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Voorwoord

Door Pepita Breugem, directeur beheer  

Onzeker

Ik ben verbijsterd en verdrietig als ik de enorme en 

continue stroom van ellende zie waar de mensen in 

Oekraïne mee worden overladen. Die gaat vrijwel 

ieders voorstellingsvermogen te boven. 

Hartverwarmend om te zien dat er in Nederland 

zoveel medeleven is met de Oekraïners en velen 

klaar staan om de vluchtelingen op te vangen en te 

steunen. 

De gevolgen van deze oorlog worden – ik schrijf 

dit voorwoord medio maart – langzamerhand ook 

meer zichtbaar in Nederland door onder andere 

prijsstijgingen van energie en benzine. 

Maar bovenal heerst er onzekerheid over waar 

deze oorlog nog verder toe zal leiden en de dreiging 

die daar van uitgaat voor vrede en vrijheid. En het 

roept mogelijk ook nare herinneringen op voor hen 

die hier helaas eerder mee geconfronteerd zijn in 

hun leven.

Dit magazine verschijnt pas een kleine maand na 

het schrijven van dit voorwoord. Het is momen-

teel volstrekt onvoorspelbaar hoe de situatie in en 

vanwege Oekraïne dan zal zijn. Mijn wens is dat er 

dan een einde is aan de oorlog en er weer hoop kan 

gloren voor alle Oekraïners en iedereen die zich nu 

angstig voelt.

Als ik kon toveren … 

De lente breekt aan!

In normale tijden voor velen van ons een seizoen 

van hoop en blijheid door de opbloeiende natuur 

en de vele nieuwe levens in het dierenrijk. 

Maar helaas leven we al een paar jaar niet in 

‘normale’ tijden. Twee jaar terug deed corona haar 

intrede in Nederland en wat er daarna gebeurde, 

weten we allemaal wel. We zijn er - helaas - nog 

niet vanaf, maar terwijl corona in de maatschappij 

langzamerhand meer en meer naar de achter-

grond verschuift, worden we nu overstelpt door de 

ellende en dreiging ten gevolge van de oorlog die 

Poetin begonnen is in Oekraïne. 

Het Smaakcentrum, gevestigd in Frankeland in 

Schiedam, biedt oplossingen op maat voor smaak-

problemen tijdens of na een oncologische behande-

ling. De speciaal hiervoor opgeleide gastro-chefs zijn 

in staat om de smaak van uw maaltijden zo aan te 

passen, dat u - ondanks uw smaakproblemen door 

de chemotherapie - weer gezond, lekker en veilig kunt 

eten.

Meedoen?
Dankzij een donatie van het Nationaal Fonds tegen 

Kanker is deelname voor de eerste 300 deelnemers 

helemaal gratis. Er is geen eigen bijdrage. 

Voor meer informatie of aanmelden: 

https://frankelandgroep.nl/behandeling-expertise/

smaakcentrum of via telefoonnummer 010 - 426 49 25.

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/
vertrouwenspersoon

Gezond, lekker en veilig eten
ook tijdens of na een oncologische behandeling

https://frankelandgroep.nl/behandeling-expertise/smaakcentrum
https://frankelandgroep.nl/behandeling-expertise/smaakcentrum
mailto:e.nauta%40frankelandgroep.nl?subject=
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Uw blad op de deurmatWilhelmina in Vlaardingen
Liefde is ...

Graag brengen wij u op de hoogte van de uitkom-

sten van de lezersenquête, die werd meegestuurd 

met de laatste editie van ons magazine van afge-

lopen jaar (met een oplage van 3.800 stuks). 

Algemeen
• In totaal is de enquête door 396 mensen 

ingevuld

• Meer dan 55% van de respondenten is bewoner/

cliënt Frankelandgroep

• Meer dan 50% van de respondenten is boven de 

80 jaar

• Meer dan 75% van de respondenten is vrouw

Leesfrequentie algemeen & frequentie 
van verschijnen van het magazine
• Van de 6 edities van het magazine die afgelopen 

jaar zijn verschenen las meer dan 80% van de 

respondenten er 5 of 6 (deels)

• Meer dan 75% van de respondenten vindt de 

frequentie van verschijnen van het blad ‘Precies 

goed’

Wat vindt u van ons 
magazine? 

Artikelen

• 83% van de respondenten vindt het aantal arti-

kelen in het blad ‘Precies goed’

QR-codes

• 79% van de respondenten geeft aan nooit 

gebruik te maken van de QR-codes in het blad

• 13% van de respondenten geeft aan soms 

gebruik te maken van de QR-codes in het blad 

Tips en ideeën vanuit de lezers 
De laatste vraag van de lezersenquête was tevens 

de enige open vraag. Namelijk: Laat uw tip/idee 

achter! Deze open vraag werd door maar liefst 39% 

van de respondenten beantwoord. De antwoorden 

bestonden grotendeels uit vriendelijke wensen en 

aanmoedigingen. Een greep uit de reacties: 

• “Heel goed wat jullie doen.”

• “Het is een gezellig blad om te lezen, vaak lees ik 

wat voor uit het blad aan mijn vader.”

• “Prachtig uitgevoerd blad met interessante arti-

kelen. Een visitekaartje voor onze organisatie, 

ook ‘buitenstaanders’ zijn erg lovend over het 

blad. Ga zo door!” 

• “Ik ken geen ander blad van zo’n mooie 

kwaliteit.”

Enkele reacties waren inhoudelijker en soms 

kritischer. Ook werden er hier en daar suggesties 

gedaan voor nieuwe rubrieken of het terugbrengen 

van oude. Een greep uit deze reacties:

• “Graag meer over de dierenwereld.”

• “Laat mensen over hun hobby vertellen.”

• “Graag meer nieuws van Groenzicht en 

Meerzicht.”

• “Puzzels wel voldoende, maar wel plezierig om de 

puzzel cijfercodekraker op te nemen. Dit houdt 

de kennis van de Nederlandse taal op peil.”

En nu? 
De redactie van het magazine heeft de resultaten 

van deze enquête uitgebreid besproken. 

Aangezien de meeste respondenten positief tot 

zeer positief over ons magazine bleken te zijn, is er 

Kwaliteit algemeen (schaal van 1 tot 10)
• Bij elkaar opgeteld geeft meer dan 85% van de 

respondenten het blad een 8, 9 of 10 als cijfer! 

• Geen van de respondenten geeft het blad een 

onvoldoende (5 of lager)

Inhoud
Top 5 van favoriete rubrieken/artikelen, die zeker 

behouden moeten blijven

1. ‘Op de koffie bij’

2. Verhalen afkomstig uit ‘mijn’ locatie

3. ‘De werkdag van ...’

4. Prijspuzzel

5. (Stads)archief Schiedam/Vlaardingen 

Puzzels

• 56% van de respondenten vindt het aantal 

puzzels in het blad ‘Precies goed’

• 30% van de respondenten heeft geen mening 

over het aantal puzzels 

Foto’s

• 82% van de respondenten vindt het aantal foto’s 

in het blad ‘Precies goed’

besloten om geen drastische veranderingen aan 

te brengen. Wel zijn de inhoudelijke suggesties/

tips/ideeën van de lezers uitvoerig bestudeerd en 

de redactie sluit dan ook (nog) niet uit dat er (op 

termijn) een, twee of misschien zelfs drie nieuwe 

rubrieken zullen worden geïntroduceerd. Ook is er 

besloten om te streven naar een grote(re) diversiteit 

aan puzzels.    

Bedankt! 
Namens de gehele redactie: dank aan alle lezers 

van ons magazine, dank aan de geweldige mensen 

die ons hebben geholpen om de reacties op de 

enquêtes te verzamelen en in te voeren én natuur-

lijk extra veel dank aan iedereen die de moeite 

heeft genomen om onze lezersenquête in te vullen. 

Wij zijn enorm trots op deze resultaten en gaan 

met nóg meer enthousiasme en energie ons best 

doen om er ook dit jaar weer een mooi, leesbaar, 

aansprekend, ontroerend, grappig en interessant 

magazine van te maken!    

Door Astrid Boonstoppel, hoofdredacteur

Als lezer van ons magazine bent u ‘m waarschijnlijk tegengekomen. Misschien 

heeft u ‘m zelfs wel ingevuld: het lezersonderzoek. 

Dit onderzoek is kortgeleden door de redactie van dit magazine uitgevoerd 

om erachter te komen wat u vindt dat wij aan het magazine zouden kunnen 

 verbeteren en wat er juist behouden moet blijven. ... meer dan 85% van de 
respondenten geeft het blad 

een 8, 9 of 10 als cijfer!
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Bridge Town Jazzband 
zondag 24 april, 14.30 uur 

in de Havenzaal in Frankeland

Voor liefhebbers van jazz- en 

dixielandmuziek een absolute 

must om hierbij aanwezig te zijn.

Shantykoor 
Vlaardingen 
zaterdag 23 april, 14.30 uur 

in de Grote Vaart in Vaartland

Een groep van enthousiaste 

zangers die al zingend alle 

facetten van het zeemansleven 

vertolkt.

Koor Nieuw Zuid 
uit Rotterdam  
woensdag 27 april, 14.30 uur 

in de Havenzaal in Frankeland

Bekende Nederlandstalige liedjes 

die door iedereen herkend en 

meegezongen kunnen worden.

Tricolore
zaterdag 9 april, 14.30 uur 

in de Serre in Schiewaegh

Live muziek van vroeger en nu.

Small Big Band Sax 
and Rhythm  
donderdag 5 mei, 14.30 uur 

in de Havenzaal in Frankeland

Zij brengen heel toepasselijk op 

deze datum muziek van tijdens en 

na de Tweede Wereldoorlog.

Marcel & Denise
zaterdag 23 april, 14.30 uur 

in de Serre in Schiewaegh

Marcel bespeelt de accordeon 

en Denise speelt gitaar en 

samen zingen ze Nederlandse en 

internationale klassiekers. 

Podia uitgelicht

meiapril

april mei

juni

Perry Zuidam
zaterdag 14 mei, 14.30 uur 

in de Serre in Schiewaegh

Nederlandstalige meezingers, 

afgewisseld met Engelstalige 

nummers en eigen repertoire.

De Vaste Mannen
zaterdag 4 juni, 14.30 uur 

in de Serre in Schiewaegh

De Vaste Mannen zingen shanty’s, 

countrynummers en evergreens. 

Richie  
zondag 15 mei, 14.30 uur 

in de Havenzaal in Frankeland

Met bekende Nederlandse muziek 

staat dit optreden weer garant 

voor een gezellige en sfeervolle 

middag.

Yvonne Michels
zaterdag 28 mei, 14.30 uur 

in de Serre in Schiewaegh

Yvonne begeleidt zichzelf tijdens 

deze muziekmiddag op de 

trompet, gitaar en accordeon. 
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Frankeland-bewoners meneer 
Hollander (afdeling 4) en mevrouw 
Vlek (afdeling 2) zijn enthousiaste 
gebruikers van Caren.

Een nieuw digitaal zorgdossier
In het laatste kwartaal van 2021 zijn we binnen de 

gehele Frankelandgroep overgegaan op een nieuw 

digitaal zorgdossier (Ons Nedap). 

Daar zijn we blij mee, want dit digitale zorgdossier 

biedt vele voordelen! Het is gebruikersvriendelijk 

(overzichtelijk en eenvoudig in gebruik), volledig 

(het voldoet aan landelijke kwaliteitsnormen) en 

persoonsgericht.   

Alle bewoners van onze locaties, huurders van 

de (aanleun)wooncomplexen, cliënten van de  

dagbesteding en thuiszorg hebben een eigen 

digitaal zorgdossier. In dit digitale zorgdossier zijn 

persoonlijke zorgafspraken opgenomen en rappor-

teren onze zorgmedewerkers over de zorg die zij 

verlenen.

De voordelen van 
 cliëntportaal Caren, 

Door Els Nauta, hoofd kwaliteit en communicatie

Cliëntportaal Caren
Bewoners, huurders en cliënten hebben de moge-

lijkheid om hun digitale zorgdossier in te zien via 

het cliëntportaal Caren. In deze beveiligde online 

omgeving kunnen zij ook hun mantelzorger(s) 

toegang geven tot Caren. 

In Caren kunnen de eigen zorggegevens worden 

gelezen en gevolgd. Denk aan inzage in het zorg-

plan, de gemaakte zorgafspraken, de eigen cliënt-

agenda met geplande activiteiten en rapportages 

van zorgmedewerkers. Ook kan een bericht naar 

het zorgteam worden gestuurd en het zorgteam 

kan hier weer op reageren. 

Inmiddels maakt zo’n 50% van onze klanten al 

gebruik van Caren en de ervaringen zijn positief!

Aanmelden voor Caren
Voor toegang tot Caren is een account nodig. 

Dit account kan zelf worden aangemaakt op de 

website van Caren (www.Caren.nl). Hiervoor is een 

persoonlijke code nodig die door de Frankeland-

groep wordt verstrekt. In het geval u nog geen 

code heeft, de code kwijt bent geraakt of de code 

is verlopen, dan kunt u een nieuwe code bij uw 

persoonlijk begeleider, het afdelingshoofd of de 

wijkverpleegkundige aanvragen. 

Meer informatie
Voor meer informatie over Caren kunt u onze 

website raadplegen: www.frankelandgroep.nl/

clientportaal. 

U kunt bij vragen ook telefonisch contact opnemen 

met de afdeling kwaliteit en communicatie: 

010 - 426 49 25. 

https://www.Caren.nl
https://www.frankelandgroep.nl/clientportaal
https://www.frankelandgroep.nl/clientportaal
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We mogen weer en het werd ook tijd, 

want tijd is kostbaar, zeker op je ouwe dag. 

