
nieuws
editie 1 - 2020

Feest in Schiewaegh
Het tapijt van Vlaardingen

Zit jouw hart op de juiste plaats?



Nieuws   32   Frankelandgroep

Colofon
Jaargang 12, nummer 1 - 2020

Oplage 4.000 stuks
Hoofdredacteur Wendy van Dongen
Redactiesecretaresse Diana Snoek

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

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

Vormgeving
DTPat - Patrick Mostert
Atlantis Creative

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

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

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

Kopij voor de volgende editie kan worden ingeleverd bij het 
secretariaat van Frankeland, t.a.v. Diana Snoek.  
Dit kan vanaf nu al, maar de uiterlijke inleverdatum is 
maandag 2 maart, wat strikt wordt gehanteerd.
Kopij die na deze datum wordt ingeleverd, kan niet meer 
worden geplaatst

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

Uitreiking 
Anne- Marie 
van der 
 Lindenprijs 
2019

Op de koffie 
bij ...

Steunfonds 
Derde Wereld

8

18

28

In deze editie
Voorwoord 4
Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek 5
Vanaf nu digitaal  aanmelden voor cliëntportaal 6
Klachtenfunctionaris / vertrouwenspersoon 7
Wintermarkt 2019 in de Frankelandgroep 10
Zit jouw hart op de juiste plek? #unselfie  13
Agenda Alzheimer Café en Parkinson Café  14
Het zijn de kleine dingen … 16
Om even bij stil te staan ...  17
Agenda Roze Salon  20
‘Roze zorg’: tolerant naar iedereen  21
Lichtjestour door Rotterdam 22
Winterwandeling Harg-Spaland 23
Misschien wassen we meneer voortaan in een tobbe 24
Exposities  26
Met het ouderenfonds naar de beren 31
Oud & Nieuw in Schiewaegh 32
Column TOF  34
Villa de Pastorie in Rockanje 36
Ruim veertig échte kunstwerken 37
Zingend het jaar uit 37
Herdenkingsavond in Schiewaegh 38
Een bewuste afsluiting  40
High Five-diner in kerstsferen  41
Het tapijt van Vlaardingen  42
Natuur-rijk Schiedam 44
Winterlicht  45
Eten en drinken bij de Frankelandgroep 46
Theatergroep Frankeland 49
Stadsarchief Vlaardingen  50
Wintershow 54
Bloemschikken 55
Zomertijd 55
Busreizen vanuit Frankeland 56
Podia uitgelicht  58
Gedicht 60
ZorgkaartNederland in beeld  61
Puzzelen  62

Bekijk de Frankelandgroepvideo



Nieuws   54   Frankelandgroep

Nu schijnt dat te maken te hebben met de even-

redigheidstheorie. Deze theorie stelt dat,  naarmate 

je ouder wordt, een bepaalde tijdseenheid 

– bijvoorbeeld een jaar – korter is ten opzichte van 

de totale tijdspanne van je leven. Voor een twee 

maanden oude baby is een week meer dan 10% 

van zijn totale leven tot op dat moment. Voor een 

80-jarige ligt dat op 0,02 procent.  

En daarnaast is er ook de informatietheorie. De 

Amerikaanse psycholoog Robert Ornstein ontdekte 

dat naarmate we meer nieuwe ervaringen opdoen, 

het voelt alsof de tijd langzamer verstrijkt. 

Hier kunnen we dus wat mee doen om ons leven 

niet voorbij te laten vliegen. Veel nieuwe ervaringen 

opdoen!

Zo ben ik vorig jaar begonnen met het bezoeken van 

‘de sportschool’. Ik stond op een ochtend voor de 

spiegel en dacht: “dit kan beter”. Een collega heeft 

mij aangespoord weer sportief te gaan bewegen en 

zo het laatste zetje gegeven. Dat heeft geholpen. 

Het is leuker dan ik had verwacht. Vanochtend ook 

geweest en de sportschool was overvol. “Dit is in 

februari weer over”, werd mij verzekerd. Allemaal 

mensen met goede voornemens die blijkbaar niet 

meer dan een maand worden volgehouden. Het 

was dan in ieder geval wel een nieuwe ervaring. En 

voor de sportschool volgens mij een goudmijn!

Ook in de Frankelandgroep proberen we steeds 

weer ‘nieuwe ervaringen’ te creëren. Zoals het 

ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Neem bijvoor-

beeld ‘mindfulness’. Populair ook bij de medewer-

kers van de Frankelandgroep.

En een heel groot project is het ontwikkelen van de 

nieuwbouw ‘HavenVeste’ tegen Frankeland aan. De 

maquette en de tekeningen zien er alvast prachtig 

uit! 

Zo doen wij dat al decennialang. Voorbeelden 

hiervan zijn: zwembad en fitnessruimte, villa de 

Pastorie in Rockanje en villa La Sorpresa in Spanje. 

Plaatsen waar je op elke leeftijd weer nieuwe erva-

ringen kunt opdoen. Wij willen met deze ontwikke-

lingen dan ook niet stoppen.

Schiet mij te binnen dat in mijn ouderlijk huis in de 

gang een bordje hing met een mooie spreuk over 

tijd: “Het verschil tussen tijd hebben en geen tijd 

hebben noem je interesse”.

Om nieuwe ervaringen op te doen moet je er wel 

voor openstaan. 

Ik wens u in dit nieuwe jaar veel nieuwe ervaringen 

en voor nu veel leesplezier! 

Voorwoord
Bij het schrijven van dit voorwoord is het 

de eerste week van januari. De kerstboom 

staat nog. Bij mij ontstaat het besef dat 

het jaar weer voorbij gevlogen is. Het lijkt 

elk jaar wel sneller voorbij te gaan.

In november 2019 heeft onderzoeksbureau Facit 

weer een onafhankelijk klanttevredenheidsonder-

zoek uitgevoerd onder onze bewoners/cliënten en 

vertegenwoordigers. We delen graag de onderzoeks  -

uitslagen met u.

Het onderzoek van Facit was gericht op thema’s 

als deskundigheid van zorgverleners, afspraken 

en overleg, communicatie en informatie, woon- 

en leefomstandigheden en overige vragen over 

(zelfstandigheid bij) activiteiten en maaltijden. Zij 

onderzochten hoe bewoners van onze somatische 

afdelingen en hun mantelzorgers, vertegenwoor-

digers zorg van psychogeriatrische bewoners 

(‘vertegenwoordigers pg’ in de tabel) en cliënten 

met wijkverpleging en ondersteuning bij het huis-

houden deze thema’s ervaren. 

Hiernaast ziet u per onderdeel van de Frankeland-

groep en per doelgroep de NPS-scores: een percen-

tage dat aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat u de 

Frankelandgroep zou aanbevelen bij anderen.

We zijn blij te horen dat u als bewoner/cliënt en 

vertegenwoordiger – net als voorgaande jaren – 

tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening! 

Met deze scores liggen we (ver) boven het landelijk 

gemiddelde.

Onderdelen Frankelandgroep 
en doelgroepen

NPS-
score

Frankeland
• bewoners somatiek

• mantelzorgers somatiek

• vertegenwoordigers pg

95%

95%

85%

Harg-Spaland
• bewoners somatiek

• mantelzorgers somatiek

• vertegenwoordigers pg

79%

79%

90%

Jacobs Gasthuis
• bewoners somatiek

• mantelzorgers somatiek

90%

90%

Schiewaegh
• bewoners somatiek

• mantelzorgers somatiek

• vertegenwoordigers pg

82%

82%

83%

Vaartland
• bewoners somatiek

• mantelzorgers somatiek

• vertegenwoordigers pg

80%

80%

91%

Thuiszorg Ouderen 
Frankelandgroep
• wijkverpleging  

(inclusief huurders aanleun-/

wooncomplexen)

• ondersteuning bij het 

huishouden

85%

91%

Uitkomsten 
klanttevredenheidsonderzoek
(CQ-indexen en mantelzorgmonitor) 



Als bewoner en/of vertegenwoordiger zorg van een 

bewoner kunt u toegang krijgen tot het cliëntportaal. 

Een veilige en gebruiksvriendelijke digitale omgeving, 

 waarmee u realtime en op afstand inzage heeft in het 

Elektronisch Cliënten Dossier (ECD).

Op de achterzijde van deze kaart vindt u een 

unieke persoonlijke code, die u nodig heeft 

bij het online aanmelden.

Meld u aan voor het 

cliëntportaal!
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Vanaf nu digitaal  aanmelden 
voor cliëntportaal
Binnen de Frankelandgroep bieden we bewoners en/of vertegenwoordigers zorg 

van bewoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het cliëntportaal. Een 

veilige en gebruiksvriendelijke digitale omgeving, waarmee u rechtstreeks en op 

afstand inzage heeft in uw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) of in het dossier van 

uw familielid. Vanaf uiterlijk eind maart kunt u zich hiervoor digitaal aanmelden 

via een aanmeldformulier op onze website.

Persoonlijke aanmeldcode
Om ervoor te zorgen dat alleen uzelf en/of uw 

vertegenwoordiger zorg toegang krijgt tot het 

cliëntportaal, maken we bij aanmelding gebruik 

van een persoonlijke code. Deze persoonlijke code 

is uniek en staat bij ons in het systeem gekoppeld 

aan uw gegevens en kan dus niet door derden 

worden gebruikt! Alleen vertegenwoordigers zorg 

die bij ons als zodanig geregistreerd staan, kunnen 

toegang krijgen tot het elektronisch dossier.

Hoe werkt het digitaal aanmelden?
Het digitaal aanmelden voor het cliëntportaal kan 

via de webpagina frankelandgroep.nl/clientportaal. 

Hier vindt u informatie over het cliëntportaal en 

een stap-voor-stap uitleg over hoe u zich via een 

digitaal aanmeldformulier kunt aanmelden.

Nieuwe bewoners of vertegenwoordigers zorg van 

bewoners krijgen de persoonlijke code van onze 

maatschappelijke dienst bij het ondertekenen van 

hun zorgovereenkomst. Bent u al bewoner of verte-

genwoordiger zorg van een bewoner, maar heeft u 

nog géén toegang tot het cliëntportaal en zou u dit 

wel graag willen? Via uw afdeling of via onze afde-

ling maatschappelijk werk kunt u een persoonlijke 

code aanvragen.

Veiligheid en privacy
In verband met uw privacy gaan we uiterst 

zorgvuldig om met uw gegevens en spannen 

we ons in om het cliëntportaal veilig te houden. 

We houden ons hierbij aan de geldende wet- en 

 regelgeving ten aanzien van privacy van gegevens 

en informatiebeveiliging.

Meer informatie
Heeft u inhoudelijke vragen over het cliëntportaal 

of wilt u meer weten over de aanmeldprocedure? 

Ga naar www.frankelandgroep.nl/clientportaal 

of neem contact met ons op door te mailen naar  

clientportaal@frankelandgroep.nl.

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.

Klachtenfunctionaris/
vertrouwenspersoonGa naar frankelandgroep.nl/clientportaal 

Hier vindt u meer informatie over het 

cliëntportaal.

Klik op

Open het aanmeldformulier ‘voor bewoners’ 

of ‘voor vertegenwoordigers zorg’

Volg de instructies bij het aanmeldformulier. Vul 

bij het veld ‘Persoonlijke code’ onderstaande 

unieke code in:

Zo meldt u zich aan voor het 

cliëntportaal:

» aanmelden   

Uw persoonlijke code: 4HH56

Let op! Deze code is uniek en staat bij ons gekoppeld aan 

uw gegevens. De code kan dus niet door derden worden 

gebruikt! Kijk voor meer informatie en aanmelden op: 

frankelandgroep.nl/clientportaal

1

2

3

4

CODE
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YETS verduurzaamd
Het project ‘YETS verduurzaamd’ moet YETS Founda-

tion van financiële afhankelijkheid van fondsen naar 

zelfredzaamheid brengen. De bijdrage van fondsen 

stopt volledig in schooljaar 2020/2021. Met deelname 

aan de Anne-Marie van der Lindenprijs hebben 

zij een financiële bijdrage aangevraagd om hen te 

ondersteunen in hun route naar sociaal ondernemer-

schap en een duurzame impact in de samenleving.

Overige genomineerden
De overige genomineerden – ‘Stichting Argos Zorg-

groep & Stichting Dierenpark Driemaasstede’ uit 

Schiedam en Boerderij Weidelicht uit Schipluiden – 

kregen eveneens een cheque met een bedrag van 

elk € 7.500,00 en een mooie bos bloemen.

Vernieuwing dierenpark De Driespan
Een project van Stichting Argos Zorggroep & 

Stichting Dierenpark Driemaasstede uit Schiedam. 

Dierenpark De Driespan is een gezamenlijke voor-

ziening van Argos Zorggroep en Ipse de Bruggen. 

Als vrijwilligers bij Argos onderhouden cliënten van 

Ipse de Bruggen (gehandicaptenzorg) het dieren-

park en verzorgen de dieren. Ouderen in verpleeg-

huis DrieMaasStede of de dagbesteding van Argos 

kunnen het dierenpark bezoeken en genieten van 

het buiten zijn, gezelligheid en de dieren. Met het 

project Vernieuwing dierenpark De Driespan willen 

zij zorgen voor meer beleving en levendigheid voor 

de verpleeghuisbewoners, door onder andere een 

rolstoeltoegankelijke moestuin met moestuin-

bakken en plukmuur, een fruitboomgaard met 

wandelpad en banken en een speeltoestel voor 

bijvoorbeeld kinderen die op bezoek komen.

