haar vakantie heeft 

gemaakt, geven een indruk van het feest voor de 

kinderen, die zo een leuke middag in de zomer-

vakantie hebben gehad!

Draagt u het Steunfonds Derde Wereld een warm 

hart toe? Stort dan uw bijdrage op het bank-

rekeningnummer van de Sint Liduinastichting: 

NL 64 ABNA 0479 473 803, t.a.v. Steunfonds Derde 

Wereld.

Tevens wil het bestuur u mooie kerstdagen en een 

gezond en goed 2019 wensen.

Denk alleen maar eens aan medicijnen of een 

medische ingreep, het schoolgeld van de kinderen 

en laat staan een verzekering! Veel jonge mensen 

hebben dan ook het eiland verlaten om in Amerika 

of Europa werk te zoeken. Kortom, het is een eiland 

waar het heel moeilijk is rond te komen.

De meeste mensen zijn rooms-katholiek. Er zijn 

twee parochies en velen doen vrijwilligerswerk. 

Met steun van het fonds zijn de mensen getrakteerd 

op enkele maaltijden. Voor de kinderen was er een 

feestmiddag. Ja, het was één druppel op een hele 

gloeiende plaat!
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Gospelkoor  
The New Life Singers 
Zaterdag 22 december, 14.30 uur 

De Serre, Schiewaegh

Het repertoire van dit Schiedamse 

koor bestaat uit Engelstalige 

gospels.

Paul Clifton
Maandag 31 december, 19.30 uur 

Grote Vaart, Vaartland

Een nostalgische programma met 

liedjes van toen en nu

Stand Together
Zaterdag 22 december, 14.00 uur 

Floriade, Harg-Spaland

Dit Schiedamse koor brengt een 

gemengd repertoire: van pop tot 

meer klassiek en zowel Engels- als 

Nederlandstalig. Deze middag 

zingen zij veelal kerstliederen.

Groot Vlaardings Koor
Maandag 24 december, 19.30 uur 

Grote Vaart, Vaartland

Een gelegenheidskoor dat 

speciaal voor Kerstmis bij elkaar 

komt. Het koor zingt zowel 

sfeervolle klassieke als ritmische 

kerstnummers.

Oekraïens-Nederlands 
ensemble Kwitka
Woensdag 10 januari, 19.30 uur 

Grote Vaart, Vaartland

Zij spelen en zingen niet alleen 

Russische en Oekraïense muziek, 

van folklore tot klassiek, maar ook 

zigeunermuziek.

Spalandiakoor
Zaterdag 15 december, 14.00 uur 

Floriade, Harg-Spaland

Het eigen huiskoor verzorgt weer 

een mooi kerstoptreden.

Shantykoor 
Vlaardingen
Zaterdag 12 januari, 14.30 uur 

De Serre, Schiewaegh

Dit koor heeft een uitgebreid 

repertoire van onder meer 

Nederlandse, Engelse, Ierse en 

Duitse zeemansliedjes.

Shantykoor Stuurloos 
Zaterdag 19 januari, 14.30 uur 

Havenzaal, Frankeland

Shanty- en seasongs in diverse 

talen met begeleiding van de 

scheepskapel, bestaande uit 

accordeonisten, gitaristen en een 

slagwerker.

Duo Blue Orange
Zaterdag 19 januari, 14.30 uur 

Grote Vaart, Vaartland

Arletta en Arthur zingen liedjes uit 

de jaren ’50, ’60, ’70 en ’80.

Joke en Herman
Woensdag 26 december, 14.30 uur 

Havenzaal, Frankeland

Zaterdag 26 januari, 14.30 uur 

De Serre, Schiewaegh

Dit duo biedt een gevarieerd 

muziekprogramma aan met de 

titel ‘Tijd Voor Gezelligheid’.

Koninklijk Schiedams 
Mannenkoor Orpheus
Dinsdag 18 december, 19.30 uur 

Havenzaal, Frankeland

Traditioneel brengt het koor 

meerstemmig nationale en 

internationale kerstliederen ten 

gehore. Het optreden biedt de 

mogelijkheid voor samenzang.

Podia uitgelicht

DECEMBER JANUARI

DECEMBER JANUARIDECEMBER

Troubadour Robert
Zaterdag 12 januari, 14.00 uur 

Floriade, Harg-Spaland

Deze professionele troubadour 

reist stad en land af om zijn liedjes 

te zingen en begeleidt zichzelf op 

gitaar en accordeon.
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Harald Veenstra
Zaterdag 9 februari, 14.00 uur 

Floriade, Harg-Spaland

Bekende liedjes, maar ook juist 

soms de wat minder bekende 

pareltjes uit het repertoire van de 

beste Nederlandse artiesten.

Dameskoor Betty Foks
Zaterdag 26 januari, 14.30 uur

Havenzaal, Frankeland

Nederlandse liedjes en Engels-

talige popsongs uit de jaren ’60 

en ’70.

Podia uitgelicht

JANUARI

Gelegenheidskoor 
Tijdloos
Zaterdag 26 januari, 14.00 uur 

Floriade, Harg-Spaland

Op enthousiaste - en af ten 

toe jolige - wijze wordt een 

uiteenlopend repertoire 

gebracht: van smartlappen en 

zeemansliedjes tot evergreens 

en ballads.