Helaas ben ik meer en meer kwijt, 

dat valt me zwaar, toch overheerst de lach.

Met wat hulp pak ik de draad weer op.

De vrijheid als vanouds te gaan en staan, 

wankeler weliswaar, maar na een tussenstop 

voelt het als herboren. Ik kom, ik kom eraan.

Mijn bucketlist die is beslist

minder spannend dan in mijn jonge jaren.

Het meeste is lang geleden afgevinkt,

in een tijd dat wij gelukkig waren.

Wat ben ik blij dat ik je heb gekend.

Life goes on, ik maak nog altijd plannen.

Het maakt immers niet uit hoe oud je bent,

een mens moet genieten en ontspannen.

Ik ben een overlever, ik ben er nog en ik ga door.

Straks een dame blanche op het terras voor mij

dan een goed glas rode wijn en voor …    

voor je het weet is er weer een dag voorbij.

Ik aanschouw, ik mijmer en sla op, ik ben tevreden. 

Maar och wat mis ik het dagelijkse bakkie dat we 

deden. 

Ik mis, ik mis, ik mis de aanloop en de aanspraak.

Het is een afspraak die ik met mezelf maak.

Gedicht Extra puzzel

Mijn grootste wens, bovenaan mijn bucketlist:

(want dat is wat ik in coronatijd het meeste heb 

gemist)

menselijk gezelschap. Gewoon samen dingen doen,

naast een aanraking, een dikke knuf, een zoen.

Ik zoek een goede vriend. Ik heb behoefte aan een 

maatje

om samen te eten, een spelletje te spelen, zomaar 

voor een praatje.

Laten we afspreken, als jij bladzij voor bladzij 

samen met mij 

je actielijstje afwerkt, strepen we steeds iets af én 

zetten er iets bij.

Door Frank Vester, huisdichter

Bladzij voor bladzij
Bl   kpuzzel
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Oorlogstijd 
Als ze zeven jaar oud is, speelt ze op een zonnige 

dag in mei buiten op straat met een paar vrien-

dinnetjes, wanneer plotseling heel indringend de 

sirenes afgaan. Duitse bommenwerpers vliegen 

met luid geraas over Rotterdam en ze ziet na de 

bombardementen Rotterdam in brand staan, 

wanneer ze samen met haar vader op het dak van 

hun flat staat. Een traumatische ervaring voor een 

jong kind. Bovendien woont haar oma in dat bran-

dende gebied. Gelukkig overleeft zij de bombar-

dementen maar hun huis is weg, de hele straat 

ligt plat. Vader weet twee flatwoningen boven 

zich te huren en zo trekken oma en een tante met 

hun gezin in de twee appartementen. In een hele 

nare donkere tijd is er veel gezelligheid tussen de 

families. Ann weet zich altijd wel ergens welkom en 

verveelt zich nooit. 

De hongerwinter laat wel zijn sporen na. Ze haalt 

regelmatig bij een winkelier in de buurt oude 

schillen op waar haar moeder eerst de eetbare 

delen nog afsnijdt, alvorens Ann ze samen met 

een vriendinnetje als ‘veevoer’ ruilt bij de lokale 

boeren voor melk. Vader heeft in de kelder een 

radio in elkaar geknutseld en via een draadje naar 

boven kunnen ze de Engelse radio luisteren. Hij zit 

niet echt bij het ondergronds verzet maar bezorgt 

illegaal blaadjes met het laatste Engelse nieuws op 

vaste adressen. Ann vindt regelmatig briefjes langs 

het spoor, uit de trein gegooid door wanhopige 

mensen op transport naar Duitsland en vrolijk 

huppelend tussen de Duitse soldaten door bezorgt 

ze deze op diverse adressen in Schiedam. 

Vader eindigt de oorlog met zwaar hongeroe-

deem, maar gelukkig overleeft iedereen die zware 

periode.

Nieuwe tijden … nieuwe kansen   
Het onderwijs start weer mondjesmaat op, maar 

het heeft allemaal geen voorrang bij de heropbouw 

van Nederland. Er wordt een zevende en een 

achtste klas verzonnen en daarna gaat Ann werken. 

Naast haar betaalde werk zal Ann in de jaren 

Mevrouw De Ronde-Wansink 
Op de koffie bij ...

bewoonster Jacobs Gasthuis
Door Carien Kemink, redacteur   

Begin februari, dus weer de hoogste tijd voor een lekker kopje koffie op locatie. 

Oftewel live op bezoek bij Johanna Maria de Ronde-Wansink, afgekort Ann. 

Eigenlijk Annie, maar dat wordt hem even ‘nie’, dat vindt ze niks. Zolang ze 

leeft laat ze zich Ann noemen. Ik meld me bij de receptie, doe een mondkapje op, 

ontsmet mijn handen en vraag naar mevrouw De Ronde. Die blijkt naast me te 

staan, dus ik volg haar graag.

Haar vroegste kindertijd
Ann wordt als tweede kind in Rotterdam geboren 

op de Linker Rottekade, in een gezin met uiteinde-

lijk vier kinderen. Omdat daar weinig speelruimte 

is en veel water, tram en autoverkeer, verhuist het 

gezin naar de Kamerlingh Onneslaan in Schiedam, 

een huis met een tuin. ‘Aan de goede kant van de 

straat’ want ze hebben ’s middags de zon vol op de 

tuin. Ze denkt met veel plezier terug aan het spelen 

in de zandbak en spetteren in de zinken teil. 

Haar vader is fijn-technieker; hij reist per trein 

door heel Nederland en repareert reken- en tel -

machines, telefoons, radio’s enzovoort. Hij is altijd 

vrolijk en goedlachs en Ann kan zich niet anders 

herinneren dan dat het altijd een zoete inval is 

thuis. Alle kinderen uit de straat komen graag bij 

hen over de vloer.

daarna nog menige cursus volgen, in de avond-

uren bij Schoevers: onder andere typen, steno en 

Engelse handelscorrespondentie.

Ze start haar betaalde loopbaan in een handwerk-

zaak op de Rotterdamsedijk, waar ze haak- en brei-

patronen leert uitleggen voor klanten. Wanneer er 

op een dag een dubbeltje verdwenen blijkt uit een 

bakje op tafel, wijzen alle vingers naar Ann. Ze is zó 

boos en verdrietig dat ze ter plekke ontslag neemt. 

Ze blijft een poos thuis om voor haar moeder 

te zorgen, die een paar keer in het ziekenhuis 

terechtkomt. Haar volgende baan is bij een duur-

dere ‘lingeriezaak’ op de Binnenweg in Rotterdam, 

gericht op de chiquere klant. Ann is een leuke 

meid en heeft een scala aan jongens om zich heen 

zwermen. Ze verlooft zich drie keer en verbreekt 

die ook weer evenzoveel keer.

Wanneer ze ergens iets zit te drinken met een 

potentieel vierde vriendje, staat er ineens een 

jongeman achter haar, die ze weleens eerder heeft 

gezien. Haar begeleider vertelt hem dat zij met hém 

is, maar de jongen antwoordt: “Best, maar IK trouw 

met haar!” En zo gebeurt het ook. 
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beslissing is geweest. Eigenlijk heeft ze nu meer 

vrijheid dan in haar eigen huis, omdat ze zich nu 

beter verzorgd weet: verzorgd door allemaal lieve 

mensen die zich met heel hun hart inzetten om het 

de bewoners zoveel mogelijk naar de zin te maken. 

Met mooi weer lekker met de scootmobiel het 

Julianapark in, of wat verder weg, naar Vlaardingen. 

Vervelen? Dat is niet mogelijk met twee kinderen, 

vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. 

Ann voelt zich een gezegend mens en ze kijkt met 

veel dankbaarheid achterom. In haar ruime appar-

tement in het Jacobs Gasthuis hoopt ze ook nog 

een stukje toekomst te schrijven. 

zolder moeten klimmen, in een vlizotrap, daarna in 

een vaste trap. Er komen kamertjes op zolder, de 

keuken van de ‘inwoonetage’ wordt een badkamer, 

kortom, ze wonen daar op een bepaald moment 

echt ‘op stand’. De piano wordt goed gebruikt, want 

zoon Rens wordt pianist van beroep. Loet is al die 

jaren een zeer gewaardeerde werknemer bij Wilton 

Fijenoord als inkoper. Hij verzorgt 30 jaar lang iedere 

decembermaand het ‘Wilton Fijenoord jaarjournaal’, 

dat hij inspreekt en van commentaar voorziet. Hij 

is betrokken bij het plaatsen van foto’s, films en de 

montage. De film wordt onder andere vertoond in 

De Passage en De Doelen.

Toenemende klachten  
Meer dan een halve eeuw in hetzelfde huis. Ups 

en downs door de jaren heen, zoals in ieder gezin. 

Wanneer Loet, die negen jaar ouder is dan Ann, 

na een lang ziekbed overlijdt, blijft ze alleen in het 

grote huis wonen. Ze heeft een spierziekte, die 

CIAP heet, waarbij de kwaliteit van haar spieren 

hard achteruit gaat. Met een traplift kan ze zich nog 

een hele poos redden, maar in januari 2021 raakt 

ze ’s nachts bewusteloos door een zware hartrit-

mestoornis. In oktober breekt ze bij een val haar 

pols. Twee waarschuwingen op rij. Ze heeft dan al 

enkele jaren een alarm om haar nek waarmee ze in 

geval van nood hulp kan inschakelen. De kinderen 

hoeven haar niet te overtuigen: ze zet zelf alles in 

werking om een veilig plekje te zoeken. 

Ze is inmiddels al tien jaar alleen en vindt dat ze 

niet van de kinderen kan blijven verwachten dat 

ze steeds à la minute komen opdraven wanneer er 

iets mis is.

Vervelen? Dat is niet mogelijk 
met twee kinderen, 
vier kleinkinderen 

en twee achterkleinkinderen. 

Haar voorkeur gaat uit naar Frankeland, waar ze 

al jaren meedoet met diverse activiteiten. Maar 

wanneer er een plekje vrijkomt op de begane 

grond van Jacobs Gasthuis, is ze meteen verkocht. 

Met uitzicht op de Burgemeester Knappertlaan 

krijgt ze nog wat reuring mee van de straat. Ze 

maakt een lijstje van de spulletjes die per se mee 

moeten verhuizen, en wanneer ze voor de tweede 

keer de kamer bekijkt, staat en hangt alles op zijn 

plek, wat maakt dat ze zich meteen thuis voelt. De 

belangrijkste dingen, van stoel en kast tot en met 

lampjes en foto’s toe, maken van de ruime kamer 

een zeer sfeervol, meteen vertrouwd plekje. Wat 

rest is een woning op de Warande, die nog bomvol 

staat en waar een flinke taak voor kinderen en 

kleinkinderen ligt. Ze mogen uitzoeken wat ze graag 

zouden willen hebben: de rest … naar kringloop en/

of opkoper. Weer een periode afgesloten.

Wennen? Nou en of … dat zal Ann niet ontkennen. 

Maar ze woont hier nu anderhalve maand en ze 

kan vol overtuiging zeggen, dat het een hele goede 

In 1959 geeft ze Loet haar jawoord en dankzij zijn 

werk bij Wilton Fijenoord kunnen ze een flatje op 

het Wibautplein betrekken. Twee kinderen later 

wordt het flatje te klein, en wordt er gezocht naar 

een groter onderkomen.

Een plekje voor de piano     
Na vijf jaar plaatst Ann een advertentie, waarin ze 

op zoek gaat naar een zonnig huis met grote tuin 

in Schiedam. Meer ruimte dan ze nu hebben, want 

ze willen ook graag een piano in huis. Er komt één 

reactie … en bingo! Ze verhuizen naar de Warande 

waar ze 56 jaar lang zullen wonen. Een woning met 

potentie maar met heel veel achterstallig onder-

houd. Wanneer haar moeder komt kijken wil ze 

Ann het liefste meenemen naar huis. Maar door de 

jaren heen verandert hun huurhuis in een prachtig 

paleisje, niet in de laatste plaats door de vele colle-

ga’s van Loet, die na hun werk nog eens vele uren 

steken in het opknappen van de woning. Na zeven 

jaar huren kunnen ze het pand kopen. Door de jaren 

heen verandert de losse ladder, waarmee ze op de 

Meer weten over hoe mevrouw 

De Ronde-Wansink haar echtgenoot 

 ontmoette? Lees daar alles over in 

onze nieuwe rubriek ‘Liefde is …’! 
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De bewoners van de huizen van de Frankelandgroep, die maken de sfeer. Zij 

creëren datgene met elkaar, wat het interieur en de medewerkers alleen niet 

kunnen doen. De bewoners, ja, zij hebben daar grote invloed op. Misschien wel 

groter dan zij zelf soms door hebben. 

Doodgewoon

Dood normale taal 

De dood raakt ons allemaal 

niemand uitgezonderd 

Praten over het leven 

Dat je is gegeven 

Met een lach, soms met een traan 

Een gesprek over het einde 

Mag daarbij ook bestaan 

Veelal wordt het uitgesteld 

Komt het achteraan de rij 

Je weet, het zal ooit komen, maar je zet het weer opzij 

Wat ook menselijk is, zo gaat dat nu eenmaal 

Het is geen gewoonte, maar het treft ons allemaal

 

Laten we toch praten, in klare en doodgewone taal 

Wij mensen hebben immers maar één zekerheid 

We worden ooit geboren en houden ooit op hier op aarde 

te bestaan 

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan

Doodgewoon
Door Debbie Buisman, rouw en verlies consulent  

Die man die altijd de duiven voert; zijn verzetje 

op de dag. Zijn benedenbuurvrouw die de duiven-

uitwerpselen tegen haar ramen ziet kledderen en 

daar een punthoofd van krijgt. Die mevrouw met 

de dikke roze jas, op haar blauwe sloffen, die altijd 

op het bankje voor het gebouw een sigaretje zit te 

roken, turend in de verte. De stille, tengere dame, 

die nooit met iets mee wil doen, die niet snel van 

zich laat horen, maar toch zo aanwezig is. Zij alle-

maal tezamen maken het huis. Als er dan iemand 

van hen overlijdt, is daar aandacht voor, gelukkig. 