YETS Foundation winnaar 
van Anne-Marie van der Lindenprijs 2019
Door Wendy van Dongen

Wat was het weer genieten tijdens de feestelijke uitreiking van de Anne-Marie 

van der Lindenprijs 2019! De uitreiking vond plaats bij Nolet Distillery in 

Schiedam, waar we zeer hartelijk en gastvrij werden ontvangen. Met hun project 

‘YETS verduurzaamd’ is YETS Foundation uit Vlaardingen als gelukkige winnaar 

uit de bus gekomen. Zij ontvingen een cheque ter waarde van € 10.000,00 en een 

mooie bos bloemen.

Het Anne-Marie van der Linden Pad
Een project van boerderij Weidelicht uit Schip-

luiden. Boerderij Weidelicht biedt dagbesteding 

voor ouderen met dementie én hun mantelzorgers 

en is gevestigd op een unieke, rustgevende en 

authentieke locatie. De bezoekers wandelen graag 

op het buitenterrein, onder andere om de ezel en 

de pony’s eten te geven, maar ook om een plekje te 

vinden om van het weer te genieten. Graag zouden 

ze de wandeling ‘oneindig’ willen maken, door een 

pad aan te leggen langs het weiland van de stal 

naar de hooiberg. Het pad willen ze het Anne-Marie 

van der Linden Pad noemen.
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Vrijwilligers
De hele dag konden Kim, Kelly en hun collega’s 

gebruik maken van de hulp van ruim tien vrijwilli-

gers. “Dat is fijn, weet je, daardoor konden we in het 

ochtendprogramma de bewoners van de gesloten 

afdelingen rustig hun ronde laten maken langs alle 

kraampjes en koopwaar. Op die manier konden zij 

genieten zonder overbelast te raken door de vele 

prikkels. We hebben trouwens de hele dag met 

consumptiebonnen gewerkt, waardoor iedereen 

vlot en zonder problemen een consumptie kon 

gebruiken.”

Sieraden en foldertjes
Diverse cadeaustalletjes hadden 3D-kaarten in 

de aanbieding, met thema’s als het pensioen en 

Feyenoord, die vaak niet in de winkels te koop zijn 

en waar de gasten geïnteresseerd naar keken. 

En sieraden, gemaakt door enkele bewoners van 

Vaartland die ook bij de markt aanwezig waren. 

De organisatoren hadden in de wijk Nieuwland 

flyers rondgebracht om de mensen uit de wijk te 

verleiden de markt in Schiewaegh te bezoeken en 

dat lukte. Ook thuiswonende senioren die aange-

sloten zijn bij Seniorenwelzijn (ontmoetingscentrum 

‘De 5 Molens’) kwamen geïnteresseerd buurten, 

evenals een aantal bewoners uit Harg-Spaland.

Wintermarkt 2019 
in de Frankelandgroep
Door Rob Besseling & Carien Kemink

Foto’s Elly Kramer

Rad van Fortuin
“En we hadden een Rad van Fortuin! De vijftig 

lootjes waren heel snel verkocht. Een DJ praatte alle 

gebeurtenissen vrolijk aan elkaar. Na twee rondes 

spelen waren de lootjes op. Maar de deelnemers 

konden er geen genoeg van krijgen en wilden 

doorspelen. Daarom hebben we zelf nog een aantal 

lootjes en prijzen ‘geregeld’ waardoor de gasten 

nog eens twee rondes konden spelen. Toen was het 

toch echt voorbij!”

Oliebollen
Kelly en haar collega’s hadden ervoor gezorgd dat 

de bewoners die normaal in de zaal eten, die dag 

in de huiskamer of in hun eigen appartement hun 

maaltijd konden nuttigen. “Kraamhouders en vrij-

willigers kregen een kop soep en broodjes kroket, 

die bezoekers ook konden kopen. Het was wel even 

afwegen of we al oliebollen zouden presenteren; 

het was immers pas half november. Maar ze 

smaakten iedereen prima!”

Het feest duurde van 10.30 uur tot na 15.00 uur. 

Binnen waren ook enige familieleden en mantelzor-

gers aanwezig voor sommige bewoners, en buiten 

reed Sinterklaas over de Nieuwe Damlaan voorbij, 

zwaaiend naar de feestvierders in Schiewaegh, op 

weg naar het volgende feest!
Schiewaegh
De activiteitenbegeleiders en Kelly, hoofd keuken, 

en haar medewerkers organiseerden het feest, dat 

tot in de puntjes verzorgd was. Kim Schaap, coördi-

nator van de activiteitenbegeleiding, vertelt.

Marktkramen
“In de Serre en in de hal stonden vijftien verschil-

lende marktkramen met daarachter vrijwilligers 

of medewerkers van Schiewaegh en soms een 

bewoner of een eigenaar van een klein bedrijf. De 

bezoekers van de markt konden zich uitleven in het 

bekijken en kopen van mooie cadeaus, snoep, heer-

lijke oliebollen en appelflappen. De handwerkclub 

had een uitgebreide collectie artikelen, die club-

leden speciaal voor de markt hadden gemaakt. Ook 

was er een rommelmarktkraam, waar bezoekers 

spullen konden kopen die in Schiewaegh niet meer 

worden gebruikt.” 

De Wintermarkt! Andere jaren steeds dicht bij de kerstdagen, maar vorig jaar in 

Schiewaegh al op 16 november. En een week eerder al in Vaartland. Dat was om 

de toenemende drukte van de sinterklaas- en kerstmaand een beetje te spreiden 

over een langere periode.



Ga naar www.unselfi e.nl 
en upload jouw unselfi e!

De #unselfi e is het tegenovergestelde van een #selfi e. Geen foto van

jezelf dus! Met een #unselfi e zet je mensen die belangrijk voor je zijn in 

het zonnetje. En dat is precies wat wij bij de Frankelandgroep waarderen. 

Laat zien dat jouw hart op de juiste plek zit en upload een #unselfi e op 

unselfi e.nl. De mooiste #unselfi e wordt beloond met een heerlijk weekend 

weg voor 9 personen in onze vakantievilla in Rockanje.

Wat is een #unselfi e?

‘Zorgen’ kan op elke manier. Dit blijf je je hele leven doen, op 

het werk of in je privé. Ik wil mijn beste vriendin in het zonnetje 

zetten, omdat zij als alleenstaande moeder laat zien dat zorgen 

ook heel goed in je eentje kan. Ben super trots op haar.

23 januari 2020

zetten, omdat zij als alleenstaande moeder laat zien dat zorgen 

WIN!een weekendje in Rockanje voor 9 personenen

Jan en Eva staan voor mij symbool voor alle gastheren en gastvrouwen op de huiskamers in de Frankelandgroep. Ze staan altijd met een glimlach klaar voor onze bewoners. Een #unselfi e en hulde voor alle gastheren en gastvrouwen!
28 januari 2020
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Actie #unselfie

Zit jouw hart op de 

juiste plek? Doe mee 

aan de #unselfi e actie!

WIN!
een weekendje 

in Rockanje voor 

9 personen

Vaartland
Ook in Vaartland was de kerstmarkt dit jaar met 22 

kraampjes groter dan ooit en daardoor ook drukker 

bezocht. De oliebollenkraam draaide overuren, de 

oliebollen waren niet aan te slepen! Een primeur 

was er voor de zuivelkraam, waar de melkpro-

ducten grif over de toonbank gingen. Vooral de 

kaas, roomboter en yoghurt vonden gretig aftrek 

en smaakten beter dan thuis.

Livemuziek
Twee bewoners verkochten zelfgemaakte sieraden 

en kaarten; ook zij keken aan het eind van de dag 

zeer tevreden. Heel wat sinterklaas- en kerst-

cadeautjes zijn hier ingeslagen en dit alles onder 

begeleiding van heerlijke livemuziek van Ronald 

Nab. Natuurlijk hebben ook veel mensen hun geluk 

beproefd bij het Rad van Fortuin.

Leegverkocht!
Aan het eind van de dag waren de meeste kramen 

zo goed als leegverkocht; er was bijvoorbeeld geen 

orchidee meer te krijgen. Veel tevreden kraamhou-

ders, veel tevreden bezoekers en daardoor ook veel 

tevreden medewerkers, die met hun tomeloze inzet 

er ieder jaar weer in slagen een sfeervolle kerst-

markt te organiseren in een voor hen toch al drukke 

tijd. Hulde aan allemaal en iedereen.
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Alzheimer Café

Heeft u dementie of bent u partner of mantelzorger 

van iemand met dementie?

Met het Alzheimer Café bieden wij u maandelijks 

de gelegenheid om in contact te komen met lotge-

noten. In een ongedwongen sfeer kunt u ervaringen 

met elkaar uitwisselen en in gesprek gaan over de 

problemen die dementie met zich meebrengt. 

Daarnaast biedt het Alzheimer Café informatie en 

steun en draagt het bij aan meer openheid over 

dementie. De toegang tot elk café is vrij. Eventuele 

consumpties zijn voor eigen rekening.

Locatie 
Havenzaal in Frankeland van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Agenda Alzheimer Café 
en Parkinson Café

Data Alzheimer Café

10 maart
‘Op vakantie met dementie’

Heeft u te maken met dementie, dan 

is (samen) op vakantie gaan niet altijd 

vanzelfsprekend, maar juist wel ontzettend 

welkom. Met een goede voorbereiding is 

het vaak toch mogelijk om nog (samen) te 

genieten van een welverdiende vakantie. 

Verschillende sprekers/ervaringsdeskun-

digen geven u deze avond informatie en 

delen hun ervaringen. Zo hoort u onder 

andere waar u rekening mee kunt houden 

als u op reis gaat en wat u eventueel van 

tevoren al kunt regelen.

14 april
‘Verandering in de relatie’

Dementie heeft grote invloed op het leven 

van iemand met dementie en zijn/haar 

partner. Voor beiden verandert de relatie. 

Vaak is er weinig aandacht voor de gevolgen 

van dementie op intimiteit en seksualiteit. 

Onze gast deze avond is seksuoloog drs. 

Liesbeth Stam. Zij zal praten over intimiteit 

en seksualiteit en de verandering van de 

relatie met uw partner.

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.

Locatie 
Havenzaal in Frankeland van 14.30 uur tot 16.30 uur.

Datum Parkinson Café

Maandag 9 maart
‘Parkinson2Beat’

Vandaag is Ruud Overes bij ons te gast. 

Ruud heeft zelf Parkinson en is oprichter 

van de Stichting Parkinson2Beat. Een stich-

ting die wil bijdragen aan meer fundamen-

teel onderzoek om deze vervelende ziekte 

uiteindelijk te verslaan (‘to beat’). Parkin-

son2Beat wil onder andere uitdragen dat 

sporten de voortgang van Parkinson kan 

vertragen en wil de omgeving - partner, 

werk, vrienden - meer bewustmaken van 

de impact van Parkinson. Om geld hier-

voor in te zamelen organiseert Parkinson-

2Beat zelfstandig (sportieve) activiteiten. 

Ruud vertelt u hier graag meer over!

Zie onze website voor meer informatie over 

de  Alzheimer Cafés en  Parkinson Cafés:

www.frankelandgroep.nl

Bekijk de nieuwe folder

Bekijk de nieuwe folder
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Half februari … de kerstboom is afgetuigd, de 

oliebollen zijn op, de goede voornemens zijn 

gemaakt en waarschijnlijk gedeeltelijk ook alweer 

gesneuveld. 

Wat dat laatste betreft spreek ik voor mezelf. 

We kijken met zijn allen vooruit en kunnen niet 

wachten tot dat waterige zonnetje langzaamaan 

weer wat warmte gaat brengen. Op naar de lente!

Toch wil ik nog even terug naar 19 december 

wanneer iedereen, die in de Grote Vaart van 

Vaartland aan de koffie zit, getrakteerd wordt op 

een grote plak kerstbrood. Een kerstverrassing 

van Shell Pernis, waar ze normaal gesproken ruwe 

aardolie verwerken tot benzine, kerosine en diesel. 

Behalve vandaag. Vandaag zijn zij de leveranciers 

van 400 kerstbroden, voor deze speciale gelegen-

heid gebakken door bakker Dekker uit Pernis. Voor 

alle bewoners, vrijwilligers en personeelsleden een 

groot kerstbrood, uitgedeeld door medewerkers 

van Shell. De bewoners kunnen al voorproeven 

zonder hun eigen brood aan te snijden. Nou, dat 

gaat erin als koek, of liever gezegd, als kerstbrood. 

Een initiatief dat erg gewaardeerd wordt.

Waarom Vaartland? Niemand weet het. Twee 

werknemers bij Shell hebben familie in Vaartland, 

maar dat zal toch de reden niet zijn. Zomaar een 

heel sympathiek gebaar van een groot bedrijf, een 

cadeautje dat, juist vanwege het onverwachte, met 

groot enthousiasme ontvangen wordt. Vaartland 

valt dit jaar met de neus in de boter. Sommige 

mensen zijn bang, dat ze zo’n groot brood niet 

opkrijgen, omdat ze alleen zijn, maar half januari 

is er in heel Vaartland in ieder geval geen kruimel 

kerststol meer te vinden.

Iedereen verlaat die negentiende december met 

een groot kerstbrood de Grote Vaart. Het is net of 

ze wat rechter op lopen, met wat meer energie. 

Shell produceert veel producten die energie 

opwekken. Deze dag doen ze dat niet met benzine 

of diesel, maar met krentenbrood. Nog minder 

vervuilend ook.  