FEBRUARI          

Bestuur en directie wensen u en uw naasten gezellige feestdagen en een prachtig 2019!

Zij nodigen u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomsten:

Zie voor alle optredens het activiteitenrooster

Nieuwjaarsrecepties Frankelandgroep

Locatie Datum Tijd

Frankeland 1 januari 15.00 - 16.30 uur

Harg-Spaland 2 januari 14.00 - 14.45 uur

Jacobs Gasthuis 1 januari 15.00 - 15.45 uur

Schiewaegh 2 januari 15.00 - 15.45 uur

Vaartland 2 januari 10.30 - 11.15 uur

In locatie Harg-Spaland komt wekelijks een groep mensen bijeen om heerlijk samen te zingen. Dit Spalandia-

koor staat onder leiding van dirigent Niec Saarloos, die in 2011 als violist bij dit koor begon. In die tijd 

stond het koor onder leiding van zijn vader Ed Saarloos, maar in maart van dit jaar heeft Niec het stokje 

overgenomen.

Popkoor in Vaartland
Door Carien Kemink

Niec is al jong begonnen met muziek maken. Op 

elfjarige leeftijd speelde hij al zijn eerste concert bij 

Henk Govaart, een bekende musicus uit de regio. 

Muziek stond altijd hoger op zijn lijstje dan leren. 

Gelukkig heeft hij er uiteindelijk zijn beroep van 

kunnen maken. Zijn voorkeur voor de modernere 

muziek kwam pas op latere leeftijd. Hij ontdekte 

steeds vaker hoe geniaal de muziek van bijvoor-

beeld Queen, Golden Earring, Marco Borsato en 

Guus Meeuwis eigenlijk in elkaar zat. Een genot 

om te horen, een nog groter plezier om te zingen.

En nu gaat er vanaf half januari ook in Vaartland 

een nieuw koor van start, onder de bezielende 

leiding van diezelfde Niec. Voorlopig zal het koor 

‘Popkoor’ heten, maar er wordt naar een passende 

naam gezocht. Iedereen met een leuk idee voor een 

naam mag dit melden. Dat is vast de eerste oproep 

aan iedereen.

De tweede oproep betreft het aantrekken van leden. 

Welke leden worden gezocht? Iedereen die 

zingen leuk vindt, die er plezier in heeft, mannen, 

vrouwen, jong en oud.

Het nieuwe Vaartland Popkoor zal iedere maandag-

avond bij elkaar komen om te oefenen (vanaf 19.30 

uur) en het zal u niet verbazen dat bovengenoemde 

artiesten veelvuldig op het repertoire zullen staan, 

evenals nog heel veel andere muzikale pareltjes van 

de afgelopen 40 jaar. Niec is er al volop mee bezig. 

Hij heeft er zin in. Nu u nog!

Altijd al eens in een koor willen 

zingen? Geef u dan nu op!
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Woordzoeker met als oplossing: een paardenmiddel
mevrouw J. Velzing, Maasboulevard 25 in Schiedam Frankeland/Jacobs Gasthuis

meneer G. Looije, Santplaat 84 in Maassluis Harg-Spaland

mevrouw T. Broekmeijer, Matlinge, appartement 767 Schiewaegh

mevrouw J. Sas-van Ekelenburg, appartement 514 Vaartland

Sudoku met als oplossing: 4
mevrouw T. van der Meer, Paul Henri Spaakring 33 in Vlaardingen Frankeland/Jacobs Gasthuis

meneer of mevrouw A. van Winden, Willem Andriessenlaan 51 in Schiedam Harg-Spaland

mevrouw J. Vorstenbos, Heijermansplein 96 in Schiedam Schiewaegh

mevrouw J.E. Joosten-Grinwis, appartement 309 Vaartland

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

De oplossing(en) van de nieuwe puzzel(s) kunt u tot uiterlijk maandag 7 januari 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

2 5424 4522 29 558 5636 16 5927 36 25



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

Nieuws   8584   Frankelandgroep



Zelfstandig wonende senioren 
aanbod en contactgegevens van de Frankelandgroep

U kunt contact opnemen met 
Thuiszorg Ouderen  
Frankelandgroep (TOF)

 

Zorg thuis

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

• Casemanagement dementie
• Personenalarmering

Welzijn en dagbesteding

• Welzijnsactiviteiten
• Diverse ontmoetingscentra
• Vervoersmogelijkheden vanuit/naar de 

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

Spanje

• Visiteclubs

• Dagbesteding / dagbehandeling

• Roze Salon
• Horeca- en maaltijdvoorzieningen

010 707 41 12

U kunt contact opnemen met

Coördinator welzijn

 

Coördinator visiteclubs

Coördinator dagbesteding
 
De maatschappelijke dienst

 010 426 49 25

U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst

 

Behandeling

• Specialist ouderengeneeskunde
• Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie 

en diëtiek
• Expertise op het gebied van Parkinson 

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

U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst

 010 426 49 25

U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst

 010 426 49 25

Tijdelijk verblijf

• Kortdurend verblijf 
- na een ziekenhuisopname 
- vanwege een medische hulpvraag 
- voor ontlasting van mantelzorg

• Revalidatiezorg
• Crisisverblijf
• Palliatieve zorg

Huur- en aanleunwoningen

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

Informatie contactgegevens

Nieuws   8786   Frankelandgroep
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