Elk huis heeft daarbij zijn eigen tradities. Dat kan, 

in overleg met de nabestaanden, een foto en een 

kaart in een gedenkhoekje zijn, of een condole-

anceboek voor degenen die achterblijven … Men 

staat stil bij het leven van deze persoon. Van de 

kok, de interieurverzorger, tot aan de vrijwilliger, 

iedereen heeft zo zijn eigen herinneringen en 

gedachten. 

Dit is onderdeel van de cultuur. De mensen die 

wonen in een van de huizen van de Frankeland-

groep, zijn in het laatste seizoen van hun leven 

aangekomen. Dit zegt niets over hun levenslust 

of levensduur, maar de meesten gaan hierna niet 

meer verhuizen. De bewoners die al zoveel jaren 

doorlopen hebben, verdienen het te kunnen 

genieten van de tijd die hun rest. Daar wordt dan 

ook veel voor gedaan. In dit magazine wordt er 

de komende edities ook ruimte gemaakt voor 

dat laatste stukje van het leven en wat daarna 

komt; het afscheid. Niet om zwaarmoedigheid 

te brengen, maar wel om stil te staan bij iets wat 

onlosmakelijk is verbonden met het leven. Dat we 

daarover mogen praten met elkaar, er woorden 

aan kunnen geven en erover mogen delen, dat doet 

mensen vaak goed. Regelmatig levert het hele pure 

gesprekken op. Het brengt ons naar de kern van 

ons bestaan. Wat is nu echt belangrijk? Wat wil je 

je herinneren voor je gaat én hoe zou je herinnerd 

willen worden? 
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Vrijwilligers Frankelandgroep opgelet! 
Wandel jij elke week met onze bewoners? Ben je buddy van een van onze 
thuiswonende cliënten? Begeleid jij al jaren de sport visiteclub? Ben jij die 
vrijwilliger die graag met onze bewoners gaat schilderen, kaarten maken of 
mozaïeken? Of ben jij op een andere manier als vrijwilliger verbonden aan 
de Frankelandgroep? Dan is deze uitnodiging bedoeld voor jou!

Aanmelden
Meld je per mail aan bij de coördinator vrijwilligers van je eigen locatie:
• Annouk Nagelhout (Frankeland & Jacobs Gasthuis) - a.nagelhout@frankelandgroep.nl
• Marlies Engel (Harg-Spaland) - m.engel@frankelandgroep.nl
• Adrienne van Vliet-Drop (Schiewaegh) - a.drop@frankelandgroep.nl
• Kyra Weijnand-Stapersma (Vaartland)  - k.weijnand-stapersma@frankelandgroep.nl

Wat?
Vrijwilligerscafé Frankelandgroep

Waar en wanneer? 
Vrijdag 22 april van 14.00 tot 16.00 uur in de Havenzaal  
in Frankeland

Voor wie? 
Vrijwilligers van de Frankelandgroep (alle locaties!)

Wat is het Vrijwilligerscafé Frankelandgroep?
Een gezellig, informeel én informatief samenzijn voor alle vrijwilligers 
van de Frankelandgroep. 

Ben jij vrijwilliger bij de Frankelandgroep (of zou je dat willen worden)? 
Lijkt het je ook gezellig om ieder kwartaal andere vrijwilligers en de 
vrijwilligerscoördinatoren van de Frankelandgroep te ontmoeten, elke 
keer op een andere locatie? En daarbij ook nog kennis op te doen over 
diverse onderwerpen? Kom langs!

Met vooraf:koffie met 
wat lekkers + in de pauze:drankje 

met bitterbal

Ik stap de lift in naar de negende etage: afdeling 

Saffier. Wanneer ik uitstap word ik vriendelijk 

ontvangen door een bewoonster die mij trakteert 

op een glimlach. Eenmaal de lift uit ga ik op zoek 

naar een voorraadkast met als doel deze na te 

lopen op actualiteiten en opnieuw in te richten. 

Althans, dat waren mijn plannen.

 

De mevrouw die mij bij de lift vriendelijk verwel-

komde staat inmiddels pal achter mij in de kast en 

bekijkt met een kritisch oog wat ik daar zoal aan 

het doen ben. “Is het belangrijk waar je mee bezig 

bent?” vraagt ze. “Tja,” zeg ik haar, ”het moet wel 

gedaan worden. Maar volgens mij kan ik nu ook 

wel wat anders gaan doen. Heeft u de zon al gezien 

vandaag? Hij is vandaag speciaal voor ons gaan 

schijnen.” Ik zeg het met een glimlach. Mevrouw 

kijkt me bedenkelijk aan. Ik steek haar mijn arm toe 

en vraag of ze met mij mee samen de zon wil gaan 

bekijken. Terwijl we de gang in lopen kijken we al 

uit over Schiedam en worden we verblind door die 

prachtige zon. Wat een uitzicht, zo zeggen we tegen 

elkaar.

Column

Natasja Heij is sinds 1 januari 2022 

manager zorg op locatie Schiewaegh. 

Het aankomend jaar zal Natasja onze 

lezers meenemen in haar ontmoetingen, 

verbazingen, gebeurtenissen, uitda-

gingen en verhalen.

Na hier even samen van genoten te hebben kijk ik 

haar weer aan en vraag of ze wellicht ook zin heeft 

om een kopje koffie te gaan drinken, het is inmid-

dels alweer half elf: “Koffietijd!” Gezellig kletsend 

lopen we over de etage heen richting de huiskamer. 

“Ik ruik geen koffie,” zeg ik tegen haar en kijk de 

huiskamer rond. “Zijn we te laat?” vraag ik aan de 

aanwezige medewerker. “Nou, eigenlijk wel,” horen 

we haar zeggen. Ik kijk mijn metgezel beteuterd 

aan; dit zal toch niet waar zijn? Andere aanwezige 

bewoners zitten in alle rust te genieten van de 

ontspannen sfeer die op de huiskamer aanwezig is 

en het zonnetje dat naar binnen schijnt.

Gelukkig, in de thermoskan blijkt nog koffie te 

zitten. “Dat verklaart waarom we de koffielucht 

niet konden ruiken,” zeg ik tegen mevrouw. Samen 

zoeken we een lekkere stoel uit om op te gaan 

zitten, in de tussentijd haal ik de koffie en over-

handig deze aan mevrouw. Met haar ogen dicht 

neemt ze kleine slokjes van haar koffie en ik zie 

de zon wederom op haar gezicht schijnen. En ik 

bedenk me in de tussentijd: Zo gewoon mogelijk …

Zo gewoon mogelijk
Door Natasja Heij, manager zorg
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Kunst helpt je herinneren
Alain de Botton schrijft in zijn boek ‘Kunst als 

therapie’ over de zeven functies van kunst. Eén 

daarvan is: kunst helpt je herinneren. De leden van 

de schilderclub in Schiewaegh weten hoe waar dit 

is. Zij beleven dankzij hun activiteiten regelmatig 

mooie momenten. Zo hadden Corrie Leroy en haar 

collega’s eens tekeningen gemaakt die de clubleden 

eerst met carbon konden overtrekken en vervol-

gens inkleurden met verf. 

Ede
“Als klein meisje woonde ik in Ede,” vertelde 

mevrouw Van der Meer. “In de winter, als het erg 

slecht weer was, ging ik meestal van maandag tot 

vrijdag naar mijn grootouders in Wolfheze, omdat 

zij dichter bij de school woonden. Ik hoefde dan niet 

zo ver te fietsen in de kou. Ik weet nog goed dat er 

buiten het dorp drie boerderijen van ‘herenboeren’ 

lagen. Mijn opa was de spil in het contact met de 

boeren in het dorp en in de omtrek. Hij ging overal 

op af als hij nieuwtjes of verhalen hoorde, terwijl 

mijn oma meer thuis bleef. Hij kende daardoor 

iedereen en iedereen kende hem. En zodoende 

wisten wij, mijn grootouders en ik, altijd alles wat er 

in en buiten het dorp gebeurde.” 

”In de tekening van de boerderij herkende ik een 

herenboer uit die tijd. Waarschijnlijk omdat ik het 

altijd heel leuk heb gevonden om bij de heren-

boeren te zijn, want daar kon ik altijd spelen. Daar 

was het namelijk veilig.”

Geitenmelk 
“Mijn opa had een geit vanwege de melk. Hij liet de 

geit grazen bij een boer, op het land. Hij melkte het 

dier zelf. Ik drink nooit geitenmelk, want ik vind het 

niet lekker.” In de buurt woonde ook haar vriendin, 

Eef Holstein. “Zij woonde in het huis naast dat van 

mijn opa en oma. We gingen altijd samen op de 

fiets naar school,” vertelde mevrouw Van der Meer. 

“Eef is later getrouwd en in Arnhem gaan wonen. 

Maar de herinneringen vervagen steeds meer. 

Want ik denk niet meer iedere dag aan die tijd.”

Dienstwoning
“In Ede woonden wij langs het spoor, in een dienst-

woning. Mijn vader werkte bij de Nederlandse 

Spoorwegen als blokwachter. Een van zijn collega’s 

woonde er ook. Hij en zijn gezin waren onze enige 

buren. Als ik mijn ogen sluit zie ik mezelf nog op 

de schommel zitten bij de blokpost. De schommel 

stond daar achter de schuur.” 

Oorlog
“Ik was acht jaar toen de oorlog uitbrak. Ik hoorde 

de soldaten schieten. Een zoon van de hoofdonder-

wijzer van mijn school was dienstplichtig. Hij ligt nu 

op de erebegraafplaats Rhenen. 

Vanwege de luchtlandingen in 1944 moesten wij 

hals over kop weg en we moesten alles achterlaten. 

Als ik er aan terugdenk zie ik de parachutisten weer 

zweven. We zijn later naar onze woning terug-

gegaan, maar alles was weg. Gestolen. Door ons 

snelle vertrek zijn we ook al onze foto’s kwijtgeraakt 

die we tot 1944 hadden verzameld. We vonden 

later wel een zware braadpan terug, in het bos bij 

mijn ouderlijk huis. We hebben er nog wel eens nasi 

in gebakken.”

Jonge kerels
“Mijn oom was lid van de fanfare. Het orkest 

speelde altijd tijdens de pinksterdagen in cafés in 

het dorp of de omgeving. Opa ging dan vaak mee 

maar mijn oma was daarop tegen. Zij zei dan: ‘Je 

moet niet altijd met die jonge kerels meegaan!’ 

Toen zeiden de muzikanten, de jonge kerels: ‘Dan 

gaan wij ook niet!’ Dus opa ging gewoon mee …”

“Je moet niet altijd met die 
jonge kerels meegaan!”
Door Rob Besseling, redacteur

Voor bewoonster mevrouw Celia van der Meer 

(geboren in 1932) was een tekening van een boer-

derij zó inspirerend dat zij de groep plots vertelde 

wat zij tijdens het schilderen beleefde en wat deze 

tekening bij haar losmaakte. Corrie vond haar en 

haar echtgenoot bereid om dit bijzondere verhaal 

ook aan de redacteur van Frankelandgroep Nieuws 

te vertellen en hielp haar bij het terugvinden van 

haar herinneringen. 
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Parkinson Café
Heeft u Parkinson of zorgt u voor een naaste met 

Parkinson? Wilt u graag meer informatie over deze 

ziekte, in gesprek komen met professionals en/of in 

contact komen met lotgenoten? U bent van harte 

welkom om naar het Parkinson Café te komen! 

De Frankelandgroep organiseert één keer per twee 

maanden een Parkinson Café in Frankeland, op de 

derde dinsdag van de maand, altijd om 19.30 uur 

(inloop: 19.00 uur). Toegang is gratis, aanmelden is 

niet nodig. Het eerstvolgende Parkinson Café vindt 

plaats op 17 mei. 

Parkinson Café 
Dinsdag 17 mei
Te gast: neuroloog Daniël de Waard (Franciscus 

 Gasthuis & Vlietland)

Bezoek voor meer informatie over het programma: 

www.frankelandgroep.nl/parkinson-cafe  

Agenda Alzheimer Café 
en Parkinson Café
Alzheimer Café
Heeft u te maken met geheugenproblemen of 

(beginnende) dementie of zorgt u voor een naaste 

met dementie? Wilt u meer informatie over deze 

ziekte, in gesprek komen met professionals en/of 

contact hebben met lotgenoten? 

U bent van harte welkom om naar het Alzheimer 

Café Schiedam te komen! De Frankelandgroep 

organiseert elke tweede dinsdag van de maand een 

Alzheimer Café in Frankeland om 19.30 uur (inloop: 

19.00 uur). De eerstvolgende Alzheimer Cafés vinden 

plaats op 10 mei en 14 juni. 

Alzheimer Café
Dinsdag 10 mei
Cabaretvoorstelling: Het draait toch om mensen, 

niet waar!

De voorstelling bevat liedjes, gedichten en soms 

een korte sketch over de gezondheidszorg. Soms 

hilarisch, maar ook gevoelig en confronterend. 