Het zijn de kleine dingen …
Door Carien Kemink/Ria van de Bosch     Foto’s Elly Kramer

‘Power to the people’

Door ds. Wout van Haften

predikant/geestelijk verzorger

Hoop doet leven, zeggen we tegen elkaar. Dat mag 

dan soms oppervlakkig klinken, de betekenis van 

die uitdrukking is des te groter. Immers, wat is de 

mens zonder hoop, zonder verwachting? Het is 

vergelijkbaar met het rijden in dikke mist: je gaat wel 

vooruit, maar je weet - zelfs op de voor jou meest 

bekende weggedeelten - niet meer waar je bent: er 

is eenvoudig geen zicht vooruit!

En wanneer je ouder bent geworden - hetzij van het 

leven verzadigd, hetzij wanhopig uitziend naar het 

einde, dat maar niet wil komen - dan spreekt dat des 

te sterker. Het is dan ook verrassend te ontdekken 

hoezeer ouderen in staat blijken, met wat hen daad-

werkelijk hoop biedt, ‘op de been te blijven’. Ik zie en 

hoor dat om me heen.

Zo verging het ook twee ouden van dagen in de 

bijbel, Simeon en Anna. Beiden hoogbejaard, maar 

nog zelfstandig en wel ter been. Zij kwamen elkaar 

weleens tegen in de tempel, waar ze God aanbaden. 

Het waren mensen met Hoop, want we lezen, dat 

“Simeon de vertroosting van Israël verwachtte”, dat 

wil zeggen, hij verwachtte betere tijden voor het volk 

Israël. 

Anna bracht nacht en dag in de tempel door om God 

te aanbidden. Zij was er altijd. 

Het vulde beider leven en ze putten er samen kracht 

uit.

Van Simeon lezen we bovendien, dat hij begeerde 

te mogen sterven, ook al zou je dat van zo’n vrome 

oudere heer misschien niet verwachten. We maken 

dat op uit het verhaal in Lucas 2, dat ons vertelt, dat 

hij van God de belofte had gekregen niet eerder te 

hoeven sterven “eer hij de Christus gezien had”. Dat 

hield hem niet alleen op de been, maar verzoende 

hem ook met gedachten van “het hoeft voor mij niet 

meer”.

Hoop deed hem dus inderdaad (verder) leven, hoe 

moeilijk het ook scheen.

En dat maakt alles anders in het leven. Hij hoopte op 

wat God had beloofd, namelijk de verlossing van het 

volk Israël, dat zo gebukt ging onder de eigen lasten 

van ongeloof als gevolg van hun eigen manier van 

geloven.

Simeon en Anna hielden het oog blijvend gericht op 

wat God had laten verkondigen door de profeten; 

het was hen van jongs af aan bijgebracht; ze 

steunden elkaar daarin en waren maatjes zou je 

kunnen zeggen.  

Toen ik daarover nadacht, werd ik des te meer over-

tuigd van dit ene: wat je jong hebt geleerd, breng je 

later als vanzelf in praktijk! 

Geen ‘hoop en uitzicht’ te hebben opgebouwd in je 

voorbije leven, maakt het leven tegen het eind extra 

zwaar.

Ja inderdaad, hoop doet leven. 

Dat is in het gewone leven zo, hoeveel te meer 

wanneer het ons geloof in God betreft. Dan wordt 

waar wat de psalmist zegt, dat “bij Hem uitreddingen 

zijn tegen de dood”. En die Hoop moet al ons leed 

verzachten. Dan wordt geloof ineens heel praktisch 

en van betekenis in ons leven. En wie zou dit de 

ander niet gunnen? 

Om even bij stil te staan ...
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Berichten uit Kaapverdië

In 2019 heeft het Steunfonds Derde Wereld voor 

een tweede keer activiteiten gesteund op het 

eiland Brava op Kaapverdië. Dat is het eiland waar 

collega Zue Mendes vandaan komt. Zue werkt 

als verzorgende in het Jacobs Gasthuis. Ze las in 

Frankelandgroep Nieuws van de activiteiten van het 

Steunfonds voor projecten op het eiland Fogo en 

kwam met het verzoek ook op Brava iets te doen. 

Samen met haar nicht, die lerares is op Brava, 

heeft ze plannen gemaakt en uitgevoerd toen ze 

daar de afgelopen zomer was. Zo heeft ze contact 

opgenomen met de ‘president’ (burgemeester van 

het hele eiland) en hij heeft een plek beschikbaar 

gesteld die als activiteitenruimte gebruikt kan 

worden in Vila, een plaatsje bij Furna. Ze heeft wat 

Nieuws van het 

Steunfonds Derde Wereld
Door Jel van Geffen

geld bewaard om daarin een keuken te kunnen 

laten maken. Ook het oude servies van Frankeland 

is erheen gestuurd. Met de rest van het geld heeft 

ze boodschappen gedaan (rijst, suiker, koffie, corn-

flakes). Daarmee heeft ze 36 zakken gevuld: 34 voor 

oudere en 2 voor gehandicapte bewoners van Vila 

als extraatje. 

Vila ligt hoger op de bergrug. Met de auto is het 

zo’n 20 minuten naar beneden naar Furna, een 

grotere plaats. Oude mensen kunnen zelf die 

afstand niet overbruggen. 

Zonder auto is het een lastige weg. Gelukkig is 

wel het Rode Kruis actief in Vila. Daardoor zijn de 

mensen wel bekend. Ouderen krijgen geld van de 

overheid: zo’n € 50,00 per maand als pensioen. 

En de overheid heeft dus die activiteitenruimte 

beschikbaar gesteld. Daarmee hebben de mensen 

een eigen plek om samen te komen. Want anders 

zitten ze de hele dag op een stoel, vanaf het 

moment dat de kinderen weg gaan om te werken 

tot ze weer terugkomen. En veel volwassenen 

hebben het eiland verlaten om elders in de wereld 

werk te zoeken. Brava is een arm eiland; er komen 

geen toeristen omdat er geen vliegveld is. 

Behalve het maken van voedselpakketjes voor de 

ouderen hebben de dames ook een spelmiddag 

voor de kinderen georganiseerd. Veel sport en spel, 

ook in het water met na afloop lekkers en drinken: 

het is een geweldige feestmiddag geworden. 

Daarvan getuigen de foto’s. 

Bijgevoegd zijn enkele foto’s van Zue.

De wintermaanden gebruikt Zue voor het 

uitwerken van de plannen: de bouw van de 

keuken en het organiseren van de inrichting en 

het opzetten van activiteiten voor jong en oud op 

Brava. 

Wilt u ons steunen?
Het Steunfonds Derde Wereld steunt kleinschalige 

projecten in de Derde Wereld, zoals dit project. 

Dat kan dankzij de bijdragen van medewerkers en 

directie van Frankeland. 

Maar ook u kunt een bijdrage overmaken naar: 

NL 64 ABNA 0479473803 

St. Liduinastichting te Schiedam 

onder vermelding van ‘Steunfonds Derde Wereld’

Hartelijk dank!
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Agenda Roze Salon

Naast bewoners van de Frankelandgroep en onze 

cliënten in de thuissituatie, zijn ook senioren uit 

Schiedam en Vlaardingen van harte welkom om 

naar de Roze Salon te komen.

Locatie 
De Wintertuin in Frankeland van 15.00 uur tot 17.00 

uur. Daarna kan er samen gegeten worden in de 

Brasserie.

Hiernaast vindt u het programma voor de komende 

maanden.

Dinsdag 25 februari
Bingo
Op 25 februari organiseren we een bingo 

met leuke prijsjes. Natuurlijk vergezeld van 

hapjes, drankjes en een gezellige sfeer. Voor 

de bingo vragen wij u om een eigen bijdrage 

van € 1,00. Gezellig als u erbij bent!

Dinsdag 17 maart
Roze Salon On Tour
Wegens het succes van de Roze Salon in 

Frankeland gaan we in 2020 ‘on tour’! Dat wil 

zeggen dat de Roze Salon zich dit jaar bij elke 

locatie van de Frankelandgroep een middag 

zal presenteren. De eerste Roze Salon On 

Tour strijkt neer in locatie Jacobs Gasthuis 

aan de Burgemeester Knappertlaan 59 

in Schiedam. Gastvrouw deze middag is 

 activiteitenbegeleider Kristy Westerdijk. Naar 

wens kunt u een korte rondleiding krijgen.

Dinsdag 31 maart
High Tea
Deze middag organiseren we een High Tea. 

De ‘High Tea’ is ontstaan in Bedfort, Engeland, 

in 1840. Anna, de zevende hertogin, kreeg 

tussen de lunch en het diner trek en wilde 

op dat moment iets eten. Haar bedienden 

bedachten toen een oplossing en brachten 

hapjes en allerlei soorten thee. U bent van 

harte welkom om mee te komen smullen!

Bekijk de 

nieuwe folder

De Frankelandgroep organiseert iedere laatste dinsdag van de maand een Roze 

Salon. Een gezellige plek voor senioren met diverse seksuele geaardheden, zoals 

lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender (LHBT+). 

Workshops deskundigheidsbevordering 
LHBTI
In 2019 hebben veel medewerkers binnen de 

 Frankelandgroep een interactieve workshop van 

Schiedams LEF gevolgd. Een Schiedamse organi-

satie waar we sinds november 2018 mee samen-

werken en die (seksuele) diversiteit blijvend onder 

de aandacht brengt met lespakketten voor basis-

scholen en professionals. In totaal gaven de dames 

van Schiedams LEF maar liefst 41 workshops. 

Medewerkers kregen onder andere antwoord 

op vragen als: wat houdt LHBTI in? Tegen welke 

problemen lopen LHBTI’ers op? Hoe kunnen we 

ervoor zorgen dat hetero niet de norm is in de 

omgang met anderen? En hoe kun je er als verzor-

gende voor zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn en 

blijven?

Na een positieve evaluatie van de workshops zijn 

we in het najaar gestart met de eerste bijeen-

komsten voor bewoners en mantelzorgers. 

 Schiedams LEF is inmiddels aangeschoven bij een 

aantal bewonersoverleggen en familieavonden 

voor de psychogeriatrische afdelingen. 

Tijdens deze bijeenkomsten leggen zij uit wat ons 

beleid rondom roze zorg inhoudt. Ook in 2020 

zullen we deze bijeenkomsten voortzetten.

Hoe staat het met het certificaat  
‘Roze Loper’?
De planning was om in 2019 het certificaat ‘Roze 

Loper’ aan te vragen. Een certificaat waarmee we 

willen laten zien dat we vooroordelen tegengaan, 

dat we deskundig zijn op het gebied van diversiteit 

en bovenal dat we een tolerante organisatie zijn 

waar iedereen wil verblijven en werken, zo gewoon 

mogelijk! 

Hoewel we al een aardig eind op weg zijn, willen 

we de organisatie nog verder doordringen van het 

belang van roze zorg, voordat we de Roze Loper 

gaan aanvragen. Ons streven is om dit medio 2020 

te doen.

Zo komen we steeds een stap dichter bij sociale 

acceptatie en diversiteit, zodat iedereen –  bewoners, 

cliënten én medewerkers – zich gezien voelt en 

zich veilig bij ons voelt in zijn of haar seksuele en 

genderidentiteit.

‘Roze zorg’: 
tolerant naar iedereen

Het is alweer een jaar geleden – in editie 1 van 2019 – dat we u geïnformeerd 

hebben over de ontwikkelingen rondom ‘roze zorg’ binnen de  Frankelandgroep. 

Én de daarmee gepaard gaande aanvraag van het certificaat ‘Roze Loper’. 

Natuurlijk hebben we in de tussentijd niet stil gezeten, dus we praten u graag 

even bij!
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Lichtjestour door Rotterdam
Door Jeanet Nuiten en Anne-Marie Rietveld

Bewoners van Jacobs Gasthuis konden in 

december plaatsnemen in een touringcar die 

hen naar Rotterdam bracht. Tijd om te genieten 

van een prachtige lichtjestour door Rotterdam in 

kerstsferen.

De bus bracht ons onder andere over de Coolsingel 

langs de Bijenkorf, waar ze elk jaar weer flink 

uitpakken met duizenden kerstlampjes binnen en 

buiten. Ook één van de moderne trekpleisters van 

de stad – de Markthal – stond er sprookjesachtig bij.

Een prachtige rit die voor herhaling vatbaar is. Van 

zo’n bustocht krijg je natuurlijk wel een beetje trek, 

dus na afloop was er voor iedereen een lekkere 

oliebol van Nico Sterrenberg, de beste oliebollen-

bakker van Nederland!

Er waren maar liefst 75 deelnemers aanwezig 

bij de start om 18.00 uur. Voorafgaand aan de 

wandeling werd in de grote zaal van Harg-Spaland 

het verhaal van de Notenkraker voorgelezen met 

op de achtergrond de muziek. Vervolgens startten 

de wandelaars verdeeld in twee groepen, die ieder 

een andere kant op gingen. Tijdens de wandeling 

kwamen ze elkaar uiteraard tegen, wat tot grote 

hilariteit leidde.

Onderweg stopten we een aantal keer voor allerlei 

activiteiten. Alles stond in het teken van het verhaal 

‘de Notenkraker’. Zo was er een spel waar een 

pantoffel naar een muis moest worden gegooid, 

Winterwandeling Harg-Spaland
Door Miriam van Boxtel

was er in activiteitencentrum de Beethoven een 

koor te horen dat liederen uit de Notenkraker zong 

en voerden twee acteurs in het Oreliopark een 

stukje uit het verhaal op. In De Weerklank werden 

notenkrakers gekleurd om thuis in de kerstboom te 

hangen.

Tijdens de wandeling hebben de wandelaars ook 

nog kunnen genieten van oliebollen en glühwein. 

Na afloop vierden we in Harg-Spaland nog een klein 

feestje met een hapje en een drankje. 

Mede dankzij het redelijk goede weer was het een 

fantastische avond. Volgend jaar weer!

Op woensdag 11 december organiseerde de activiteitenbegeleiding van Harg-

Spaland een winterwandeling in de wijk Groenoord. Dit gebeurde al voor de 

vierde keer, in samenwerking met Caty van Stichting Mooi Werk en Judith van 

DOCK. Omdat Groenoord de componistenbuurt is, kozen we voor een muzikaal 

thema: de Notenkraker van Tsjaikovski. 
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Hiervoor ontvingen wij in 2019 het ‘driesterren 

waarborgzegel fixatievrije zorginstelling’. Een hele 

mond vol! Maar wat betekent dat nu eigenlijk in 

de praktijk? Wat merkt u hiervan als bewoner of 

mantelzorger?

Fixatievrij in de dagelijkse praktijk
Neem bijvoorbeeld een bewoner die niet wil 

douchen. Een dagje niet onder de douche is natuur-

lijk geen ramp, maar na een week wordt dat toch 

anders. Dan kun je iemand met enige (fysieke) dwang 

toch onder de douche proberen te krijgen, maar dat 

is niet wat we willen. We willen ook van het (dage-

lijkse) douchen een prettige gebeurtenis maken.

Daarom verdiepen we ons eerst in het ‘waarom’, 

in plaats van meteen met een oplossing te komen. 

Misschien is deze mevrouw altijd gewend geweest 

om ’s avonds te douchen. Of was deze meneer 

Misschien wassen we meneer 
voortaan in een tobbe
U heeft het in eerdere edities van ons magazine (editie 2, 3 en 6 van 2019) al 

kunnen lezen: de Frankelandgroep laat mensen met dementie (psychogeriatrische 

bewoners) zoveel mogelijk veilig én in vrijheid leven. Dat wil zeggen dat we geen 

vrijheidsbeperkende maatregelen zoals bedhekken, bewegingssensoren en tafel-

bladen op rolstoelen gebruiken, tenzij er geen andere mogelijkheden zijn en we 

alternatieven geprobeerd hebben. 

gewend zich bij de wastafel te wassen. Of misschien 

zelfs in een tobbe. Als je hebt achterhaald wat 

de reden is dat iemand niet wil douchen, kun je 

gaan kijken of meneer of mevrouw onder andere 

omstandigheden wél gewassen wil worden. Dat kan 

dus betekenen dat we voor meneer een soort tobbe 

gebruiken. Of dat we mevrouw in de avond douchen.

Of neem een onrustige bewoner, iemand die maar 

heen en weer blijft lopen op de afdeling. Waar 

komt die onrust vandaan? Het kan bijvoorbeeld 

een resultaat zijn van behoefte aan (fysiek) contact. 

Veel psychogeriatrische bewoners worden rustig 

van het vasthouden van een pop of knuffelbeest. 

Ook het aaien van echte dieren kan zorgen voor 

(meer) ontspanning. Daarom komen er regelmatig 

vrijwilligers of medewerkers met hun huisdier op 

bezoek. Ook hebben we speciaal voor deze doel-

groep elektronische knuffeldieren die bijvoorbeeld 

levensecht kunnen spinnen als ze geaaid worden.

Maar het kan ook zijn dat deze meneer of mevrouw 

gewoon nog veel energie heeft. Dan is het belang-

rijk dat we gedurende de dag genoeg beweging 

aanbieden. Deze bewoner kan dan veel baat 

hebben bij de beweeggroep of kan misschien onder 

begeleiding mee met de wandelgroep.
2017 - 2019

Bewegingsvrijheid en belevingstuin
Binnenkort gaan we nog een stapje verder. We 

gaan meer bewegingsvrijheid voor bewoners met 

dementie realiseren in de locaties Harg-Spaland, 

Schiewaegh en Vaartland door daar psychogeria-

trische zorgafdelingen open te stellen. Waar nodig 

krijgen bewoners een speciaal polsalarm en bij 

de buitendeuren komen detectiesystemen die 

op de afdeling een alarm laten afgaan wanneer 

de bewoner naar buiten zou gaan. Dit regelen we 

allemaal individueel en in overleg met de familie. Er 

zullen dus ook bewoners met dementie zijn die wél 

zelfstandig naar buiten kunnen.

Nadat we in 2019 de tuin van Harg-Spaland al 

hebben aangepast, gaan we dat nu ook met de 

tuinen van Frankeland en Schiewaegh doen: het 

worden dementievriendelijke ‘belevingstuinen’, 

waardoor bewoners met dementie veilig naar 

buiten kunnen. Ze kunnen hier ontspannen en hun 

zintuigen worden positief geprikkeld. Een mooie en 

toch ook een beetje een spannende ontwikkeling, 

maar wel een waarvan wij denken dat onze bewo-

ners er heel blij van worden!

Nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd)
Binnen de Frankelandgroep zijn we het proces van 

bewustwording en terugdringen van vrijheidsbe-

perkende maatregelen al een aantal jaar geleden 

gestart. Ook Vilans – de kennisorganisatie voor 

de langdurige zorg – is hier al een aantal jaar 

mee bezig. Zij hebben een ‘alternatievenbundel 

vrijheidsbeperking’ uitgebracht: een hulpmiddel 

waarin verschillende alternatieven voor vrijheids-

beperking worden beschreven en waar ook wij 

gebruik van maken. 

Momenteel is in de gehele zorg uitgebreid aandacht 

voor fixatievrije zorg, met als resultaat de nieuwe 

Wet zorg en dwang die per 1 januari 2020 is 

ingegaan.

Het uitgangspunt van deze nieuwe wet is ‘Nee, 

tenzij’. Wij zijn erg blij dat we als Frankelandgroep 

al veel eerder met dit onderwerp aan de slag zijn 

gegaan. 

De nieuwe wet stelt dat vrijheidsbeperking – of 

beter gezegd ‘onvrijwillige zorg’ – in principe niet 

mag worden toegepast, tenzij er sprake is van 

ernstig nadeel voor de bewoner of zijn omgeving. 

In de volgende editie van Frankelandgroep Nieuws 

vertellen wij u graag meer over de Wet zorg en 

dwang en wat dit voor u en ons betekent.

Fixatievrij getoetst in de praktijk
In januari kregen wij auditoren van collega 

zorginstelling Pieter van Foreest op bezoek: 

zij kwamen – net als in december bij 

 Frankeland – toetsen hoe wij ons fixatievrij 

beleid in de praktijk toepassen.

Bij het zien van onze vier locaties met 

psychogeriatrische afdelingen zagen de 

auditoren duidelijk een verschil in identiteit, 

met ook duidelijk een gemeenschappelijke 

deler: de theorie rondom ons fixatievrij 

beleid was bij alle locaties op dezelfde 

manier ‘voelbaar en zichtbaar’ terug te 

vinden in de praktijk. Ze bewonderen de 

manier waarop we dit samen doen. We 

betrekken alle medewerkers én de familie 

erbij en de verschillende disciplines over-

leggen en werken nauw samen. Ook zetten 

we breed in op het trainen van onze mede-

werkers in de ABC-methode; niet alleen 

zorgmedewerkers, maar bijvoorbeeld ook 

gastvrouwen en vrijwilligers.

Kort samengevat: sinds de start in 2016 

is ons fixatievrijbeleid en hoe we dit in de 

dagelijkse praktijk toepassen uitgegroeid 

tot iets wat voor iedereen binnen de Franke-

landgroep vanzelfsprekend is. Het audit-

team sloot haar bevindingen af met de zin: 

“We kwamen om positief verrast te worden. 

En dat zijn wij!”.
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Harg-Spaland

Wie Sabine de Leeuw

Wanneer 3 februari tot 2 april

Wat diverse onderwerpen, vaak 

schildert zij na vanuit haar 

eigen fotografie

Exposities

Vaartland

Wie Tineke van Berkel

Wanneer 15 februari tot 15 april 

Wat schilderijen en tekeningen 

van gekke dieren of ‘dikke 

dames’, waarvan de 

opbrengst naar een goed 

doel in Roemenië gaat

Frankeland

Wie Nelie Meininger

Wanneer 6 maart tot 6 mei

Wat olieverf- en 

acrylschilderijen

Schiewaegh

Wie Martin Triel

Wanneer 15 februari tot 15 april

Wat surrealistische schilde-

ringen waarbij Salvador 

Dalí, René Magritte en Max 

Ernst inspiratiebronnen zijn
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Na telefonisch met mevrouw Kruijsifix afgesproken te hebben, kom ik op het 

juiste tijdstip vrolijk aanwapperen bij appartement 2.32. Mevrouw luistert met 

haar ogen dicht naar radiomuziek, meneer is niet lekker en ligt op bed. Mevrouw 

is totaal vergeten dat ik zou komen, meneer wordt uit zijn bed getrommeld. 

Wanneer de eerste drie vragen worden beantwoord met: “Joh kind, dat weet ik 

echt niet meer, dat is al zo lang geleden,” ben ik bang dat het een zware ochtend 

gaat worden. 

Op de koffie bij …

De heer en mevrouw Kruijsifix

Door Carien Kemink

uit Harg-Spaland

Maar een kopje koffie later (want koffie doet 

wonderen) komen er toch heel wat herinneringen 

bovendrijven en wanneer meneer Kruijsifix zich 

ook wat meer in het gesprek mengt, ontstaat er 

een heel leuke terugblik op het leven van deze twee 

mensen.

Heel vroeger
Ik maak kennis met Hennie en Henk, respectieve-

lijk 83 en 87 jaar jong. De wortels van Henk liggen 

in Rotterdam Spangen, jongste van vijf kinderen. 

Vader is zeeman en veel van huis weg, moeder 

draait grotendeels alleen het huishouden. Henk 

praat over een liefdevol gezin, weinig ruzie, grote 

saamhorigheid. Hij groeit op in de harmonie van dit 

gezin en zal later in de voetsporen van zijn vader 

treden. Maar daarover later. Eerst wordt vier jaar 

voor de oorlog Hennie geboren in Vlaardingen, 

jongste in een gezin van twee. Vader is portier bij 

Pakhoed. Wanneer de oorlog uitbreekt, weet vader 

altijd wel olie, die hij bij Pakhoed krijgt, bij de boer 

om te zetten in groenten en zuivel. Geen echte 

honger dus. Pal na de oorlog overlijdt hij, in het 

bijzijn van zijn dochter, aan hartfalen. Dat is heftig 

en hakt er wel in. 

Henk is gelukkig al verhuisd naar Schiedam, 

wanneer half Spangen platgebombardeerd wordt. 

“Kind, wees maar blij, dat jij nog nooit oorlog heb 

meegemaakt.” En dat realiseer ik me maar al te 

goed.

Verliefd
Na de huishoudschool komt Hennie in een bakkers-

zaak terecht, nee, een brood- en banketzaak. Dat 

klinkt chiquer. 

Naast haar fulltime baan speelt ze gitaar en doet 

ze fanatiek aan atletiek. Henk gaat na de lagere 

school meteen aan het werk, als dekknecht op de 

binnenvaart bij Wilton Feyenoord. De sleepboot 

is groot en het is hard werken, dekken schrobben, 

de trossen losgooien; maar hij doet het met veel 

plezier. In zijn vrije tijd speelt hij graag mondhar-

monica. Die moet nog ergens in huis liggen, maar 

waar?

De naam Dora Wezenberg zullen ze niet snel 

vergeten. Wanneer dit buurmeisje gaat verloven, 

komen Hennie en Henk elkaar tegen op het feest. 

Liefde op het eerste gezicht. Hij brengt haar die 

avond thuis en maakt meteen een nieuwe afspraak. 

Het is AAN en daarna nooit meer uitgegaan. Beide 

echtelieden verzuchten regelmatig dat ze zich niets 

meer herinneren maar hun ogen gaan steeds meer 

stralen. Het is duidelijk een tijd geleden dat ze het 

verleden opgerakeld hebben.

Verloofd
Maar liefst zes jaar hebben ze verkering. Daarna 

volgt nog een verloving van twee jaar. Ze spelen 

samen graag een potje tennis en maken veel 

reisjes naar Oostenrijk. Voor die tijd toch wel heel 

bijzonder dat ze die reisjes samen op de motor 

maakten, Hennie bij Henk achterop richting Tirol. 

Vakanties samen in een Gasthaus, niet getrouwd. 

Het vertrouwen van beide ouders moet groot zijn 

geweest. Hennie lacht een beetje en vertelt dat het 

altijd goed is gegaan.

Liefde op het eerste gezicht. Hij 

brengt haar die avond thuis 

en maakt meteen een nieuwe 

afspraak. 
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Getrouwd
In 1960 trouwen ze op het stadhuis van Vlaardingen 

en ze gaan inwonen bij Hennie’s moeder, aan de 

Sweelinckstraat. Ze krijgen twee kinderen, een 

jongen en een meisje en Henk volgt inmiddels de 

binnenvaartschool, waar hij wordt opgeleid tot 

kapitein. De rest van zijn werkzame leven voert 

hij het bevel over een grote sleepboot op de 

binnenvaart. Hij blijft in het westen van het land en 

is iedere avond gewoon thuis bij Hennie, die inmid-

dels fulltime huisvrouw en moeder is.