Het is geschreven door Marien van den Berg, die 

na zijn opleiding tot verpleegkundige jarenlang in 

het verpleeghuis heeft gewerkt met mensen met 

dementie.

Alzheimer Café 
Dinsdag 14 juni
Euthanasie en dementie

Een medewerker van het expertisecentrum eutha-

nasie zal informatie geven over de eisen die de wet 

stelt om aan een euthanasie verzoek te voldoen in 

relatie tot mensen met de diagnose dementie.

Bezoek voor meer informatie over het programma: 

www.frankelandgroep.nl/alzheimer-cafe 

Nee, het woordje ‘pubquiz’ is niet verkeerd gespeld, 

want de quiz gaat zeker niet over jonge hondjes. 

Het is ook geen ‘popquiz’, met vragen over heden-

daagse popmuziek. 

Het woord ‘pubquiz’ is uit Engeland overgewaaid 

naar Nederland: een wedstrijd met vragen uit heel 

veel diverse categorieën, die plaatsvindt in een 

café, een ‘pub’. Je hoeft dus niet heel veel te weten 

over één onderwerp maar een beetje van een 

heleboel onderwerpen. Dán maak je gegarandeerd 

kans op de overwinning. 

De zaterdagmiddagen zijn in ‘normale’ tijden 

vaak gevuld met allerlei optredens, maar omdat 

veel van deze activiteiten nog geschrapt waren, 

organiseerde de activiteitenbegeleiding een echte 

pubquiz in ‘Café De Grote Vaart’.

De deelnemers werden in groepjes van vier bij 

elkaar geplaatst, want ‘vier weten meer dan een’! 

Een waarheid als een koe. Er waren drie catego-

rieën vragen: Vlaardingen, muziek en actueel/alge-

meen. In totaal 45 vragen kwamen langs en men 

kon steeds een keuze maken uit A, B of C.

Een voorbeeldje: Uit hoeveel lijnen bestaat een 

notenbalk? Uit vier, vijf of zes lijnen? Nou, nog één 

dan: In welk land is Vivaldi geboren? Italië, Duits-

land of Oostenrijk?

De samenwerking was enorm: waar de een als 

geboren en getogen Vlaardinger heel veel wist over 

die categorie, was de ander weer beter in muziek. 

Het was af en toe muisstil, want, fanatiek als ze 

waren, mocht een ander groepje absoluut niet 

horen en/of zien, welk antwoord werd ingevuld.

Er was een eerste prijs voor de winnaars (een pot 

heerlijke advocaat uit de Zuivelhoeve), een tweede 

prijs (een doos met overheerlijke truffels) en een 

poedelprijs voor de verliezers (reep chocolade). Het 

was een spannende strijd, want de winnaars en 

verliezers lagen maar een paar punten uit elkaar. 

De bewoners hadden het enorm naar hun zin, niet 

in de laatste plaats door het wijntje en de daarbij 

behorende bitterballen. Kortom, een hele gezellige 

middag, die volgens menig bewoner best nóg wel 

eens georganiseerd mag worden. 

Doel geslaagd dus!

Pubquiz in Vaartland
Door Carien Kemink, redacteur     Foto Elly Kramer, activiteitenbegeleider

https://www.frankelandgroep.nl/parkinson-cafe
https://www.frankelandgroep.nl/alzheimer-cafe
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Donderdag 17 februari; de dag waarop kunst-

schaatsster Lindsay van Zundert knap achttiende 

werd in de vrije kür en langebaanschaatsster Jutta 

Leerdam een zilveren medaille veroverde op de 

1.000 meter. 

Het was ook de dag dat we in Harg-Spaland onze 

eigen Olympische Spelen hadden! 

In groepjes gingen de bewoners van onze drie afde-

lingen de strijd met elkaar aan. We zagen onver-

Olympische Spelen 
in Harg-Spaland
Door Sjaak Pappers, vrijwilliger

moede talenten bij onder andere het blikgooien en 

kegelen. Verder konden onze bewoners laten zien 

hoe goed ze waren in zakgooien in de Olympische 

ringen. 

Bij de Spelen is meedoen belangrijker dan winnen; 

iedereen die meedeed verdiende daarom een 

medaille. En natuurlijk maakt sporten hongerig en 

dorstig, dus na afloop was er in de brasserie voor 

iedereen iets te eten en te drinken.
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Al 40 jaar lang bezoekt ze bewoners op individuele 

basis voor een gezellig praatje. En daar zijn de bewo-

ners en wij ontzettend blij mee! Ze begon ooit in De 

Harg, en sinds de bouw van het ‘nieuwe’ pand van 

Harg-Spaland komt ze hier haar praatjes maken.

Smoesje
Zo’n bijzondere mijlpaal moet natuurlijk gevierd 

worden! Dus ik heb Thea met een smoesje naar 

mijn kamer gelokt, waar ik bloemen en een 

oorkonde heb klaarliggen voor haar. Stipt om 

10.00 uur komt ze mijn kamer binnen stappen. 

Op haar 84e nog altijd een vlotte verschijning, met 

haar kleurrijke lange ketting, moderne bril in paars 

en rood en op rode sportschoenen. Ze straalt een 

positieve energie uit. Daarom zijn onze bewoners 

ook zo blij met haar bezoekjes, ze fleuren er letter-

lijk van op!

Zelf had ze er geen idee van dat ze alweer zo lang 

vrijwilligerswerk doet, het is echt een verrassing 

voor haar. Dat maakt het extra leuk! We drinken 

gezellig een kopje koffie (uit een kopje, niet uit een 

kartonnen bekertje. Het is tenslotte een bijzondere 

gelegenheid). Ik vraag haar of ik haar mag inter-

viewen voor het Frankelandgroep Nieuws. Daar 

stemt ze direct mee in!

Toen De Harg sloot is ze eerst nog betrokken 

geweest bij de weeksluiting in de Ark. En toen het 

nieuwe Harg-Spaland zijn deuren opende is ze daar 

verder gegaan met haar bezoekjes aan bewoners. 

Hier bezocht ze in eerste instantie acht bewoners 

op de tweede etage. Later kwamen daar ook bewo-

ners van andere etages bij. U snapt, als je zoveel 

bezoeken aflegt, raak je het overzicht soms wel een 

beetje kwijt. En omdat ze niemand tekort wil doen 

houdt Thea sinds jaar en dag in een notitieblokje bij 

wie ze wanneer bezoekt. Zo kan ze makkelijk zien 

wanneer iemand alweer een tijd geen bezoek heeft 

gehad. En dan gaat ze daar weer eens langs. Dat 

blocnoteje zit altijd in haar tas.

Bijgebleven
Ze heeft wel een paar mensen die haar echt zijn 

bijgebleven. Een echtpaar in De Harg bijvoor-

beeld. De man ging altijd alleen op pad omdat zijn 

vrouw slecht zag. Toen haar man overleed moest 

deze dame wel zelf de deur uit. En daar bloeide ze 

toch nog van op! Helaas kreeg deze mevrouw een 

beroerte waardoor ze niet meer kon praten. Dat 

frustreerde haar enorm. En Thea vond dat, begrij-

pelijk, heel lastig om mee om te gaan. Maar ze bleef 

wel op bezoek komen.

Verder was er een mevrouw in De Harg waar 

iedereen gek op was. Zij zorgde een beetje voor de 

overige bewoners. Deze mevrouw had nogal wat 

persoonlijk leed te verwerken. Haar man overleed 

jong, en zo ook een van haar tweelingdochters. 

Deze mevrouw overleed toen Thea op vakantie 

was. Dat vond ze heel naar. Het is vaker voorge-

komen dat een van ‘haar’ bewoners overleed terwijl 

zij weg was, dus nu durft ze dat niet goed meer. Ze 

vindt het heel erg naar om dat laatste stukje niet 

mee te maken, er dan niet te zijn voor de mensen 

met wie ze zo’n goede band heeft.

‘Haar’ bewoner
In coronatijd is het ook wel voorgekomen dat 

ze niet op de hoogte was van een overlijden. De 

meeste uitvaarten vonden plaats in besloten 

kring, er werden geen rouwkaarten verstuurd en 

er kwam achteraf een advertentie in de krant. Dat 

vond ze wel lastig, dat ze dan geen afscheid kon 

nemen van ‘haar’ bewoner. Stond ze daar af en toe 

voor een dichte deur… Daar staat tegenover dat ze 

ook regelmatig nog wat hoort van nabestaanden, 

omdat ze zoveel heeft betekend voor hun ouders. 

En daar doet ze het voor, ze wil het verschil maken 

voor een ander. Dat vind ik een mooie afsluiter van 

ons gesprek.

Soepel
Als ze vertrekt raapt ze met een vloeiende bewe-

ging haar paraplu van de vloer. Ik maak daar een 

opmerking over, dat ze zo lekker soepel is nog. 

Dat komt doordat ze twee keer per week naar de 

sportschool gaat, vertelt ze. Ze loopt daar op de 

loopband, ze fietst en ze doet wat aan krachttrai-

ning. Kijk, dat is Thea. Ze sprankelt en bruist van 

de energie. En die geeft ze, samen met een beetje 

liefde, door aan onze bewoners. Net als onze 

andere 600 vrijwilligers. Dat zijn de mensen die 

dagelijks zorgen voor net dat beetje extra plezier 

voor onze bewoners. Dank jullie wel vrijwilligers! 

Dankjewel Thea!

Ik ken Thea al viereneenhalf jaar, zo lang als ik 

hier werk, maar ik weet natuurlijk lang niet alles 

van haar. Ik kan me nog wel goed herinneren dat 

haar man overleed in februari 2020, net voor de 

corona crisis, dus iedereen kon nog gewoon bij 

de  begrafenis zijn. Maar de snel op de begrafenis 

volgende lockdown was wel heel heftig. Net je man 

kwijt, en dan ook nog de wereld op slot, dat is echt 

niet leuk. Gelukkig kreeg ze genoeg aandacht van 

haar drie kinderen, en als het enigszins verant-

woord kon ging ze ook gewoon op bezoek bij haar 

bewoners.

Notitieblokje
Ze begon dus 40 jaar geleden in De Harg. Dat 

was in de tijd dat directeur Ouwens nog mensen 

vroeg om in De Harg te komen wonen. De dame 

die op de vierde etage de bewoners bezocht ging 

verhuizen, en vroeg Thea het van haar over te 

nemen. En zo is het gekomen. Ze ging in die tijd bij 

alle bewoners langs, niet alleen bij de hervormde. 

Ze was eigenlijk ‘van de kerk’ maar zij ging gewoon 

bij iedereen langs, ongeacht gezindte. Thea maakte 

en maakt geen onderscheid. En ook alleen met 

verjaardagen langsgaan, zoals haar voorgangster 

deed, vond ze wat karig. Die beperking werd dus 

ook losgelaten. 

Uniek: 40 jaar vrijwilliger
Door Marlies Engel, secretaresse

Dat onze vrijwilligers bijzondere mensen zijn, dat ze vrijwilliger zijn met hart 

en ziel, dat wisten we al. Maar sommige vrijwilligers zijn extra bijzonder. Zoals 

Thea Kramer. Op dinsdag 1 maart 2022 was zij 40 jaar vrijwilliger bij onze 

organisatie! 
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Column uit de thuiszorg

Lieve Alice,  

Je maakte deel uit van ons team. De vier jaar dat ik 

je heb mogen kennen zijn mij zeer dierbaar. Je was 

een hele bijzondere vrouw. Jij kon op plekken komen 

die voor velen niet te bereiken zijn.  

Dat gewone leven kwam op 7 januari abrupt tot 

stilstand. Je overleed plotseling. 

Met dit gedichtje wil ik je vertellen hoezeer ik je 

mis. Het is voor jou en voor iedereen die van je 

gehouden heeft.     

Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd,

de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,

nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt

en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten. 

en telkens weer zal ik je tegenkomen,  

we zeggen veel te gauw: het is voorbij.

hij heeft alleen je lichaam weggenomen,

niet wie je was en ook niet wat je zei.

ik zal nog altijd grapjes met je maken,

we zullen samen door het stille landschap gaan.

nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,

raak je mijn hart nog duidelijker aan. 

-Toon Hermans -

Emma’s collega Alice werkte sinds juli 2018 

als  huishoudelijke hulp bij Thuiszorg Ouderen 

 Frankelandgroep. Ze werd slechts 57 jaar. 

Het is vrijdagochtend, 7 januari. De feestdagen zijn 

voorbij, de kerstballen zitten weer in de doos en 

de eerste werkweek bij de huishoudelijke dienst 

van Frankelandgroep, waar ik met plezier werk-

zaam ben, zit er al bijna weer op. Ik schiet onder 

de douche, smeer een boterham, geef mijn schor 

mauwende katje Poeska te eten en kleed mij warm 

aan om op de scooter mijn cliënten van die dag te 

gaan bezoeken. Het gewone leven is weer begonnen 

in dit nieuwe jaar.

‘s Middags thuisgekomen doe ik snel de nodige 

boodschappen en kalefater ik mijn huis een beetje 

op zodat ik dit in het weekeinde niet aan mijn fiets 

heb hangen. Gewoontegetrouw schuif ik daarna 

door naar een van mijn buren om in de vooravond 

onder het genot van een glaasje wijn het weekend 

in te luiden. Als ik weer thuiskom en de woonkamer 

binnenstap valt het mij  direct op dat het lichtje 

op mijn vaste telefoon staat te knipperen. En dat 

is vreemd. De enige die mij hierop belt is mijn in 

Zuid-Frankrijk woonachtige zusje. Wij bellen altijd 

in de ochtend, nooit ’s avonds. Ik haal het nummer 

op en denk het te herkennen. Het is niet mijn zus, 

maar Daniëlle Stuit, onze manager van de Thuis-

zorg Ouderen Frankelandgroep (TOF) die mij op dit 

nummer heeft geprobeerd te bereiken. Intuïtief pak 

ik mijn werkmobiel en ik zie dat zij mij ook hierop 

gebeld heeft. Dan zie ik het appje dat zij gestuurd 

heeft: “Emma, kan ik je even bellen. Slecht nieuws.” 