Honkvast
De moeder van Hennie betrekt na een paar jaar 

een huisje tegenover hen en Hennie en Henk 

wonen dan samen met hun twee kinderen in het 

grote bovenhuis, geen tuin maar wel twee grote 

balkons. Vanuit dàt huis zijn ze vorig jaar naar 

Harg-Spaland verhuisd. Over honkvast gesproken; 

Hennie heeft 83 jaar in haar ouderlijk huis 

gewoond. Dat hoor je niet vaak, toch? En als het aan 

haar had gelegen, had ze er nog gewoond, maar 

hun dochter vond het op een bepaald moment niet 

helemaal verantwoord meer en heeft uiteindelijk 

de verhuizing in gang gezet. Achteraf toch wel een 

goed idee, vinden ze nu zelf ook. Geen trappen 

meer en toch wat meer mensen om hen heen, die 

zo nodig zorg bieden. Hennie’s balans wordt steeds 

slechter en ze is blij met haar rollator, die wat meer 

veiligheid biedt.

Ze hebben elkaar
Wanneer ik informeer naar wat ze zoal doen in 

Harg-Spaland, is het eerste antwoord: ”Oh kind, 

niks. We bemoeien ons met niemand, dan krijg je 

ook met niemand ruzie. We willen leven en niet 

geleefd worden.” Ze hebben inderdaad genoeg aan 

elkaar, dat zie je aan alles. Maar dan laat Henk zich 

ontvallen, dat ze weleens naar beneden gaan voor 

de bingo. O ja, dat was Hennie vergeten. En voor 

sjoelen. En bloemschikken. En de praatgroep. En 

om te kijken en te luisteren naar optredens. Maar 

inderdaad, wanneer ze niet beneden zijn, zijn ze dik 

tevreden met elkaar. Ze krijgen niet vaak visite. 

De kinderen komen langs maar alle broers en 

zussen zijn inmiddels overleden. Ze zijn ‘de laatsten 

der Mohikanen’.

Diamanten bruiloft
Volgend jaar hopen ze samen in zeer redelijke 

gezondheid hun diamanten huwelijksfeest te 

vieren. Een zaal afhuren zal niet nodig zijn, maar 

het aantal feestvierders bepaalt niet of een feest 

geslaagd is. Twee mensen die al bijna 60 jaar lief en 

leed met elkaar delen en nog iedere dag dankbaar 

zijn, dat ze dit samen nog mogen beleven: het is 

echt niet iedereen gegeven.

Alles bij elkaar was het een aangename ochtend. 

Wat er in de koffie heeft gezeten weet ik niet, maar 

na een stroef begin kwamen de tongen toch los 

en heb ik toch weer inzicht weten te krijgen in het 

leven van twee hele doodgewone mensen, die naar 

volle tevredenheid hun plekje gevonden hebben in 

Harg-Spaland.

Het was even graven, maar het was erg leuk om te 

zien, hoe er steeds meer herinneringen naar boven 

kwamen en hoe ze op sommige momenten elkaar 

verbeterden en aanvulden. Wanneer ik wegga doet 

mevrouw haar ogen dicht en vraagt of ik de muziek 

weer wil aanzetten. Meneer duikt zijn bed weer in. 

Alsof dit hele gesprek niet heeft plaatsgevonden. 

Op één verschil na; ze zijn weer eens flink diep in de 

herinneringen gedoken. Die we graag weer met u 

delen.

Het is alweer even geleden, maar dat maakt de herinnering niet minder mooi om te delen: ter gelegenheid 

van de Nationale Ouderendag op 4 oktober 2019 werd een groepje bewoners van Jacobs Gasthuis door het 

Nationaal Ouderenfonds uitgenodigd voor een uitje naar een De Beren restaurant. Restaurantketen De 

Beren was in 2019 namelijk hoofdsponsor van Nationale Ouderendag. Deze dag worden in het hele land 

honderden wensen van ouderen vervuld door lokale comités en vrijwilligers.

Met het ouderenfonds naar de beren
Door Monica Kersten

Onze bewoners maakten dankbaar gebruik van 

deze mooie uitnodiging! Gezamenlijk vertrokken we 

richting restaurant De Beren in Schiedam, waar we 

hartelijk werden ontvangen met koffie en gebak. 

Daarnaast konden we een gezellig en fanatiek potje 

bingo spelen. Een dag waar iedereen erg van heeft 

genoten!

Nationaal Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds is een landelijk goed 

doel, dat zich samen met bedrijven en instanties, 

overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers 

en medewerkers inzet voor hetzelfde doel: een 

samenleving waarin iedere oudere zijn of haar 

leven leidt zoals hij of zij dat wenst. Een mooi doel. 

We bedanken het Nationaal Ouderenfonds voor dit 

mooie gebaar!
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Oud & Nieuw feest in 
Schiewaegh
Door Rob Besseling

Deze titel lijkt misschien een beetje op ‘mosterd na de maaltijd’ als de eerste 

editie van dit magazine in 2020 verschijnt, maar zo smaakte het feestje écht 

niet. In tegendeel, en daarom dit verhaal. 

Verjaardag
Het ging er niet alleen om om te vieren dat het 

nieuwe jaar 2020 het oude jaar 2019 ging opvolgen: 

er waren ook twee jarigen! En zo leek het al snel 

een goed georganiseerd verjaardagsfeest te 

worden. Velen gingen aan de hand van een bege-

leid(st)er de dansvloer op of zongen mee met de 

diskjockey die de muziek op deze laatste party van 

2019 prima verzorgde.

Oud-en-nieuw-attributen
De activiteitenbegeleiders hadden samen met vrij-

willigers, gastvrouwen, verzorgenden en stagiaires 

gezorgd voor oud-en-nieuw diademen, brillen, 

maskers en andere attributen die de feestende 

bewoners en een aantal familieleden konden 

dragen. En natuurlijk hadden de collega’s in de 

keuken hun best gedaan om heerlijke appelflappen 

en oliebollen tevoorschijn te toveren. En daar zat 

iedereen zichtbaar van te genieten!

Versiering
De activiteitenbegeleiders hadden met hun vrij-

willige collega’s die laatste ochtend van het oude 

jaar de hele Serre versierd. En ze hadden het oud & 

nieuw feest ook een sprekend thema gegeven: 

Goud en Glitter!

Want door allerlei omstandigheden hadden de 

bewoners begin december ruim twee lange weken 

bijna geen activiteiten kunnen bezoeken. De 

opkomst voor dit feest was dan ook hoog, zo’n 75 

bezoekers die blij waren dat er weer iets in de Serre 

te doen was.
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Column TOF

Door Trude van der Zwan

Ze had de hele wereld gezien; vanwege haar functie 

had ze veel mogelijkheden gekregen en die ook met 

beide handen aangepakt. Een elegant werkpaard, 

zoals ze zichzelf lachend noemde, en dat klopte, 

haar kleding was smaakvol, haar nageltjes altijd 

keurig gelakt, wandelend door het leven op hoogge-

hakte schoentjes.

Nadat ze met pensioen was gegaan kon ze uiteraard 

niet stil zitten, werd een gedreven vrijwilligster en 

langskomen bij haar moest nog steeds op afspraak, 

want: geen tijd.

Maar als ze wél tijd had keken we haar  fotoalbums, 

ik zag dan een gelukkige tante, poserend voor het 

Vrijheidsbeeld of met een dikke, uiteraard sjieke 

mantel aan, voor de ijsschotsen in Alaska. 

Of dansend op een galabal, dan liet ze trots de jurk 

zien die ze toen aanhad, want die had ze bewaard.

In haar huis had ze van elk land wat ze bezocht wel 

een herinnering, een stukje lava uit Italië, een schil-

derijtje uit Parijs, het was er allemaal.

Toen ze ouder werd begon haar wereld kleiner te 

worden, maar mijn tante liet zich daardoor niet 

tegenhouden. In haar kittige autootje verkende ze 

heel Nederland en kwam erachter dat de provincie 

Limburg haar het liefst was. Daar bracht ze haar 

vakanties door, in een mooi hotel, verscholen in de 

heuvels. Ze belde me dan om te vertellen hoe goed 

het eten was en dat ze heerlijk gewandeld had en 

natuurlijk ook een goede kapper gevonden had. Dan 

kwam ze thuis vol verhalen over Maastricht, de 

grotten in Valkenburg en over Aken.

Ik ging vaak naar haar toe, koesterde de verhalen. 

Dan zaten we altijd samen aan de grote eettafel, 

met een kopje thee en altijd weer dat prachtige 

schaaltje met ‘de beste chocolade’. Ze was mijn 

ankertje waar ik altijd heen ging, ook als het even 

niet zo goed ging, ze gaf me dan altijd weer die 

energie om door te gaan. 

Ze werd vergeetachtig, daar schrok ze van, maar 

legde zich er niet bij neer. 

Ze trainde haar hersens met kruiswoordpuzzels en 

we bedachten manieren om niet te vergeten.

Het werd tijd om te zorgen. Autorijden ging niet 

meer en ook de boodschappen halen werd wat 

moeilijk dus gingen we gezellig samen. Uiter-

aard gingen we dan ook nog even langs die hele 

mooie kledingwinkel, want dat was nog steeds heel 

belangrijk voor haar.

De dag kwam dat we moesten bespreken hoe het 

verder zou gaan. Dat viel niet mee, maar toch legde 

ze zich erbij neer. 

Toen de dag kwam dat ze afscheid nam van haar 

huis was dat moeilijk en nadat ze verhuisd was 

naar een zorgcentrum zijn we nog een paar keer 

teruggegaan, het bleef echter lastig voor haar. Maar 

na een tijdje genoot ze van haar nieuwe huisje, ze 

leefde weer op, mede dankzij de goede verzorging 

die ze krijgt.

Mijn tante, ze is er nog steeds voor me, alleen op 

een andere manier.

Samen hebben we met kerst haar kamer versierd, 

stukjes gemaakt en nog maar eens een kruiswoord-

puzzel gemaakt. Voordat ik naar huis ga hang ik haar 

kleding klaar, zorg dat haar nageltjes er tiptop uitzien 

en dat ze één keer in de week naar de kapper gaat.

En telkens weer bladeren we door de jaren met de 

fotoboeken, dan leeft ze op en vertelt opnieuw al 

die verhalen. De prachtige jurk die ze ooit op het 

galabal droeg hangt nog steeds trouw in de kast. 

En het leuke is, de jurk past haar nog steeds.

Gisteren vroeg ze me of ik haar mee wilde nemen, 

naar dat plekje in het park. Daar wilde ze de 

sneeuwklokjes zien bloeien, dat was immers een 

teken dat het bijna voorjaar was? Ik nam haar mee 

en samen bekeken we de pracht van de tere maar 

krachtige bloemen.

Mijn tante, wat ben ik dankbaar en rijk met haar.

We koesteren beiden onze band die nooit zal breken 

of, zoals ze zelf zegt: “Zo lang we tijd van leven 

hebben”.
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We gingen met z’n allen ouderwets naar het tuin-

centrum en onderweg stopten we bij een stal om 

naar de koeien te kijken (of de koeien naar ons?).

Villa de Pastorie in Rockanje
Door Jeanet Nuiten en Anne-Marie Rietveld

Bewoners van Jacobs Gasthuis zijn in het najaar van vorig jaar afgereisd naar 

villa De Pastorie in Rockanje voor een heerlijke verwendag! Alles kon deze dag, 

niets moest.

Ook in culinair opzicht ontbrak het de bewoners 

aan niets. Ze mochten zelf kiezen wat er in de 

avond op het menu stond: van een ouderwetse 

grote gehaktbal met hutspot, tot varkenshaas met 

heerlijke groente en gebakken aardappelen. Ook 

het gebakken eitje op wit brood werd zeker als 

culinair hoogtepunt ervaren! Alle culinaire hoog-

standjes werden met heel veel liefde bereid door 

onze keukenprinsessen Joke en Annie. En oei wat 

was het allemaal lekker!

Op 18 december heeft zangkoor Sparkling 

met deelnemers van het koor en familie het 

jaar uitgezongen. 

Wat een enthousiaste deelname van alle 

aanwezige deelnemers!

Dit jaar organiseerden onze creatieve mede -

 werk(st)ers en vrijwilligers - net als voorgaande 

jaren - een kerst stukjes verkoop in Jacobs Gasthuis. 

Ruim veertig stukjes werden hiervoor gemaakt: 

echte kunstwerken, waarvan we het eindresultaat 

graag even met u delen!

Ruim veertig échte 
kunstwerken
Door Jeanet Nuiten en Anne-Marie Rietveld

Zingend het 
jaar uit
Door Monique Schenk
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Ieder jaar organiseert Jacolien Immerzeel, geestelijk verzorger in Schiewaegh, de herdenkingsavond. “We 

deden dat ieder jaar in november, maar dit jaar is er voor gekozen ook in het voorjaar een herdenkingsbij-

eenkomst te houden, gezien het grote aantal namen.” Jacolien zorgt er samen met Monique voor dat familie-

leden en contactpersonen van bewoners die het afgelopen half jaar zijn overleden, een uitnodiging krijgen 

om deze avond bij te wonen. “Zo’n uitnodiging maakt best wat los bij mensen en sommigen blijven tot het 

laatst toe twijfelen of ze erbij willen zijn. Daar is alle begrip voor.”

Herdenkingsavond in 
Schiewaegh
Door Rob Besseling

Teksten en muziek
“We maken samen een opzet voor het programma 

van de herdenkingsbijeenkomst met passende 

teksten en gedichten.” De geestelijk verzorger 

verzorgt een overdenking en laat zich daarbij leiden 

door eigen ervaringen en die van anderen rondom 

verlies. Samen met de muzikant zoekt zij geschikte, 

ondersteunende muziek. “Vaak moderne, herken-

bare en ingetogen liederen, zoals ‘De Steen’ van 

Bram Vermeulen.”