Ik neem direct contact met haar op en als Daniëlle 

vertelt wat er gebeurd is, zakt de grond onder mijn 

voeten weg.

Door Emma Baas, voorvrouw huishoudelijke dienst 

Alice

Extra puzzel

Cryptogram

Emma Baas
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Kunstwerk
Op de balie van de receptie staat een mooi kunst-

werk. De ingelijste tekst naast het beeldje spreekt 

voor zich: ‘Het beeld symboliseert Schiewaegh 

als organisatie waar bewoners in een vertrouwde 

en veilige omgeving zoveel mogelijk hun leven op 

hun eigen wijze kunnen voortzetten. Ter ere van 

het behalen van het GOUDEN KEURMERK door 

Schiewaegh heeft Susanne Brobbel (medewerker 

van Schiewaegh en tevens Beeldend Kunstenares) 

dit beeld met de titel “De Vertrouwde Omgeving” 

gemaakt en geschonken aan Schiewaegh.’

Super
Susanne is inmiddels al 23 jaar in dienst van de 

Frankelandgroep. Ze begon in Vaartland en zette 

later haar carrière voort in Schiewaegh, waar ze 

leiding geeft aan de medewerkers van de huishou-

delijke dienst. Susanne: “Samen met 30 collega’s 

Vertrouwd
“We proberen de bewoners te stimuleren om naar 

de Serre of naar een activiteit te gaan en we geven 

ook onze ervaringen door aan de betreffende 

afdelingshoofden,” legt Susanne uit. “We zorgen 

er bijvoorbeeld voor dat mensen die veel in hun 

kamer blijven door een gastvrouw naar beneden 

worden begeleid, zodat ze ermee vertrouwd raken 

en ontdekken dat het daar leuk is.”

Opbouwen
“Na ruim twee jaar coronacrisis moeten we weer 

het een en ander opbouwen. Er zijn in die tijd geen 

exposities gehouden. Maar ik ben nu bezig om de 

vitrinekasten in de centrale hal van Schiewaegh 

opnieuw in te richten,” zegt Susanne. “Er staat wel 

kunst in, maar het wordt tijd voor nieuwe werken. 

En het lijkt me ook mooi om op de afdelingen te 

exposeren.”

Atelier
“Ik heb een atelier waar ik kan werken als beeldend 

kunstenares. Ik maak keramische voorwerpen. 

In de kelder van mijn flatgebouw bewaar ik mijn 

kunstvoorraad. Ik heb gestudeerd aan de Vrije 

Academie in Vlaardingen. Daar heb ik een goede 

docent gehad die fijn les gaf.”

Bronzen beelden
“Ik heb nog een tijdje bronzen beelden gemaakt, 

maar niet om te verkopen. Ik maak alles uit mijn 

hoofd, ik kopieer geen bestaande werken van 

anderen, tenzij een werk mij inspireert. Ik heb geen 

tijd om te exposeren zoals andere kunstenaars. Het 

is een uit de hand gelopen dure hobby. Een andere 

liefhebberij is het tuincomplex in Vlaardingen. Ook 

daar kan ik mijn geest leegmaken en inspiratie op 

doen.”

Susanne vindt Schiewaegh een superlocatie. “Hart-

stikke oké,” zegt ze. “Er is een goede sfeer en ik 

merk dat de mensen dat aanvoelen. Ik zou nog veel 

meer ideeën hebben om wat mee te gaan doen 

maar dat wordt te veel …”

zorgen wij er voor dat het in huis goed is verzorgd. 

Sommigen combineren de functie met het assis-

teren van het zorgpersoneel als gastvrouw. Het zijn 

super medewerkers. Ze zetten zich overal voor in, 

zijn collegiaal en blijven altijd communiceren met 

elkaar en met de zorgcollega’s.” 

Klankbord
“Ik loop regelmatig controles op de afdelingen en 

dan praat ik met bewoners en vraag of ze tevreden 

zijn en hoe het met ze gaat,” zegt Susanne. “Meestal 

reageren ze daar positief op, en soms heeft iemand 

wel eens een opmerking over het werk en dan 

kijken we of we daar iets mee kunnen doen. Soms 

voelen bewoners zich eenzaam en willen ze dat mij 

vertellen. Dan luister ik. Wij hebben een duidelijke 

taak die we graag uitvoeren en daarnaast zijn we 

ook een klankbord voor bewoners.”

Vertrouwde omgeving
Interview met Susanne Brobbel-Borocz, 
hoofd huishoudelijke dienst 
Door Rob Besseling, redacteur
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Niet iedereen heeft in zijn of haar appartement ruimte genoeg voor 

een legpuzzel. Of ik een alternatief daarvoor had, was de vraag 

vanuit de bewoners van afdeling 4. We hebben toen besloten om een 

legpuzzel op tafel neer te leggen, in het zitje van de Pleinflat. Daar kan 

iedereen eraan werken.

De puzzel wordt goed ontvangen en er wordt veel gebruik van 

gemaakt. Daar komen weer leuke contacten uit voort. Ook het perso-

neel komt af en toe een stukje neerleggen en een praatje maken! 

Stukje voor stukje
Door Sandra Verbrugge–van Vliet, activiteitenbegeleider

Vindt u het soms lastig om openlijk over uw 

seksuele geaardheid of genderidentiteit te praten? 

Of komt u graag op een ontspannen manier in 

contact met bijvoorbeeld lesbische, homosek-

suele, biseksuele, transgender en/of interseksuele 

ouderen (LHBTI-ouderen)? Dan bent u van harte 

welkom bij de Roze Salon!

De Roze Salon vindt plaats op iedere laatste 

dinsdag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur in de 

Wintertuin in Frankeland. De eerstvolgende bijeen-

komsten zijn op 26 april en op 31 mei. Bij binnen-

komst kunt u zich melden bij de receptie en wordt u 

opgevangen door een van onze medewerkers.

De toegang tot de Roze Salon is vrij en vooraf 

aanmelden is niet nodig. Bezoekers ontvangen 

gratis koffie, thee en een versnapering. Eventuele 

extra consumpties zijn voor eigen rekening. 

Roze Salon

Om even bij stil te staan ...

Jezus wordt met Zijn doop in de Jordaan toege-

rust om mens te zijn. Hij ontvangt Gods Geest om 

mens te zijn in liefde. De Geest daalt op Hem af in 

de gedaante van een duif, een vredesduif! Jezus 

voelt zich hierna gedwongen de woestijn in te 

gaan. Veertig dagen en nachten eet en drinkt Hij 

 nauwelijks. In de stilte en de eenzaamheid komt Hij 

zichzelf tegen, en daarin ook God!

In ons leven komen wij bij momenten allemaal 

onszelf tegen. Soms pijnlijk om je eigen zwaktes en 

angsten onder ogen te krijgen. Hoe heilzaam kan het 

uitpakken – achteraf gezien.

Jezus is er innerlijk sterker door geworden, met zicht 

op zijn kwetsbaarheid. Besef van sterfelijkheid geeft 

zicht op wat er echt toe doet. En kan Jezus weerstand 

bieden aan verzoekingen die op Hem af komen? Kan 

Hij luisterend naar boven de weg van Liefde, al kost 

het Hem alles? Met zijn liefde wint Hij de wereld! 

Zegeviert het kwaad? Zo lijkt het vaak. Niet dus! 

Liefde is sterker dan de dood.

Elke zondag vieren we Pasen: God heeft het laatste 

Woord! Een betekenisvol paasfeest toegewenst!

Op woensdag 2 maart begon dit jaar de Veertig-

dagentijd naar Pasen toe. Deze periode vraagt 

iets van ons, dat is zeker waar. Maar is het teveel 

gevraagd? Vasten kan ons helpen in te zien wat ons 

mogelijk in de weg staat, wat hindert om echt uit de 

verf te komen. 

In het voorjaar hield mijn moeder altijd grote 

schoonmaak in huis. Dan werd van alles opgeruimd 

wat in de weg stond. Vasten als een periode van 

bezinning doet ons goed!

Door Hans Mast, geestelijk verzorger

Klaar voor 
het feest?
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In Vaartland liep dit jaar een echte ‘Valentina’ rond, 

de vrouwelijke versie van … Activiteitenbegeleider 

Elly Kramer had zich gehuld in een ruimvallende 

‘grabbeljurk’, een jurk met een heleboel zakken 

en wie wilde, mocht een graai doen in een van die 

zakken.

Ze was al dagen op zoek geweest naar toepasselijke 

spulletjes voor die zakken: kleine gedichtjes of lieve 

woordjes, hartjeskoekjes of -snoepjes, voor iedereen 

iets. Een vereiste was wel dat de snoepjes en/of 

Op de ochtend van de 14e februari vulde de activi-

teitenbegeleiding alle zakken met diverse briefjes 

en lekkernijen. En tijdens de maaltijd maakte Valen-

tina haar intree in de brasserie, prachtig verkleed 

en met een mooie paraplu in haar hand. 

Iedereen reageerde verrast. Er waren veel compli-

mentjes over de jurk en over de paraplu. Iemand 

wilde weten waar ze die op de kop had getikt. Een 

bewoner merkte op: “Pas maar op voor zakken-

rollers, vooral aan de achterkant.” Na een groot 

applaus van de hele zaal, ging Valentina langs de 

diverse tafels, en iedereen mocht grabbelen naar 

een gedichtje en wat lekkers. Er werd geglunderd 

bij de leuke traktatie en er was zelfs hier en daar 

een traantje bij het lezen van de lieve woorden. 

Af en toe hoorde je vanaf een tafel: “Hier ben je 

nog niet geweest.” Men zorgde er zelf wel voor dat 

niemand werd overgeslagen.

Leuk om te vermelden is nog dat er ook foto’s 

gemaakt werden met een Polaroid camera, 

waardoor de bewoners meteen de foto’s konden 

bekijken. Voor veel bewoners een leuke herinne-

ring aan ‘vroeger’, toen deze camera’s veelvuldig 

gebruikt werden. 

koekjes apart verpakt waren, in verband met de 

hygiëne. Nu wilde het met de hartjeskoekjes nog niet 

echt vlotten: er werden heel wat folders van diverse 

winkels afgestruind. Uiteindelijk slaagde Elly erin de 

gewenste koekjes te pakken te krijgen. En u raadt 

nooit waar! In het zwembad van Frankeland. Elly 

gaat daar iedere week haar baantjes trekken en sluit 

dan af met een kopje koffie. En dáár lag een keurig 

verpakt hartjeskoekje naast. Na haar verhaal kreeg 

ze, heel lief, een grote zak met koekjes mee (dank je 

wel, Ineke). Ach, ze bleven binnen de ‘familie’ hè.

Valentinadag in Vaartland
Door Carien Kemink, redacteur

Ook dit jaar is Valentijnsdag weer in alle locaties volop gevierd. Die ene dag in het 

jaar, waarop je anoniem iemand blij maakt met wat extra aandacht, in de vorm 

van een kaartje, een bloemetje of iets lekkers.

Al met al een enorm succes, wat de vraag oproept 

waarom dit alleen op Valentijnsdag gebeurt. Er is 

zo weinig voor nodig om een glimlach op iemands 

gezicht te toveren. Oké, iedere dag is misschien wat 

overdreven, maar bijvoorbeeld iedere maand één 

keer een dag met het thema ‘Wees eens extra lief 

voor elkaar’? 
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Op 12 mei is het weer de ‘Dag van de Verpleging’. Waarom precies op die dag? 

Omdat 12 mei de geboortedag is van Florence Nightingale, ‘the lady with 

the lamp’, die in de Krimoorlog halverwege de 19e eeuw ging werken als 

 vrijwilligster. Een soort eerbetoon dus aan haar. En iedereen die werkzaam is 

binnen de zorg, verdient minimaal een keer per jaar zo’n eerbetoon. Vandaar.

Extra traktatie
Door Carien Kemink, redacteur 

Maar op een ‘doodgewone’ dinsdag in februari, 

deed een hele speciale delegatie van een politieke 

partij Vaartland aan met een verrukkelijke trak-

tatie voor alle zorgmedewerkers, een overheer-

lijke stroopwafel. Iedereen keek heel vreemd op, 

want de dag van de verpleging was pas over drie 

maanden.

Maar onze bezoekers gaven aan dat de zorg wel 

vaker een extraatje zou mogen hebben, vandaar dit 

smakelijke initiatief. 

Nou, iedereen liet het zich goed smaken. Al kon 

men zich niet geheel aan de indruk onttrekken dat 

dit wellicht, met de gemeenteraadsverkiezingen 

in het vooruitzicht een propaganda-actie was, om 

hun partij wat meer in de kijker te brengen. Dat is 

dan goed gelukt. De medewerkers waren aange-

naam verrast, maar of het meer stemmen op gaat 

leveren, wie zal het zeggen? 

Maar zo’n extra dag van de verpleging, met de 12e 

mei nog in het vooruitzicht is mooi meegenomen! 

Extra puzzel
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De visplank, of seacuterie, is een van oorsprong 

Australische trend. De plank bestaat daar uit 

verschillende visgerechten die vooral geserveerd 

worden bij een drankje. Denk overigens niet dat 

je wegkomt met een simpele makreelsalade. We 

hebben het hier over een mix van gepekelde, gefer-

menteerde én gerookte vis of schaaldieren. 