Rozen en kaarsen
“En we zoeken naar symbolen die bij de avond 

passen, zoals voor iedere overledene een witte 

roos in een vaas. Rozen zijn symbolen van liefde en 

respect en kaarsen herinneren aan het licht en de 

warmte van de overledene. Als we beginnen staan 

op een tafel in de Serre net zo veel kaarsen met 

naamkaartjes als er overledenen worden herdacht. 

De Serre is de plek in Schiewaegh waar alle bewo-

ners elkaar dagelijks hebben ontmoet. We spreken 

de naam van de overledene duidelijk hoorbaar uit en 

nodigen daarmee iedere familie één voor één uit om 

de kaars voor hun overleden familielid aan te steken. 

Als er geen familieleden voor een overledene zijn 

gekomen, dan steekt een verzorgende van de afde-

ling, waar de overledene het laatst werd verzorgd, 

de kaars aan.” Als alle kaarsen branden is er een 

moment van stilte. “Dit is een heel speciaal moment, 

de rozen in vazen en de brandende kaarsen.”

Betrokkenheid
“Wat mij vooral raakt is dat zoveel betrokken mede-

werkers aanwezig zijn bij de plechtigheid. En hier in 

Schiewaegh komen ook altijd een aantal bewoners. 

Ze komen voor iemand die ze goed hebben gekend. 

Of gewoon, uit respect.” 

In november kwamen er zó veel bezoekers dat de 

Serre helemaal vol zat.

Achterblijvers
“Ik vind het mooi om iets te zeggen over het leven 

dat gedeeld is en dat verbonden is met de naam 

van hen die wij gedenken. Bram Vermeulen zingt 

daarover in zijn lied. Ik zoek altijd naar iets, waar 

de nabestaanden weer mee verder kunnen. Het 

noemen van de naam tijdens de herdenking en 

ook de bijeenkomst zelf wordt door velen ervaren 

als een waardevolle afsluiting van een periode.  

Iedereen pakt uit de teksten en liedjes de dingen 

op, die voor hem of haar belangrijk zijn. Tastbaar 

gemaakt door het aansteken van een kaars.”

Na afloop blijven velen napraten over de avond, 

of omdat zij het fijn vinden om bekenden te 

ontmoeten. “Mensen geven vaak aan blij te zijn dat 

ze toch aan de uitnodiging gehoor hebben geven. 

Ook na afloop ontvangen we soms nog mooie 

reacties.”

 
(Bram Vermeulen)

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde

Het water gaat er anders dan voorheen

De stroom van een rivier hou je niet tegen

Het water vindt er altijd een weg omheen

Misschien eens gevuld van sneeuw en regen

Neemt de rivier mijn kiezel met zich mee

Om hem dan glad en rond gesleten

Te laten rusten in de luwte van de zee

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde

Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten

Ik leverde ‘t bewijs van mijn bestaan

Omdat, door het verleggen van die eene steen

De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde

Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten

Ik leverde ‘t bewijs van mijn bestaan

Omdat, door het verleggen van die eene steen

Het water nooit dezelfde weg zal gaan

De Steen
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De laatste dag van een jaar kan voor mensen ook 

een dag met betekenis zijn. Het kan een beladen 

dag zijn, omdat het jaar niet gemakkelijk geweest is, 

of een hoopvolle dag op weg naar betere tijden.

Op 31 december hebben twaalf bewoners van 

Vaartland op een bijzondere manier het jaar 2019 

afgesloten. Namelijk met een oudejaarsmeditatie. 

De activiteitenruimte was sfeervol ingericht hier-

voor. Bewoners mochten plaats nemen rondom de 

tafel. Daarop stonden lichtjes en was een zon van 

inzichtkaartjes gemaakt.

Tijdens de meditatie klonk er mooie muziek. Elly 

Kramer, activiteitenbegeleider, leidde de meditatie. 

De mensen gingen voor zichzelf, in hun gedachten, 

de maanden van het afgelopen jaar langs. Er werd 

echt de tijd genomen om stil te staan bij alles wat 

Wat zag het er op 14 december 2019 mooi uit in de 

Tuinzaal: prachtig gedekte tafels ter gelegenheid 

van het feestelijke High Five-diner in kerstsferen. 

Een brasserie vol met gezellige mensen, die 

genoten van elkaar en van het heerlijke kerstdiner.

Van het enthousiaste keuken- en horecateam 

kregen de gasten de meest lekkere dingen 

voorgeschoteld: gerookte makreel op toast met 

saffraan-mayonaise, pompoen-wortelsoep met 

een julienne van gerookte kipfilet en bieslook, 

hazenrug filet met bospaddenstoelen en tot slot 

vanilleijs met warme kersen en een Luiks wafeltje.

Een bewuste afsluiting
Door Debbie Buisman

Het afsluiten van het jaar doet iedereen op zijn eigen manier. De een besteedt 

een maandsalaris aan vuurwerk, een ander bakt oliebollen voor de hele buurt, 

weer een ander kijkt (té) diep in het glaasje.

gepasseerd was. Er was gelegenheid om zowel de 

mooie als de verdrietige momenten en de veran-

deringen te overdenken, ernaar te kijken en het 

voorbij te laten gaan. Dit leverde bij de bewoners 

zowel een lach als soms ook een traan op. De sfeer 

was warm en veilig, waardoor deze emoties er ook 

mochten zijn. Alhoewel alle bewoners zo verschil-

lend zijn, waren we op het moment heel nauw bij 

elkaar betrokken. Er was ruimte voor.

Na afloop staken alle bewoners één voor één een 

kaarsje aan. Deze handeling werd met aandacht 

uitgevoerd. Dit als symbolisch licht voor het nieuwe 

jaar. De kaarsen werden buiten op een groot blad 

geplaatst.

Daarna was het tijd voor koffie met een oliebol en 

bespraken we de meditatie. Bewoners gaven terug 

het als heel waardevol te hebben ervaren. Zo sprak 

een deelnemende mevrouw: “Ik vier in de avond 

geen oud en nieuw, maar ga lekker op tijd naar 

bed. Door deel te nemen aan deze meditatie heb 

ik het jaar toch op een geheel eigen en mooie wijze 

kunnen afsluiten. Ik vond het speciaal en fijn dit 

met andere bewoners te mogen doen.” Een ander 

kon uitspreken dat zij zich door de meditatie erg 

verbonden voelde en het haar oudejaarsdag iets 

extra’s gegeven had.

Dit is voor herhaling vatbaar.

High Five-diner in kerstsferen
Door Jeanet Nuiten en Anne-Marie Rietveld 

U zult wel snappen dat er flink genoten is tijdens 

deze feestelijke en smaakvolle avond!
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De slag bij Vlaardingen
In juni 2018 herdachten we dat precies 1000 jaar 

geleden de Slag om Vlaardingen heeft plaats-

gevonden. Hier is toen veel aandacht aan besteed 

in Frankelandgroep Nieuws. Dirk III won met zijn 

betrekkelijk kleine leger deze beroemde slag van 

de aanmerkelijk grotere groep soldaten van keizer 

Hendrik II. 

Misschien herinnert u zich nog de prachtige 

banieren, gemaakt door bewoners van Vaart-

land. Een kleine groep mocht deze banieren trots 

meedragen in de grote optocht door Vlaardingen, 

ter ere van dit gedenkwaardige feit.

Vele handen maken licht werk
Anderhalf jaar later was de animo om aan dit 

beroemde tapijt mee te werken, nog steeds 

zeer groot. En om het voor de bewoners van 

Vlaardingen nog meer tot de verbeelding te laten 

spreken, ging het tapijt ‘rond in de stad’. 

Het wordt met recht het tapijt voor en door 

 Vlaardingers. Zo deed dit prachtige project ook 

Vaartland aan op zijn ronde. In de Grote Vaart 

mochten diverse bewoners een steekje mee 

borduren. Wat een eer.

Op 28 november vorig jaar, na twee jaar intensieve 

arbeid, was dit zes meter lange wandtapijt klaar. 

Burgemeester Annemiek Jetten borduurde op die 

dag de laatste steek op het tapijt. De Slag om Vlaar-

dingen is officieel vastgelegd op doek. Het krijgt 

een prominente plek in de stad en veel mensen 

kunnen dan zeggen daar hun ‘steekje’ aan bijge-

dragen te hebben.

Grootse plannen
Maar de plannen gaan verder. Inmiddels is 

begonnen aan een tweede tapijt, waarin de IJs-, 

IJzer- en Bronstijd worden uitgebeeld. Ook dit tapijt 

wordt zes meter lang en komt als eerste tapijt aan 

de muur. Daarna heeft men nog plannen om een 

derde en vierde tapijt te borduren; het laatste tapijt 

houdt eigenlijk pas op bij ‘gisteren’. 

Het streven is om het geheel af te hebben in 

2023, wanneer Vlaardingen viert dat het 750 jaar 

geleden stadsrechten kreeg. Het zal nog een hele 

klus worden. Feit is dat de borduurgroep nog altijd 

mensen kan gebruiken, dus als u de kriebels krijgt, 

bent u van harte welkom. U kunt dit altijd aangeven 

bij de activiteitenbegeleider van Vaartland.

Langzamerhand ontstaat hier iets heel unieks, 

wat niet onderdoet voor het Tapijt van Bayeux. 

Wanneer we weer nieuwe foto’s hebben van stukjes 

geschiedenis die klaar zijn, pakken wij, hoe toepas-

selijk, de draad weer op.

Het tapijt van Vlaardingen
Door Carien Kemink Foto’s Elly Kramer

Het plan
In 2017 al besloot een grote groep vrijwilligers om, 

in navolging van het wereldberoemde Tapijt van 

Bayeux, ook van de geschiedenis van Vlaardingen 

een dergelijk tapijt te maken. Een grootse onder-

neming, die alleen kan slagen bij voldoende animo 

van mensen, die bereid zijn om heel veel vrije tijd in 

dit project te steken. 

De werkwijze
Op 9 november 2017 werd de eerste officiële steek 

gezet. Vanaf dát moment werd vier dagdelen per 

week aan het tapijt gewerkt. Je werd niet zomaar 

aan het borduurteam toegevoegd; je moest eerst 

op een proeflapje bewijzen dat je de speciale 

techniek die bij het borduren werd gebruikt goed 

beheerst. Met behulp van een lichtbak worden de 

afbeeldingen op het linnen getekend, waarna ze 

met de originele steel- en stiksteek geborduurd 

worden.
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Iedereen kent ze wel, die leuke lieveheersbeestjes 

met de zwarte of witte stippen op hun dekschild. 

Maar dat er maar liefst 60 verschillende soorten 

zijn die met verschillende kleuren rondlopen op de 

bladeren om luizen te verschalken weet men vaak 

niet. En al helemaal niet dat er eerst larven uit de 

eitjes kruipen en dat die zich na veel rooftochten 

gaan verpoppen en dat dan uit de pop pas het echte 

lieveheersbeestje kruipt.

Het diertje legt iedere dag 20 tot 50 eitjes die na 

vier tot tien dagen uitkomen, afhankelijk van de 

temperatuur. 

De larve van het lieveheersbeestje eet in korte tijd 

tot wel 600 luizen (best veel voor zo’n klein beestje). 

Daarom hebben we deze rovers 20 jaar geleden in 

grote aantallen uit Azië laten komen en uitgezet om 

de luizen op (consumptie) planten op biologische 

wijze te minimaliseren. Maar dit is uit de hand 

gelopen. Het blijken namelijk niet alleen kannibalen 

(ze eten onze Europese lieveheersbeestjes op), maar 

ook alleseters te zijn. De wijnboeren zijn daar niet 

blij mee, want ze eten niet alleen de luizen, maar ook 

de planten zelf, zodat er minder flessen wijn gepro-

duceerd kunnen worden.

Daarnaast zijn sommige lieveheersbeestjes giftig 

voor onze inheemse vogels. Van die met zeven 

stippen is bekend dat onze koolmeeskuikens het niet 

overleven als ze die eten. 

Op vrijdag 13 november hebben we de avond 

speciaal ingeluid met warme chocolademelk en 

glühwein. De parkeerplaats werd verwarmd met 

een vuurkorf en fakkels en er klonk gezellige 

muziek. Samen met vrijwilligers en dertig bewoners 

zijn we in een verlichte optocht vertrokken naar 

het Julianapark. Het park was prachtig verlicht 

met verschillende lichtkunstwerken en – ondanks 

de paar regen druppels – hebben de bewoners 

genoten en een leuke en gezellige avond gehad.

Allemaal (lieveheers)beestjes
Tekst en foto’s door Ad Bakker

Natuur-rijk Schiedam

Winterlicht 
Door Karlien van Pelt & Sofie Noordzij

Jeetje, wat was het spannend! Gaat het regenen of 

blijft het droog? Alles hing af van het weerbericht. 

Jaarlijks organiseert de gemeente Schiedam een 

lichtmanifestatie in het Julianapark in Schiedam. Dit 

jaar met het thema ‘bij ons thuis’. Het thema dit jaar 

was gebaseerd op de vele culturen die Schiedam 

rijk is. Een aantal culturen hebben een speciale 

relatie met licht en vuur.

In samenwerking met de organisatie van het 

Winterlicht konden de bewoners van  Frankeland 

twee workshops bijwonen om lampionnen 

te maken voor dit evenement. Twee drukke 

ochtenden hard door knutselen, leverde kleurrijke, 

gezellige lampionnen op in de vorm van verlichte 

huizen.