De bewoners van Jacobs Gasthuis konden wederom 

komen smullen en dit keer dus van een visplankje. 

Waar sommige bewoners liever thuis blijven bij de 

gedachte aan vis, komen andere maar al te graag 

genieten.

Voor de meeste bewoners is de paling favoriet, 

maar eigenlijk alles op het plankje is heerlijk.

Ik loop rond en zie een gemoedelijke gezellige sfeer, 

bewoners die zich om elkaar bekommeren.

“Kristy, kom eens hier, kan die meneer niet bij die 

heren daar aan tafel zitten, dat is wel zo gezellig 

voor hem.” Of twee dames die naast een mevrouw 

gaan zitten en haar hulp aanbieden waar dat 

nodig is, waardoor hun eigen visplankje even moet 

wachten, maar dat vinden zij helemaal niet erg.

Zo ook een gezellig gesprek tussen een aantal 

dames waarbij ik een klein inkijkje krijg in hun 

woningen. “Nee, bij jou is het netjes hoor, op de 

kamer. Alle boekjes zo netjes gestapeld en gesor-

teerd”. Waarop de andere dame zegt: “Ja, bij jou is 

het inderdaad wat rommeliger, er ligt van alles op je 

tafel, maar dat vind ik juist zo gezellig.” 

Ik realiseer mij weer wat een fijne werkplek ik heb!

Donderdag 27 januari was het gedichtendag. In 

heel Nederland werden activiteiten georganiseerd 

rondom gedichten. Dichters lazen voor uit eigen werk 

in bibliotheken, boekhandels en op de radio, en ook 

op sociale media werden volop gedichten gedeeld.

Ook in Frankeland hebben we aandacht besteed 

aan poëzie. En dan geen poëzie van de grote dich-

ters, maar veel dichter bij huis; de poëzie in onze 

eigen albums. U weet het vast nog wel, vroeger had 

bijna ieder meisje een ‘poesiealbum’, waarin eerst 

vader, moeder en grootouders, en daarna school-

vriendjes en leerkrachten een versje schreven. Een 

versje met de vraag om later te worden herinnerd, 

met de aansporing om vooral altijd vrolijk en blij te 

blijven, of gewoon iets ondeugends. En dan werden 

er mooie plaatjes bij geplakt, of tekeningen bij 

gemaakt. Die albums werden vervolgens zorgvuldig 

bewaard en gekoesterd.

Met een aantal bewoners hebben we op gedichten-

 dag poesiealbums bekeken en vergeleken, versjes 

gelezen, en herinneringen gedeeld. Het oudste 

album dateerde van 1930, bijna 100 jaar al! Het 

nieuwste album was een vriendenboekje, van de 

dochter van één van onze collega’s. De albums 

gaven aanleiding tot mooie gesprekken en leuke 

opmerkingen.

De bewoners hebben het niet bij kijken en praten 

gelaten, maar zijn ook creatief bezig geweest. Voor 

een aantal poesieversjes hebben zij met pastelkrijt 

lijstjes gemaakt, passend bij de sfeer van het versje 

van hun keuze. Die ingelijste versjes komen mooi 

tot hun recht op de gang van afdeling 4. Zo kunnen 

medebewoners én medewerkers meegenieten van 

deze creatieve en zingevende activiteit.

Gedichtendag
Door Gerarda van Mourik (geestelijk verzorger) en Sofie Noordzij (beeldend therapeute)

Seacuterie? 
Wat is dat? 
Door Kristy de Gier, activiteitenbegeleider
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“… naar elkaar luisteren, en elkaar de ruimte geven …”  

Aldus mevrouw Ann de Ronde, Jacobs Gasthuis. 

Liefde is …

Door Carien Kemink, redacteur

“Op mijn 26e was ik verloofd met Wim uit Deventer. 

Wim werkte op dat moment in Denemarken, maar 

was thuis voor de kerstdagen en had niet de moeite 

genomen mij daarvan op de hoogte te stellen. 

Toen ik daar via via achter kwam heb ik zijn ouders 

gebeld en gezegd, dat Wim niet met de feestdagen 

richting Schiedam hoefde te komen. Exit Wim dus.”

“Als vrijgezel ging ik in januari een paar keer naar 

een dansclub voor ‘25 jaar en ouder’, waar ik eerst 

Jan ontmoette. Hij was een aardige, hele knappe 

man en hoewel hij mij thuisbracht op een scoo-

tertje, bleek voor mij al snel dat het bij Jan bij aardig 

zou blijven. We bleven vrienden, dat wel.”

“Een collegaatje van me had na mijn verbroken 

verloving al eens verteld dat zij thuis een onge-

trouwde broer had zitten, Loet. Toen ik een week 

later met een vriend van mijn broer ergens iets 

zat te drinken, stond Loet onverwachts voor ons 

en hij beweerde dat hij met mij zou gaan trouwen, 

zomaar vanuit het niets. Veel woorden hadden we 

tot dan nog niet met elkaar gewisseld. Half februari 

besloot ik onder andere ook Loet uit te nodigen 

voor mijn verjaardag, en vanaf die tijd begonnen we 

uit te gaan, bijna dagelijks, na het werk.”

“Loet werkte als inkoper bij Wilton Fijenoord en 

in december 1959 besloten we voor de wet te 

trouwen, dat was financieel heel aantrekkelijk. In 

april 1960 zijn we getrouwd voor de kerk. We zijn 

altijd intens blij geweest met elkaar, voelden elkaar 

aan en kregen twee prachtige kinderen. De enige 

keren dat er wel eens ‘ruzie’ was, wat echt een groot 

woord is, ging het over de kinderen, waarschijnlijk 

heel herkenbaar voor veel mensen.”

“We hebben veel mooie jaren gekend samen, 

en zijn meer dan 50 jaar getrouwd geweest. De 

laatste jaren woonde Loet in Frankeland: bij hem 

was een vorm van dementie geconstateerd en 

hij had intensievere zorg nodig. Onze diamanten 

bruiloft hebben we gevierd in Frankeland in 2010. 

Kort daarna is Loet overleden. Ik kijk terug op een 

prachtig leven samen met hem. Hij is iedere dag 

nog wel een paar keer in mijn gedachten.” 

“De mooie herinneringen blijven, de minder mooie 

vergeet je, dat is gewoon een feit. Ik heb nooit ook 

maar een centje spijt gehad van mijn beslissing om 

Loet destijds uit te nodigen voor mijn verjaardag. 

Door zijn toch vrij ‘brutale’ opmerking, dat ik het 

meisje was waarmee hij zou gaan trouwen heeft 

mijn leven deze wending genomen. We hebben 

allebei nooit de behoefte gehad aan een ander. 

Onze tijd samen is een geweldige tijd geweest.” 

... Loet stond 
onverwachts voor ons 

en hij beweerde 
dat hij met mij 

zou gaan trouwen ...
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Exposities

Frankeland

Wie Yvonne Vijverberg

Wanneer 29 april t/m 1 juli 

Wat Schilderijen: diversVaartland

Wie Cursisten tekenen en schilderen 

o.l.v. Michel Wiggers

Wanneer 22 maart tot 24 mei  

Wat Alle technieken. Deze groep van 

Kade 40 is een hechte club die 

al jaren bij elkaar is en elkaar 

motiveert om steeds beter werk te 

maken.

Jacobs Gasthuis

Wie Ellen de Leede

Wanneer 29 april t/m 1 juli 

Wat Olieverf- en acrylschilderijen, 

thema: reisimpressies

Harg-Spaland

Wie Marleen van Noortwijk, Maxpix, 

creatieve fotografie

Wanneer 29 april t/m 1 juli 

Wat Fotoexpositie: reflecties
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Nog altijd gebruiken bestuurders in Nederland 

het gezegde ‘burgemeester in oorlogstijd’ om 

een positie waarbij ze moeten kiezen tussen twee 

kwaden te omschrijven. Burgemeester zijn tijdens 

de Duitse bezetting was complex, ook omdat veel 

burgemeesters vreesden bij aftreden te worden 

opgevolgd door een Duitsgezinde of nationaalso-

cialistische vervanger. In Schiedam gebeurde dit in 

1941; burgemeester F.L.J. van Haaren mocht van de 

bezetter in de zomer van 1941 geen tweede ambts-

termijn beginnen. Op zijn plaats kwam Dirk Gerrit 

Draaijer, die tot het einde van de Tweede Wereld-

oorlog aanbleef. Na de bevrijding werd zijn bestuur 

onderwerp van discussie en een rechtszaak bij het 

oorlogstribunaal.

Tijdens de bezetting waren zo’n 1.500 mensen enige 

tijd burgemeester, terwijl Nederland bij aanvang 

van de bezetting 950 burgemeesters kende. Er was 

dus een hoog verloop onder burgemeesters tijdens 

de oorlog. De Duitsers ontsloegen burgemeesters 

wiens houding hen niet zinde, maar deden dat pas 

als er een geschikte vervanger was. Nadat Dirk 

Gerrit Draaijer had gesolliciteerd op de burgemees-

terspost van Gouda, bood de bezettende macht hem 

Schiedam aan. Bij zijn aanstelling in september 1941 

bleven veel raadsleden uit protest weg, ook omdat 

vanaf dat moment de stad vanuit het Führer-

prinzip werd bestuurd. Führerprinzip betekende dat 

Draaijer in principe niets meer hoefde te dulden van 

de wethouders of de gemeenteraad. 

Hoewel het bestuur van Draaijer zonder meer als 

‘Duitsgezind’ kan worden omschreven, meenden 

veel Schiedammers na de oorlog geluk te hebben 

gehad met hun tweede burgemeester in oorlogs-

tijd. Direct na bevrijding werd Draaijer enige dagen 

gevangen gezet door de Binnenlandse Strijd-

krachten. De burgemeester vroeg al in mei 1945 

aan koningin Wilhelmina eervol ontslag aan, hij 

schreef dat na 49 jaar in overheidsdienst de tijd 

rijp was voor zijn pensioen. Toch moest hij bijna 

een jaar op antwoord wachten. Na de bezetting 

begon de Nederlandse overheid aan de zoge-

heten zuiveringen. Hierbij werd het handelen van 

bestuurders en ambtenaren tijdens de bezetting 

gewogen en werden strafmaatregelen opgelegd om 

het vertrouwen in de overheid bij de wederopbouw 

te herstellen. Burgemeesters konden daarbij worden 

berispt, eervol ontslagen of bij te kwalijke gedra-

gingen oneervol worden ontslagen. 

In Schiedam werd onder meer een aantal politie-

agenten ontslagen en moest burgemeester Draaijer 

voor een tribunaal verschijnen. Hijzelf verdedigde 

zijn bestuur na de oorlog: “Overigens heb ik in mijn 

werkzaamheden als burgemeester al het mogelijke 

gedaan om wraakmaatregelen door de bezetters te 

voorkomen en de burgerij zoomin mogelijk lasten 

op te leggen.” Zijn ambtenaren uitten tijdens zijn 

tribunaal dubbele gevoelens over de burgemeester: 

als mens konden ze hem waarderen maar zijn 

omgang met de Duitsers was erg amicaal.

Schiedams 
 burgemeester 
uit de oorlog 

Archief Schiedam

Door Merel Blok, Gemeentearchief Schiedam

Burgemeester F.L.J. van Haaren met echtgenote 

bij Hermes-DVS
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Veel van de gedragingen van de burgemeester 

bleken op sterk verschillende manieren te kunnen 

worden geïnterpreteerd: maakte hij keuzes vanuit 

het belang van de Schiedamse bevolking of vanuit 

zijn positieve houding richting de Duitse bezetter? 

In ieder geval sloot zijn beleid sommige Schiedam-

mers geheel uit: hij verleende zijn medewerking aan 

de vervolging en deportatie van de Joodse inwoners 

in Schiedam. De belangrijkste aanklachten tijdens 

zijn tribunaal gingen om zijn vergaande mede-

werking aan Duitse maatregelen tot aan het einde 

van de Tweede Wereldoorlog en zijn pro-Duitse 

houding. Toen de Duitse bezetters bijvoorbeeld 

verdedigingswerken aan de Hollandse kust en ook in 

Schiedamse weilanden lieten bouwen, droeg burge-

meester Draaijer, soms met dwang, de Schiedamse 

bevolking en ambtenaren op mee te helpen. Draaijer 

was zelfs in 1942 lid geweest van de Germaanse SS 

en had brieven ondertekend met ‘heil Hitler’.

Dirk Gerrit Draaijer was het met deze beschuldi-

gingen oneens, waarbij hij de feiten niet ontkende 

maar anders poogde uit te leggen. Hij meende door 

mee te werken aan de verdedigingswerken de Schie-

damse bevolking voor strafmaatregelen te behoeden. 

Zijn lidmaatschap van de SS was volgens hem geba-

seerd op een donatie, welke hij had gedaan om goede 

contacten met de Duitsers te onderhouden. Dat was 

nodig geweest om de Schiedammers die als gijzelaars 

gevangen zaten te kunnen helpen. Bovendien had 

hij de NSB in Schiedam consequent tegengewerkt. 

Zijn verdediging overtuigde het tribunaal en de 

zuiveringscommissie echter niet. Draaijer werd in 

1946 oneervol ontslagen en in 1947 veroordeeld tot 

ontzetting uit de kiesmacht omdat hij een pro-Duitse 

houding had aangenomen tijdens de oorlog. Toch 

meende ook het tribunaal dat, gezien de omstandig-

heden, Schiedam aan hem geen slechte burge-

meester had gehad. 

Tot 1967 zou Draaijer zijn oneervol ontslag blijven 

aanvechten, overigens zonder resultaat. Ondanks 

zijn ontslag en veroordeling, bleef hij tot zijn dood 

in 1968 in Schiedam wonen, waar hij een gewaar-

deerd lid van de gemeenschap lijkt te zijn geweest. 

De geschiedenis van burgemeester Draaijer laat zien 

hoe de Nederlandse maatschappij worstelde met 

de omgang met de oorlog. Voor de een was hij een 

burgemeester met hart voor de stad, voor de ander 

was hij een medestander van de bezetter.

Foto’s

• Nr. 03750: Het Stadhuis van Schiedam in 1938, 

fotograaf M. Hijmans, 1938. Bron: Beeldbank 

Gemeentearchief Schiedam nr.03750 

• Nr.11263: Burgemeester F.L.J. van Haaren 

met echtgenote bij Hermes-DVS, fotograaf 

M. Hijmans, circa 1938. Bron: Beeldbank 

Gemeentearchief Schiedam nr.11623

• Schiedamse courant: Burgemeester Draaijer 

en zijn echtgenote bedanken in een adver-

tentie voor de nieuwjaarswensen, 4 januari 

1944. Bron: Schiedamsch Dagblad, Kranten-

bank Gemeentearchief Schiedam.

De zon schijnt, ik rij naar mijn werk en heb er 

weer zin in! We gaan vanochtend bewegen en het 

zonnetje brengt mij op het idee om weer eens 

lekker te meppen met ballonnen op muziek van 

André Rieu.

Met een groep van 13 bewoners hebben we deze 

ochtend naast de armen ook alle lachspieren 

getraind. Een mevrouw kreeg de slappe lach en kon 

nog net tussen het lachen door zeggen: “Ik kan de 

ballon niet zien, want als ik lach zitten mijn ogen 

dicht”. Heerlijk om zo de dag te starten!

... maakte hij keuzes vanuit 
het belang van de Schiedamse 

 bevolking of vanuit zijn positieve 
houding richting de Duitse bezetter?

Ballonnen 
meppen
Door Kristy de Gier, activiteitenbegeleider
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dieren. Vroeger op de camping was zij vaak bij de 

paarden te vinden en met grote regelmaat maakte 

zij een ritje. Met Samantha en Patricia kan zij die 

passie ook echt delen. Want wat wil het toeval? 

Deze medewerkers hebben allebei een eigen paard. 

U begrijpt waar de gesprekken tussen deze drie 

dames over gaan; paarden voor en paarden na. 

Mevrouw Jonker zou nog zo graag eens fijn willen 

knuffelen met paarden en de diepe connectie 

willen voelen die je kunt hebben met deze edele 

dieren. Samantha en Patricia staken de koppen 

bij elkaar; kan mevrouw Jonker niet meer naar de 

paarden? Dan zorgen wij dat er paarden naar haar 

toe komen. Binnen een dag was het geregeld! 

Daar kwamen ze aangestapt, fjord Gandhi en draver 

Jack Daniels, twee prachtige imposante en lieve 

hengsten. Voorzichtig werd er contact gemaakt. 

Ruiken, snuffelen, kroelen en aaien. Jazeker, er was 

echt een connectie waar zowel mevrouw Jonkers als 

de paarden van genoten. Een heleboel wortels én 

een suikerklontje gingen er doorheen. Hoe bijzonder 

dit was? De foto’s zeggen alles. En de blik van 

mevrouw Jonkers? Die vergeten wij nooit meer! 

Teams/locaties NPS

Liduinahof A (locatie Frankeland) 70%

Liduinahof B/Havenbogen (locatie 

Frankeland)
67%

Groenzicht/Meerzicht/Menuet/Suite 

(locatie Harg-Spaland)
65%

DrieLanen (locatie Jacobs Gasthuis) 100%

Matlinge (locatie Schiewaegh) 50%

Vaartland 65%

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep, 

wijkteam Schiedam Centrum
72%

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep, 

wijkteam Schiedam Noord
79%

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep, 

wijkteam Vlaardingen
62%

Frankelandgroep totaal 69,5%

Bij dit onderzoek zijn zowel cliënten uit de 

wijk als huurders binnen onze (aanleun)

wooncomplexen gevraagd naar hun erva-

ring met de wijkverpleging die zij thuis van 

ons ontvangen.

De uitkomsten zijn weer prachtig en 

daar kunnen wij – met een respons van 

50% (242 cliënten) – zeker trots op zijn! 

We scoren op alle onderdelen gelijk aan 

of hoger dan vorig jaar én hoger dan de 

 vergelijkingsgroep van Facit.

Net Promotor Score (NPS)
Zie hiernaast de promotorscore per 

wijkteam/locatie.

Deze score geeft het percentage van 

cliënten weer dat een cijfer 8, 9 of 

10 heeft gegeven bij de vraag ‘Zou u 

de  Frankelandgroep aanbevelen bij 

andere mensen met dezelfde ziekte of 

gezondheidsklachten?’

We zijn blij dat in de resultaten is terug te 

zien dat cliënten uit de wijk en huurders 

binnen onze (aanleun)wooncomplexen - net 

als voorgaande jaren - tevreden zijn over 

onze zorg- en dienstverlening! Hier blijven 

we ons dan ook ten volle voor inzetten. 

Uitkomsten 
 cliëntenraadpleging
Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep
Door Els Nauta, hoofd kwaliteit en communicatie

In december 2021 heeft onderzoeksbureau Facit opnieuw een cliëntenraadpleging 

uitgevoerd bij onze cliënten van de Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep. 

Hartenwens in vervulling
Door Diana Snoek, redactiesecretaresse

Knuffelen met paarden ... dat is de hartenwens van 

mevrouw Jonker die op afdeling 5/7 in Frankeland 

woont. 

Dat haar liefde voor paarden altijd groot is geweest, 

wisten de medewerkers op de afdeling. Mevrouw 

is dol op paarden en heeft echt ‘iets’ met deze 
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De werkdag van ...

Door Annelies van Breukelen, redacteur 

Jan Driesen 
neuroloog en bij Frankeland behandelaar bij 
de Parkinson dagbehandeling 

kenmerkende verschijnselen vertonen, zoals stijf-

heid, traagheid in beweging, een gebogen houding 

en een gezicht zonder of met minder uitdrukking. 

Ook kan iemand bijvoorbeeld slikproblemen 

krijgen, problemen met plassen en poepen, schui-

felend gaan lopen en moeilijk op gang komen om 

te lopen en ook weer moeilijk kunnen stoppen met 

lopen,” zegt Jan. “De kern van de ziekte is dat alles 

trager wordt, zoals het denkvermogen. Iemand kan 

ook geheugenproblemen krijgen en stemmings-

stoornissen, vaak in de vorm van depressie. Ook is 

het trillen van de handen een bekend verschijnsel. 

Dat begint vaak aan één kant.” 

“Er zijn ook aandoeningen die heel erg op de 

klachten van Parkinson lijken, dat wordt Parkinso-

nisme genoemd. Bij mensen met Parkinsonisme is 

het probleem dat ze moeilijker op medicijnen in te 

stellen zijn,” zegt hij. “Ook verloopt de ziekte sneller.”

Waar komt de naam van de ziekte 
vandaan?
“De ziekte is voor het eerst beschreven in 1817 

door James Parkinson,” zegt Jan Driesen. “James 

Parkinson is geboren op 11 april. Vandaar dat we 

tegenwoordig op die dag extra aandacht besteden 

aan Parkinson: Wereld Parkinson Dag.”

Tijdens Wereld Parkinson Dag wordt er extra 

aandacht gevraagd voor meer onderzoek naar de 

oorzaak van Parkinson en is er aandacht om de 

kwaliteit van zorg en leven met Parkinson(ismen) te 

verbeteren.

Maar als liefhebber van zijn vak was het eigenlijk 

uitgesloten om niets meer te doen met zijn kennis. 

Daarom is hij eens in de twee weken te vinden 

in Frankeland, waar hij zijn aandacht richt op de 

Parkinson-cliënten van de dagbehandeling. 

Het wordt direct een wervelend gesprek, want met 

zoveel jaar ervaring heeft Jan heel wat te vertellen. 

Maar eerst vraag ik Jan om wat meer informatie 

over de ziekte van Parkinson. Dat is namelijk het 

doel van dit interview. 

Wat is Parkinson precies?
“Parkinson is een ziekte van het zenuwstelsel. In 

de hersenen ontstaat een tekort aan een bepaalde 

overdrachtsstof. Door dat tekort kan iemand de 

Toen ik in mijn omgeving vertelde dat ik in gesprek zou gaan met neuroloog Jan 

Driesen, moest ik hem van velen de groeten doen. Dat is ook wel te begrijpen. 

Hij werkte sinds 1988 in het Holy ziekenhuis als 

neuroloog, was betrokken bij de zorg rondom 

dementie en de behandeling van CVA (Cerebro 

Vasculair Accident, oftewel beroerte, red.), maar 

vooral ook de behandeling van patiënten met 

Parkinson. 

Jan Driesen heeft veel patiënten langs zien komen. 

En waarom de patiënten zo blij met hem waren, 

ging ik tijdens het interview al snel begrijpen. Hij is 

namelijk een prettige gesprekspartner, die ook nog 

eens op een heldere manier over de meest inge-

wikkelde ziektes kan vertellen. Ik mocht tijdens dit 

gesprek gewoon Jan zeggen, we tutoyeren elkaar.

Sinds een jaartje is Jan Driesen met pensioen. 
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Is Parkinson te genezen?
“Helaas niet,” zegt Jan. “Parkinson is een progres-

sieve ziekte. Dat wil zeggen dat de ziekte steeds 

erger wordt. Er is wel veel vooruitgang geboekt 

om mensen goed in te stellen op medicijnen. Het 

belangrijkste medicijn is Levodopa. Daarnaast is 

bewezen dat het goed is wanneer de cliënt zoveel 

mogelijk in beweging blijft.”

Jan Driesen zegt dat elke cliënt zijn eigen Parkinson 

heeft. Daarmee bedoelt hij dat iedereen anders 

ingesteld moet worden op medicijnen en een 

ander advies moet krijgen over bewegen. Jan: “Dat 

bewegen moet natuurlijk ook passen bij iemands 

interesses. De een komt helemaal tot zijn recht 

bij een tangoles, terwijl de ander juist geniet 

van fietsen. Dat maakt de ziekte ook zo apart; 

met lopen kunnen zich soms grote problemen 

voordoen, zoals valgevaar, maar zodra diezelfde 

persoon op de fiets stapt lijkt er helemaal niets aan 

de hand. Dus elke cliënt moet uitzoeken wat nog 

wel lukt en wat niet meer en dan gaan kijken hoe 

dit te compenseren is, om de kwaliteit van leven zo 

hoog mogelijk te houden.”

Is de oorzaak van Parkinson niet 
bekend?
“Er is al heel veel onderzoek gedaan,” zegt Jan. 

“En uit die onderzoeken is inmiddels wel gebleken 

dat vervuiling, en met name insecticide, een 

grote oorzaak is voor het krijgen van Parkinson. 

Ik adviseer u echter om niet gelijk te schrikken. 

Het is inderdaad bewezen dat in gebieden waar 

veel insecticiden gebruikt worden meer mensen 

Parkinson hebben. Maar gelukkig is niet ieder 

lichaam er gevoelig voor. Het is te vergelijken met 

roken en longkanker. We weten met zijn allen dat 

roken longkanker kan veroorzaken, maar in Franke-

land wonen ook heel wat stugge rokers van 90 jaar 

en ouder zonder longkanker.”

Toch laat Jan Driesen de woorden ‘Parkinson 

pandemie’ vallen. En dat is niet voor niets. Op dit 

moment zijn er in Nederland ongeveer 50.000 

mensen met Parkinson(isme) en men verwacht dat 

dat aantal over tien jaar is verdubbeld. Niet voor 

niets komen dezelfde woorden dan ook terug in de 

titel van een recent verschenen boek, dat Jan mij 

laat zien (De Parkinson Pandemie. Een recept voor 

actie, geschreven door prof. dr. Bas Bloem en dr. 

Jorrit Hoff, red.).

Wat is het advies aan mantelzorgers 
en zorgverleners van cliënten met 
Parkinson?
“Heb geduld en richt je op dat wat een cliënt 

nog wel kan,” vertelt Jan Driesen. “Soms lijkt het 

of de cliënt niet in is voor een praatje. Door het 

mimiekarme gelaat lijkt het soms alsof iemand niet 

reageert op een vraag. Maar vanwege de traagheid 

duurt het langer voordat hij of zij de vraag heeft 

verwerkt en een antwoord heeft gevonden. Dat 

kan soms echt wel een paar minuten duren. Neem 

die tijd. Een Parkinsoncliënt heeft behoefte aan dat 

contact.”

“Doordat iemand traag reageert denken mensen 

soms dat hij of zij dement is. Het is goed om te 

bedenken dat Parkinsondementie wel kan voor-

komen, maar vaker is dat nog helemaal niet het 

geval en dan is het extra vervelend als de cliënt zich 

niet begrepen voelt,” legt hij uit. 

“Verder is het lopen voor veel cliënten een groot 

probleem. Maar het helpt als je elke stap hardop 

telt en met de cliënt in het ritme meeloopt, als een 

soort dans,” zegt hij. “En kijk multidisciplinair naar 

mogelijkheden. Zo zal een ergotherapeut u kunnen 

vertellen dat er speciale rollators zijn voor mensen 

met Parkinson. En schoenen met een laserstreep, 

wat voor de cliënt helpend is om een stap te maken.”