In tegenstelling tot in Nederland zijn in België alle 

lieveheersbeestjes beschermd. Daar ben je zelfs 

strafbaar als je een dood lieveheersbeestje bij je 

hebt (dat geldt ook voor de Aziatische soort, die dus 

eigenlijk een exoot is en hier niet thuishoort).

Veel mensen denken dat de stippen de leeftijd van 

het beestje aangeven, maar dat is niet juist. Het zijn 

gewoon verschillende soorten. 

Tot slot nog een bijzonder weetje: bij hoge uitzonde-

ring worden er weleens mensen gebeten door een 

lieveheersbeestje, die dan door bloedvergiftiging 

bijna komen te overlijden. Daar gaat de reputatie 

van het leuke beestje. 

Gelukkig is dit echt uitzonderlijk, omdat ze normaal 

gesproken niet in onze huid kunnen doordringen.

De larve van het lieveheersbeestje 

eet in korte tijd tot wel 600 luizen

De larven zijn echte rovers en eten als ze groter zijn 

geworden tot wel 120 luizen per dag. 

Het larve stadium duurt, ook weer afhankelijk van de 

temperatuur, ongeveer 20 dagen. In die tijd vervellen 

ze drie keer. Dat is nodig omdat de larve van 1 mm 

uitgroeit tot ruim 15 mm. Dat zo’n lelijke roof machine 

zo’n mooi kapoentje wordt is toch een wonder!

Maar gelukkig is er een schimmel (Hesperomyces 

virescens) actief geworden die schadelijk is voor 

deze Aziatische soort. Misschien is dat wel de 

redding voor onze eigen lieveheersbeestjes, want 

onze eigen kapoentjes leken te verdwijnen.

Eind september, begin oktober maken lieveheers-

beestjes zich op voor een winterslaap. Dan kruipen 

ze weg achter het schors van de bomen, maar ook in 

spleten en opgerolde bladeren. Of ze verschansen 

zich met honderden in een schuur, zolder of garage.
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High Five-menu februari
Amuse

Butterfly garnalen met pikante rode saus

Voorgerecht
Gevulde portobello met kaas en pijnboompitten

Soep
Licht gebonden courgettesoep met gerookte kip

Hoofdgerecht
Zacht gegaarde wildzwijnfilet met oesterzwammen, knolselderijcrème en                               

aardappeltorentjes met kaas uit de oven

Nagerecht
Slagroomsoesjes met warme chocolade

High Five-menu april
Amuse

Bonbon van gerookte zalm, gevuld met een Hollandse garnalenmousse

Soep
Dubbel getrokken runderbouillon met voorjaarsgroenten en zuring

Hoofdgerecht
Italiaanse risottorijst met overjarige Parmezaanse kaas, gebakken kabeljauwfilet, geflan-

keerd met capresesalade

Nagerecht
Warme chocoladecake uit de oven, geflankeerd met een kersencoulis

High Five-diner
Om de twee maanden bieden wij u bij al onze 

locaties een heerlijk menu van hoge kwaliteit aan. 

Iedereen is welkom. U dient zich wel van tevoren bij 

de horeca/keuken van de locatie aan te melden.

Tijdens deze culinaire avonden serveren wij u, 

onder begeleiding van livemuziek, een smakelijk 

viergangendiner met een kopje koffie of thee toe. 

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 per persoon voor een High Five-diner 

bedragen:

• bewoners en broodmaaltijd/warme- 

maaltijdabonnementhouders: € 14,05

• huurders en overige prijsgereduceerden:  

€ 19,65

• overige bezoekers: € 25,30

 

Eten en drinken 
bij de Frankelandgroep
Bij alle locaties van de Frankelandgroep 

kunt u genieten van het ‘High Five-

diner’, een exclusief viergangendiner.

Locatie Data

Frankeland vrijdag 10 april

vrijdag 12 juni

vrijdag 14 augustus

vrijdag 9 oktober

vrijdag 11 december

Harg-Spaland vrijdag 28 februari

vrijdag 24 april

vrijdag 26 juni

vrijdag 28 augustus

vrijdag 23 oktober 

vrijdag 18 december 

Jacobs
Gasthuis

zaterdag 11 april

zaterdag 13 juni

zaterdag 15 augustus

zaterdag 10 oktober

zaterdag 12 december

Schiewaegh zaterdag 18 april

zaterdag 13 juni

zaterdag 8 augustus

zaterdag 10 oktober 

zaterdag 13 december

Vaartland dinsdag 18 februari 

dinsdag 21 april

dinsdag 23 juni

dinsdag 25 augustus

dinsdag 13 oktober

dinsdag 22 december
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Smulmiddagen

Bij alle locaties van de Frankelandgroep 

organiseren wij ‘Smulmiddagen’, een 

heerlijk tussendoortje in de middag.

Maand Wat valt er te smullen?

februari visplankje

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 Schwarzwalderkirschtorte 

met warme amarena kersen

De data van deze Smulmiddagen worden 

op alle locaties ruim van tevoren via posters 

aangekondigd.

De kosten per persoon voor een Smulmiddag 

bedragen:

• bewoners en broodmaaltijd/ warme- 

maaltijdabonnementhouders: gratis

• huurders en overige prijsgereduceerden: € 3,65

• overige bezoekers: € 6,25

Wij heten u van harte welkom!

In april is het zover! De medewerkers en vrijwilligers 

van Theatergroep Frankeland treden dan op met het 

cabaretstuk ‘Hotel Hommelus’. 

Op  oudejaarsmiddag hebben bewoners van 

 Frankeland al een klein voorproefje kunnen zien in 

de Havenzaal. Als er tijdens de uitvoeringen net zo 

hard wordt meegezongen als op die middag, dan 

wordt het een groot feest!

Hotel Hommelus
Karin, een zakelijke en vergeetachtige vrouw en haar ordinaire en 

altijd rokende zus Anita runnen samen hotel Hommelus. Annie 

is de werkster en manusje van alles. Een beetje dom en ze heeft 

last van een vervelende kwaal: een steenpuist op haar achterste. 

We treffen Wilbert, een vaste gast, een sulletje en verzamelaar 

van allerlei beestjes. Verder komt het zeer bekakte echtpaar 

Charles en Marilyne logeren. Zij wilde naar het Hilton, maar 

manlief heeft een verkeerd hotel geboekt. Charles gaat zwaar 

gebukt onder de ‘terreur’ van zijn vrouw. Gerrit en Stein, een stel 

uit Kethel, vieren hun 40-jarig huwelijk. Zij spreken dialect en 

vormen een mooie tegenstelling met Charles en Marilyne. 

Rozalinde, een waarzegster, zorgt voor verrassende wendingen 

in dit spel. Ook Aafke en Henriëtte logeren in het hotel: de een 

vol optimisme, de ander altijd klagend …

Een vrolijk spel, met zeer uiteenlopende typetjes, vol vaart en 

komische ontwikkelingen!

Wanneer?
Maandag 20 en dinsdag 21 april zal het cabaret-

stuk meerdere keren worden uitgevoerd in de 

Kapel. Tegen die tijd laten wij u uiteraard weten 

hoe laat wij spelen en voor welke afdeling.

Wij hopen dat u erbij bent!

Theatergroep Frankeland
uit in eigen huis
Door Mirjam Keereweer
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Vlaardingen 75 jaar bevrijd  
‘Waar blijven de bevrijders?’
Stadsarchief Vlaardingen

Door Hjalmar Teunissen

Dit jaar viert heel Nederland 75 jaar Bevrijding. Het hoogtepunt zal in de 

meeste gemeenten op 5 mei komen te liggen, onze nationale Bevrijdingsdag. 

Maar wanneer is Vlaardingen eigenlijk precies bevrijd? En waarom, als je 

de  Vlaardingse bevrijdingsfoto’s bekijkt, zie je een Amerikaanse jeep door 

 Vlaardingen rijden? Wat deden ze hier, die Amerikanen? West-Nederland is toch 

bevrijd door de Canadezen? Waren ze soms verdwaald?

Ze kunnen goed met elkaar opschieten, Peter 

Scotese en Adrie van Velzen. De Rotterdamse Van 

Velzen is even daarvoor ontsnapt uit Altendorf waar 

hij gedwongen moest werken. Maar Van Velzen 

maakt zich zorgen, grote zorgen. Zouden zijn 

ouders in Delfshaven nog wel in leven zijn? Hij weet 

dat de voedselsituatie in Nederland dramatisch is.

Scotese reageert direct: “Denk je dat jouw ouders 

in gevaar zijn? Dan rijden we er toch gewoon naar 

toe?’’ Hij heeft nog verlof staan en hij slaagt erin bij 

de aalmoezenier, ene Tommie Mills, zijn jeep mét 

chauffeur te lenen. De jeep laadt hij vol met etens-

blikken en andere voorraden en hoewel het dan nog 

volop oorlog is, rijdt het drietal op 1 mei 1945 naar 

Nederland. 

In Nijmegen pikken ze nog een Nederlander op, 

Hans van Swaay, die als arts de Amerikanen had 

geholpen tijdens Operatie Market Garden. Ook hij 

heeft al lange tijd niets van zijn ouders gehoord die 

in Scheveningen wonen. 

Dwars door de Duitse linies rijden ze; als ze Duitsers 

tegenkomen beweren ze dat ze de voorhoede zijn van 

de geallieerden. Het is een ongelooflijk waagstuk, 

maar ze komen er toch mee weg. 

Uiteindelijk komen ze op 7 mei 1945 aan in 

Rotterdam, ze rijden pontificaal over de Coolsingel. 

Voor veel Rotterdammers zijn zij de eerste gealli-

eerden die ze met eigen ogen kunnen zien, de vreugde 

is enorm. Meteen gaan ze naar Delfshaven waar Van 

Velzen met zijn trotse ouders wordt herenigd.

Oranjehotel
Daarna rijdt het gezelschap door richting Den Haag, 

om Hans van Swaay bij zijn ouders af te leveren. 

Onderweg, ergens tussen Vlaardingen en Den 

Haag, komen Scotese en zijn mannen een aantal 

voertuigen tegen van het Vlaardingse en West-

landse verzet. Ze zijn net op weg om hun leider Piet 

Doelman uit het Oranjehotel in Scheveningen te 

bevrijden; een tijdje daarvoor was hij door de Duit-

sers opgepakt. Het zal toch niet zo zijn dat hij vlak 

voor de bevrijding nog wordt doodgeschoten?

Het verzet is niet alleen, ze hebben drie Ameri-

kaanse vliegeniers bij zich die sinds september 

ondergedoken zaten in en rondom Vlaardingen: 

Malcolm Edwardsen, Marvin Charwat en Walter 

Kasievich. De twee groepen verenigen zich en zo 

rijden ze in een kolonne naar de gevangenis in 

Scheveningen. Met veel bluf (‘Laat Doelman vrij, we 

zijn de voorhoede van het geallieerde leger’) slaagt 

Peter Scotese, die gevraagd is de leiding te nemen 

van de twee groepen, erin om de Duitse comman-

dant over te halen Doelman en andere gevangenen 

vrij te laten.

Voor het antwoord gaan we terug naar eind april 

1945. De Amerikaanse luitenant Peter G. Scotese 

maakt in het Duitse Oberhausen een praatje met 

zijn Nederlandse tolk, Adrie van Velzen. Een maand 

eerder is Scotese samen met duizenden andere 

Amerikaanse en Britse parachutisten over de Rijn bij 

Duitsland gedropt, op 24 maart 1945; ook landden 

er honderden geallieerde zweefvliegtuigen. Operatie 

Varsity is een succes, maar tegen een hoge prijs. 

Peter Scotese ziet veel van zijn vrienden sneuvelen, 

zelf raakt hij gewond.

“Denk je dat jouw ouders in 

gevaar zijn? Dan rijden we er 

toch gewoon naar toe?’’
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Ick Waeck
In Vlaardingen is het die dagen chaotisch. Iedereen 

voelt aan dat de bevrijding aanstaande is, maar 

in de stad zijn nog overal Duitse soldaten en er is 

geen Canadees te zien. Op vrijdagavond 4 mei hoort 

Gelijn Werner op de BBC dat de Duitsers in Neder-

land hebben gecapituleerd, hij maakt meteen een 

extra editie van Ick Waeck, een van de Vlaardingse 

illegale kranten. 

Op straat beginnen sommige Vlaardingers al te 

feesten, vlaggen worden uitgestoken; er ontstaan 

opstootjes, vlaggen moeten van de Duitsers weer 

worden binnengehaald. Het is frustrerend, het is 

een soort niemandsland tussen de periode van de 

Duitse bezetting en de aanstaande bevrijding. Ook 

op zaterdag 5 mei, zondag 6 mei en maandag 7 mei 

is er in Vlaardingen nog geen geallieerde soldaat te 

zien. Waar blijven ze nu? 

Bronnen

• De Donkere Jaren van Vlaardingen, delen 

1-3 (2005, 2010 en 2019), Jan Anderson en 

Hjalmar Teunissen

• Vlucht 648 (1985), Harold Jansen

• Fotocollectie Stadsarchief Vlaardingen

Voor het bordes overhandigt burgemeester Siezen 

een kruik jenever en een grote lauwerkrans aan 

Scotese. Duizenden Vlaardingers zwaaien de deel-

nemers van de stoet toe, Vlaardingen is na vijf lange 

oorlogsjaren eindelijk bevrijd. Kort daarop stromen 

de eerste Canadese troepen de stad in, en de Duit-

sers vertrekken.

Anno 2020 is Peter G. Scotese nog steeds in leven: 

dit jaar hoopt hij zijn honderdste verjaardag te 

vieren. In zijn appartement in New York heeft 

hij een Vlaardings hoekje ingericht met bevrij-

dingsfoto’s. De kruik jenever, die hij in 1945 van 

burgemeester Siezen had gekregen, heeft hij in 2017 

voor het eerst geopend. “Hij had een interessante 

smaak,’’ zegt hij nu.