Tenslotte wil ik nog weten: wat kunnen we de 

komende tijd verwachten in het Parkinson Café?

Jan is kroegbaas van het Parkinson Café in Franke-

land, waar eens per twee maanden, op de derde 

dinsdag van de maand, informatie wordt verstrekt 

over de ziekte van Parkinson en lotgenotencon-

tact mogelijk wordt gemaakt. Samen met een 

team bedenkt hij elke keer weer een ander thema. 

Thema’s die we mogen verwachten zijn o.a. de 

functie van zang en dans bij Parkinson en wettelijke 

regelgeving voor cliënten met Parkinson. “Iedereen 

is van harte welkom in het Parkinson Café,” bena-

drukt Jan Driesen. “Het is voor zowel de cliënt als 

de mantelzorger, maar ook voor zorgverleners en 

behandelaars.” 

Ik besluit in ieder geval de eerstvolgende keer eens 

een bezoekje te brengen, want het lijkt mij super 

leerzaam. 

Ik werk (weer) als gastvrouw op afdeling 2. 

Maar in de tijd dat ik als vrijwilliger werk-

zaam was kookte ik iedere vrijdag hier 

op de afdeling samen met de bewoners. 

En dat vindt iedereen zo leuk, dat ik dat 

gewoon als vrijwilliger ben blijven doen. 

Iedere bewoner draagt naar vermogen 

een steentje bij, en samen wordt er 

dan een lekkere maaltijd van gemaakt. 

De een haalt de boontjes af, de ander 

kookt de rijst en weer een ander dekt de 

tafel. Na gedane arbeid is het natuurlijk 

genieten van het eten dat we zelf hebben 

klaargemaakt! 

Wereld Parkinson Dag11 april

Aan tafel
in Harg-Spaland
Door Yvonne Sabel, gastvrouw
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Een vosje valt onder de zandbijen, waar ik zo 

dadelijk verder op zal ingaan. Ze hebben, net als de 

honingbijen, langwerpige ogen en bestuiven ook de 

bloemen waarop ze zitten te foerageren. De gemid-

delde lengte van het vosje is zo’n 12 millimeter en 

ze zijn voor de mens ongevaarlijk. Ze steken alleen 

als ze zich bedreigd voelen, maar je moet van 

goeden huize komen om dit voor elkaar te krijgen. 

De vliegende vos
Foto’s en tekst door Ad Bakker, macrofotograaf

Oog op de natuur

van de hoofdgang worden er zijgangen gemaakt, 

die eindigen in een broedcel. De broedcellen liggen 

ongeveer 40 centimeter diep in de grond. De 

binnenwand wordt bekleed met een uitscheiding 

uit een klier die Dufour-klier wordt genoemd. Na 

het bevoorraden van de broedcel wordt deze afge-

sloten met een zandprop. De larve spint geen cocon 

en wordt dus in die broedcel na het verpoppen 

gewoon volwassen.

Er is maar één generatie per jaar en die zijn maar 

drie maanden (maart t/m mei) te zien. Op het 

moment dat dit blad op uw leestafel ligt hebt u dus 

goede kans om ze buiten te spotten! De manne-

tjes verschijnen een of twee dagen eerder dan de 

vrouwtjes. Na een week zijn er ook veel vrouwtjes te 

zien die voedsel zoeken en vinden op de bloemen. 

De mannetjes hebben twee strategieën om de 

vrouwtjes te veroveren. De eerste tactiek is langs 

de struiken en bosjes patrouilleren om uit te kijken 

naar rustende vrouwtjes. De tweede tactiek is laag 

boven de grond zigzaggend de jacht openen op een 

vrouwtje. Heeft hij er een in het vizier dan stort hij 

zich als een dwaas op het vrouwtje en ze vallen dan 

beiden op de grond waar de paring plaatsvindt.

Ik hoop u geïnspireerd te hebben om buiten op 

zoek te gaan naar dit toch wel bijzondere bijtje. Ik 

vind ze echt mooi en vind het leuk om ze waar te 

nemen in hun doen en laten. Ik hoop ze daarom 

ook weer snel te zien en ze op de gevoelige plaat te 

kunnen vastleggen.

Het vosje behoort tot de zandbijen en ze zijn soli-

tair. Ze hebben dus geen nest met een koningin, 

soldaten en werksters, maar de vrouwtjes maken 

hun nest in zanderige gronden waarin de eitjes in 

groepen worden afgezet. De nesten worden ook in 

tuinen en zelfs tussen de straatstenen aange-

troffen. De hoopjes zand die dan ontstaan doen 

denken aan mierenhopen maar dit is dus niet altijd 

zo. Het kan soms voorkomen dat er een groep 

vosjes nesten bouwt in de nabijheid van elkaar. En 

dan kan het straatje er erg rommelig uit komen 

te zien door al die hoopjes zand. Laat het er maar 

even zo bij liggen, want na een paar weken is het 

alweer voorbij. We moeten niet vergeten dat deze 

vosjes heel belangrijk zijn voor de bestuiving!

Het vosje is een algemene soort die zowel op meer 

begroeide plaatsen als wat schralere gronden te 

vinden is. Een echte voorkeur heeft het vosje niet 

wat betreft bloemen, al vliegt hij wel graag op 

ribessoorten zoals de aalbes, kruisbes en tros-

bessen. Het vosje is vanaf maart tot eind mei te 

bewonderen, waar ze bij zonnig weer uit de grond 

tevoorschijn komen, waar ze dan al een half jaar 

in volwassen toestand hebben doorgebracht. Op 

een warme dag maakt het vrouwtje maximaal tien 

voedselvluchten, ze verzamelt dan het stuifmeel 

en nectar van diverse soorten bloemen en plakt dit 

aan haar achterpoten zoals hommels en honing-

bijen dat ook doen.

Het vosje lijkt door de beharing dan wel een beetje 

op een gewone honingbij of hommel, ze hebben 

een veel kortere tong en de antennes zijn ook aan 

de korte kant. Maar vooral het platte achterlijf valt 

erg op. Dit is bij het mannetje goed te zien doordat 

hij daar minder beharing heeft. Het vrouwtje is 

daar dikker behaard waardoor het dan ook wat 

moeilijker is te zien. Het achterlijf van de hommel 

en honingbij is juist rond in plaats van plat.

Het nest is enkelvoudig en vertakt. Dat klinkt 

tegenstrijdig, maar het klopt wel. De hoofdgang 

loopt tot zo’n 50 cm diep de grond in. Aan het einde 

Als het wat frisser is en ze nog niet echt ‘vliegerig’ 

zijn, zet ik ze soms wel eens op mijn hand. Dit 

vinden ze helemaal niet vervelend want aan mijn 

lichaamstemperatuur warmen ze zich dan even 

op, om daarna weer op de bloemen te gaan zitten. 

Ik heb ook nog nooit van iemand gehoord dat hij 

of zij gestoken is door een vosje of door andere 

zandbijen.

Eerst maar even een voor de hand liggend misverstand uit de weg helpen. Dit is 

een bij, die ook wel vosje wordt genoemd, vanwege de oranje-bruine beharing 

op zijn bovenzijde. Zijn flanken en onderzijde hebben een zwarte kleur beharing. 

Door de lange, dichte beharing lijkt deze soort ook wel een beetje op een hommel. 

Overigens is het mannetje gemakkelijk te herkennen door zijn witte baard. 

Vrouwtje

Mannetje
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april
amuse

Geitenkaas met biet en bacon 

voorgerecht
Groene asperges en gerookte zalm met mangomayonaise

hoofdgerecht
Lamsrack met gekaramelliseerde uiencompote, voorjaarsgroenten en een saus van citroentijm

nagerecht
Soepje van perzik met strawberry cheesecake-ijs en rood fruit 

mei
amuse

Bloemkoolsoepje met kruim van bacon

voorgerecht
Pikante gamba’s met knoflook en groene kruiden

hoofdgerecht
Gebakken kogelbiefstuk met pepersaus, knoflookaardappeltjes en zoete spruitjes

nagerecht
Gekaramelliseerde ananas met champagne-ijs 

juni
amuse

Rundercarpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitjes, rucola en Rotterdamsche Oude (oude kaas)

voorgerecht
Gebonden mosterdsoep met zalmsnippers

hoofdgerecht
Op de huid gebakken doradefilet, bearnaisesaus, mix van witte en groene asperges en Vlaamse friet

nagerecht
Verse aardbeienmousse met vanille-ijs en slagroom

High Five-diner
(Twee)maandelijks 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 in 2022:

• bewoners en broodmaaltijd/warme- 

maaltijdabonnementhouders: € 15,-

• huurders en overige prijsgereduceerden:  

€ 21,-

• overige bezoekers: € 28,-

 

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 13 mei

vrijdag 10 juni

vrijdag 8 juli 

vrijdag 12 augustus

vrijdag 9 september

vrijdag 8 oktober

vrijdag 12 november

vrijdag 10 december 

Harg-Spaland vrijdag 22 april

vrijdag 24 juni

vrijdag 26 augustus

vrijdag 21 oktober

vrijdag 2 december

Jacobs
Gasthuis

zaterdag 11 juni

zaterdag 9 oktober

zaterdag 13 november

zaterdag 11 december

Schiewaegh zaterdag 11 juni

zaterdag 6 augustus

zaterdag 1 oktober

zaterdag 3 december

Vaartland dinsdag 26 april

dinsdag 14 juni 

dinsdag 23 augustus

dinsdag 18 oktober

dinsdag 13 december
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Smulmiddagen

In alle locaties van de Frankelandgroep 

worden ‘Smulmiddagen’ georganiseerd. 

De ‘Smulmiddagen’ laten zich het best 

omschrijven als een ‘heerlijk tussen-

doortje in de middag’.

Maand Wat valt er te smullen?

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 de ‘Smulmiddagen’ worden op alle loca-

ties ruim van tevoren via posters aangekondigd. Het 

onderstaande overzicht geeft alvast een idee van 

wat er iedere maand geserveerd zal worden. 

De kosten voor de ‘Smulmiddag’ bedragen:

• bewoners en broodmaaltijd/ warme- 

maaltijdabonnementhouders: Gratis

• huurders en overige prijsgereduceerden: € 3,90

• overige bezoekers: € 6,70

Hopelijk mogen de locaties u binnenkort 

verwelkomen!

Met een aantal bewoners van afdeling 4 van 

 Frankeland gingen we met hulp van vrijwilligers 

naar een lunchconcert in Theater aan de Schie. 

Daar was een pianoconcert van Alexander Charter. 

Hij speelde stukken van Franz Schubert, Frédéric 

Chopin en Franz Liszt. Zowel de bewoners als de 

vrijwilligers genoten van de muziek én de lunch.

Lunchen 
met Liszt
Door Sandra Verbrugge-van Vliet, 

activiteitenbegeleider
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Puzzel met als oplossing: schaatstechniek
mevrouw J. Kloosterman-van de Koppel, Populierenlaan 58, Schiedam Frankeland / Jacobs Gasthuis

de heer/mevrouw G. Huigen, Louis Raemaekerstraat 235, Schiedam Harg-Spaland

de heer J.E. Relyveld, appartement 329  Schiewaegh

mevrouw H.N. Kooiman-Hofsté, appartement 033 Vaartland

Sudoku met als oplossing: 6
mevrouw T. van Beers, Royaardsplein 35, Schiedam Frankeland / Jacobs Gasthuis

de heer R. de Groot, Gerstakker 76, Schiedam Harg-Spaland

mevrouw J.A.B. Koeiman, appartement 349  Schiewaegh

mevrouw M.H.L. van Es, appartement 632 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 3 mei 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

Prijspuzzels

AANBLIJVEN

ABUIS

ADJUNCT

ALPACA

ANDERS

BEITS

BIEDEN

BONDIG

CARPORT

CASCO

COHESIE

DESPERADO

DIKWIJLS

DOEMEN

ELEGANT

ERTS

GELEED

GEUREN

GRACHT

HEILDRONK

IJSSCHEP

IJSVOGEL

IPOD

JETSET

KALKEI

KLIER

KRUIT

KWEZEL

LINKER

LOTION

MENTHOL

MOMENT

MORREN

NA-APERIJ

NATUUR

NEUZEN

OPEREREN

PARTY

PIEF

POESLIEF

REMIX

RODELBAAN

ROTSTUIN

ROZET

RUITEN

SCHMINK

SEDERT

STERIEL

TERM

TOEZICHT

TREF

TV-SERIE

UIENSOEP

UITBATER

VERSCHIL

WACHTEN

WASEM

WIJZER

ZEE-ENGTE

H U I T B A T E R D E E L E G A N T E R M

L O H T N E M O M N E D E I B K W A S E M

D O E M E N E F E I L S E O P R W J S M E

M V E R S C H I L O T I O N C O H E S I E

O C S A C N D E S P E R A D O E D T Z X F

R L T C N U J D A N G B N U I E N S O E P

R I E F Y K A N E E U I O L I C R E R N L

E N R E L C A V T I U N D N A E N T E S M

N K I I A A IJ G S T A R A R D A K R S L W

K E E P P L N C S L O N P A T I E L Y IJ A

R R L E B E H T G N E O D U B R G T A W C

U A R N E M O N K R R G U E E L R R T K H

I IJ A E I R E S V T A R O P R A E E E I T

T A Z N N E U Z E N A C O V P S S D Z D E

E T K N E R U E G I P E H C S S IJ E O IJ N

N E T O E Z I C H T B E I T S IJ K S R R W

mailto:fgn.redactie%40frankelandgroep.nl?subject=


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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Informatie contactgegevens
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