En dan op dinsdag 8 mei 1945 besluit het Vlaar-

dingse verzet om een grote optocht te houden 

in Vlaardingen, mét de Amerikanen die hebben 

meegeholpen om hun leider uit het Oranjehotel te 

bevrijden. 

Voorop rijdt burgemeester M.C. Siezen, die onder-

gedoken zat in het Hofsingel Ziekenhuis, met zijn 

vrouw. 

Kruik jenever
De stoet begint voor het gebouw van de Hollandia 

aan de Oosthavenkade, daarna slaan ze de Schie-

damseweg in om uiteindelijk via Ambacht – ze 

rijden ook langs het huidige Stadsarchief aan het 

Emaus – en de Hoogstraat te eindigen bij het 

stadhuis. 

... op dinsdag 8 mei 1945 

besluit het Vlaardingse verzet 

om een grote optocht 

te houden ...

Terugdenkend aan die meidag in Vlaardingen zegt 

hij: “Jaren later zag ik pas écht in hoe ingrijpend 

het voor de Vlaardingers was om ons te zien, nadat 

ik had gelezen over de Hongerwinter. Om na al die 

jaren Duitse bezetting eindelijk geallieerden te zien, 

dat was geweldig voor hen.’’
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Bij deze opleiding leren de studenten activiteiten en 

cursussen aan te bieden bij bijvoorbeeld campings 

en bungalowparken. Het was voor deze leerlingen 

hun eerste optreden, dus dat maakte het natuurlijk 

erg spannend.

In september zijn we gestart met bloemschikken, elke dinsdagmiddag in de Havenzaal in Frankeland. In 

korte tijd zijn wij uitgegroeid tot een enthousiaste groep, bestaande uit negen dames en een heer. Linda 

en Monique zijn de activiteitenbegeleiders en zij worden ondersteund door Anneke en Jolanda, twee 

vrijwilligers. 

Bloemschikken

Zomertijd
Bij het ingaan van de zomertijd wordt de klok een uur 

vooruitgezet. 

Ieder jaar gebeurt dit in de nacht van zaterdag op 

zondag van het laatste weekend in maart. 

De zomertijd gaat dit jaar dus in van zaterdag 28 op 

zondag 29 maart.

Door Linda, Monique, Anneke en Jolanda

Met elkaar iets maken is leuk, maar vooral gezellig. 

Elke week maken we een bloemstukje voor € 5,00, 

waarbij de keuze van de bloemen afhankelijk is van 

het jaargetijde. Als er tijd over is, sluiten we af met 

een kopje koffie of thee.

Heeft u interesse of bent u een keer in de gelegen-

heid, kom dan gerust eens bij ons langs. We 

beginnen om 14.00 uur en sluiten af om 15.00 uur. 

Voor bewoners van Frankeland hebben we nog 

plaats om mee te doen.

Tot ziens!

Wintershow
Door Jolanda Berkel, activiteitenbegeleider Frankeland

Maandag 16 december kregen we van het Albeda College een optreden 

aangeboden door eerstejaars studenten van de studie Leisure & Hospitality. 

Ze speelden een musical, waarin een meisje een 

verhaal vertelde over haar opa en oma, met allerlei 

liedjes daaraan gekoppeld. Zoals ‘M’n opa’ van Leen 

Jongewaard en Hetty Blok. En natuurlijk was er ook 

een kerstlied: ‘Last Christmas’. 

De leerlingen zagen er allemaal prachtig uit in hun 

kostuums. Het werd een hele gezellige ochtend 

waarvan bewoners, vrijwilligers en personeel 

genoten hebben.
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Inschrijven
De inschrijvingen vinden plaats op de aangegeven data van 14.00 tot 15.00 uur in de Havenzaal 

van Frankeland. Mocht u niet in de gelegenheid zijn op de genoemde inschrijfdatum en -tijd 

naar de Havenzaal te komen, dan kunt u zich ook aanmelden bij de heer Cees van den Berg via 

het algemene nummer van Frankeland (010 - 426 49 25).

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

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

aanmelden.

woensdag 26 februari

Meezingen in Haarzuilens

woensdag 25 maart

Varen in het Land 
van Maas en Waal

We beginnen dit jaar met een zeer uitgebreide 

koffietafel in restaurant ‘t Wapen van Haarzuylen. 

Na de koffietafel kunt u genieten van een optreden 

van shantykoor Windstilte. En reken maar: het 

stórmt waar Windstilte komt!

Vandaag gaan we varen in het Land van Maas en 

Waal. Tijdens een twee uur durende rondvaart 

krijgt u een smaakvolle koffietafel aangeboden.

We vertrekken om 10.30 uur en zijn om ongeveer 

17.00 uur weer terug in Frankeland. 

U kunt zich voor deze busreis inschrijven op 

maandag 16 maart. 

De prijs voor deze reis is € 60,00 p.p.

We vertrekken om 10.30 uur en zijn om ongeveer 

17.00 uur weer terug in Frankeland. 

U kunt zich voor deze busreis inschrijven op 

maandag 17 februari. 

De prijs voor deze reis is € 60,00 p.p.

Een dagje uit?
Busreizen vanuit Frankeland

Bekijk de 

nieuwe folder
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Joke en Herman
Zaterdag 22 februari, 14.30 uur

De Serre, Schiewaegh

Een gevarieerd muziekprogramma 

met tussendoor leuke verrassende 

acts.

Mauna Loa Hawaiians
Zaterdag 22 februari, 14.00 uur

Floriade, Harg-Spaland

Een hawaiiangroep die de 

onmiskenbare klanken van de 

Hawaiiaanse muziek ten gehore 

brengt. 

De Vlaardingse 
Maatjes
Zaterdag 29 februari, 14.30 uur

Grote Vaart, Vaartland

Dit shantykoor beleeft haar 

500e optreden en maakt er een 

memorabele feestmiddag van. De 

middag wordt geopend door de 

burgemeester of wethouder.

De Rietzeilers
Zaterdag 15 februari, 14.30 uur

Grote Vaart, Vaartland

Vandaag vieren we carnaval met 

de Rietzeilers. Succes verzekerd!

Dockyard 
Mannenkoor
Woensdag 4 maart, 19.30 uur

Grote Vaart, Vaartland

Muziek uit opera, operette, 

musical, negro-spirituals, klassieke 

liederen en populaire vocale 

muziek.

Vrouwenkoor De 
Sirenen
Zaterdag 22 februari, 14.30 uur

Havenzaal, Frankeland

Dit koor zingt liedjes uit alle tijden 

en in diverse genres.

Podia uitgelicht

APRILMAART MAARTFEBRUARI

MAARTFEBRUARI

Eddy de Jonge
Zaterdag 7 maart, 14.30 uur

De Serre, Schiewaegh

Engelstalige en Nederlandstalige 

liedjes van vroeger met 

gitaarbegeleiding.

Perry Zuidam
Zaterdag 14 maart, 14.00 uur

Floriade, Harg-Spaland

Zaterdag 6 april, 14.30 uur

De Serre, Schiewaegh

Perry zal tijdens deze show veel 

bekende meezingliedjes van toen 

en nu zingen.

Shantykoor 
Vlaardingen
Zaterdag 21 maart, 14.30 uur

De Serre, Schiewaegh

Nederlandse, Engelse, Ierse en 

Duitse zeemansliedjes.

De Vaste Mannen
Zaterdag 28 maart, 14.00 uur

Floriade, Harg-Spaland

De Vaste Mannen zingen 

countrynummers en evergreens. 

Het Weens ensemble 
Woensdag 1 april, 14.00 uur

Floriade, Harg-Spaland

Dit orkest verzorgt een middag vol 

Weense klanken en walsen.

Elastic Stockings
Woensdag 18 maart, 19.30 uur

Grote Vaart, Vaartland

De Elastic Stockings brengen blues 

en jazzmuziek ten gehore.
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Het Delfts Dagorkest
25 april, 14.00 uur

Floriade, Harg-Spaland

Dit orkest bestaat uit zo’n 22 

muzikanten die allemaal met 

pensioen zijn. 

Jurgen Jonkers
Zaterdag 11 april, 14.00 uur

Floriade, Harg-Spaland

Bekend als de imitator van Frans 

Bauer. Maar Jurgen kan en doet 

veel meer …

Roy Alexander
Zaterdag 11 april, 14.30 uur

Grote Vaart, Vaartland

Roy zingt hits van diverse 

Nederlandse artiesten.

Podia uitgelicht

APRIL Zie voor alle optredens het activiteitenrooster

In ’t hart gesloten

Een voorzichtig eerste kusje

werd de allereerste echte zoen.

En alles wat daarna kwam

was nooit meer zoals toen.

’t Geheugen filtert de gedachten,

overlopend van verlangen,

hoe we zoenden, dansten, lachten.

Alleen ’t moois is blijven hangen.

Op bijna elk kruispunt

kom je onbewust voorbij.

Toen was het ons niet gegund.

Toch ben jij altijd bij mij.

Door Frank Vester

De Frankelandgroep krijgt regelmatig via ZorgkaartNederland.nl waarderingen binnen van bewoners, 

familie leden en cliënten in de thuissituatie. ZorgkaartNederland.nl is de grootste ervaringssite voor de 

gezondheidszorg. Mensen kunnen hier hun ervaringen met de zorg delen en belangstellenden kunnen zich 

op basis van deze ervaringen een beeld vormen van hoe de zorg bij een zorginstelling wordt ervaren. De 

reviews kunnen mensen dus helpen bij hun keuze voor een hulpverlener of zorginstelling.

Met het plaatsen van een waardering op ZorgkaartNederland.nl laten onze bewoners, cliënten en familie-

leden weten hoe zij de zorg- en dienstverlening van de Frankelandgroep ervaren. We zijn blij met deze 

 waarderingen en houden u in Frankelandgroep Nieuws graag per kwartaal op de hoogte van de ‘cijfers’. 

Waarderingen 2019 totaal

Aantal 
waarderingen

Gemiddeld 
cijfer

Aanbevolen
door 

Gemiddeld 
cijfer 

(sinds 2016)

Frankeland 68 9,2 98% 9,1

Harg-Spaland 35 8,9 97% 8,8

Jacobs Gasthuis 7 9,4 100% 9,0

Schiewaegh 23 8,9 96% 8,9

Vaartland 38 9,4 100% 9,2

Thuiszorg Ouderen 
Frankelandgroep

61 9,3 98% 9,2

ZorgkaartNederland 
in beeld

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

‘Schrijf een waardering’. Of gebruik de QR-code hiernaast.

Als u hulp kunt gebruiken bij het plaatsen van een waardering, neem dan gerust contact 

op met de afdeling kwaliteit van de Frankelandgroep, tel. 010 - 426 49 25. 

Door Els Nauta
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6 8 3

1

8 3 2 1

2 1 4

2 6 4 5

5 7 1

3 7 9

2

2 4 3 8

Puzzel met als oplossing: chocoladeletter
de heer / mevrouw F.J. Bijl, Stadserf 118, Schiedam Frankeland / Jacobs Gasthuis

mevrouw J.A. Schaaders-La Lau, Willem Andriessenlaan 3, Schiedam Harg-Spaland

mevrouw L.J. den Uijl-Hoppe, appartement 377 Schiewaegh

mevrouw Meijerink-Borsboom, appartement 331 Vaartland

Sudoku met als oplossing: 9
familie Van Rixoort, Lijsterlaan 15, Bleiswijk Frankeland / Jacobs Gasthuis

mevrouw G. van der Veen-Blaauw, Willem Andriessenlaan 44, Schiedam Harg-Spaland

mevrouw A.W. Verbruggen-van Veen Schiewaegh

mevrouw Joosten-Grimwis, 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 2 maart 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

    

Winnaars van de puzzels uit de vorige editie van Frankelandgroep Nieuws

Puzzelen

3 96 121 4 107 132 5 118 14 15

1 10

15

7

5

3

6

13 11

149

12 2

8

4



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 

Tijdelijk verblijf

Kortdurend verblijf 

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

 

Revalidatiezorg

• Frankeland 
 

Crisisverblijf

• Frankeland 
 

Palliatieve zorg

• Schiewaegh
010 426 49 25

Informatie contactgegevens
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Zelfstandig wonende senioren 
aanbod en contactgegevens van de Frankelandgroep

U kunt contact opnemen met 
Thuiszorg Ouderen  
Frankelandgroep (TOF)

Zorg Thuis

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

• Casemanagement dementie
• Personenalarmering

Welzijn en dagbesteding

• Welzijnsactiviteiten
• Diverse ontmoetingscentra
• Vervoersmogelijkheden vanuit/naar de

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

Spanje

• Visiteclubs

• Dagbesteding / dagbehandeling

• Roze Salon
• Horeca- en maaltijdvoorzieningen

010 707 41 12

U kunt contact opnemen met 

Coördinator / hoofd welzijn

Coördinator visiteclubs

Coördinator dagbesteding

De maatschappelijke dienst

010 426 49 25

Rob vd Berg (Rockanje)
Jolanda Keldermans (Spanje)

U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst

Behandeling

• Specialist ouderengeneeskunde
• Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie

en diëtiek
• Expertise op het gebied van Parkinson

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

U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst

010 426 49 25

U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst

010 426 49 25

Tijdelijk verblijf

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

• Revalidatiezorg
• Crisisverblijf
• Palliatieve zorg

Huur- en aanleunwoningen

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

Informatie contactgegevens
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