
www.frankelandgroep.nl

euws
Frankelandgroep

nieditie 4 - 2017

www.frankelandgroep.nl

Week van het Geluk 
Resultaten ‘Beste werkgeversonderzoek 2017’ 

Alleen winnaars voor Plus Wonen



2 3

Minicamping
Frankeland

De ABC-methodiek,
geen abc-tje

Nieuwe TOF-kantoor
feestelijk geopend

Week van het geluk

2415

35 54

In deze editie en verder...

colofon
Jaargang 9, nummer 4 – 2017

Oplage 3.650 stuks

Coverfoto Patrick Mostert

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

Hoofdredacteur Hennie van der Gaag

Redactiesecretaresse Diana Snoek

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

Vormgeving DTPat - Patrick Mostert

Frankelandgroep Nieuws verschijnt zes keer 
per jaar. Het volgende nummer verschijnt  
15 oktober 2017

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

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

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

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

Informatie over advertenties
fgn.redactie@frankelandgroep.nl

Voorwoord 4
Gedicht 5
Parkinson Café 6
High Five-diners 8
Busreizen vanuit Frankeland 10
Mantelzorgcafé 11
Exposities 12
Steunfonds Derde Wereld 14
Raad de Plaat 16
Een middagje naar het strand 18
Jubileum Franki Singers 19
Cursus omgaan met  20 
iPad en Android-tablet
Gezelligheid kent geen tijd! 22
Villa de Pastorie 23
Nieuwe generatie vraagt om  26 
nieuwe activiteiten 
Sportiviteit op de parkeerplaats  27
van Frankeland 
Op de koffie bij … 28
Plus Wonen kent alleen winnaars 31
Alzheimer Café 32
Waardigheid en trots-congresdagen 34
De resultaten van het  51 
‘Beste Werkgeversonderzoek 2017’  
De ‘wie-is-wie-quiz’ 52
Om even bij stil te staan … 53
Maria-concert in de Basiliek 57
Sluitingsperiode Beautysalon 57
Optreden muziekles 58
Column Cindy 59
In gesprek met  60
IDB  Maatwerk 64
Natuur-rijk Schiedam 65
Stadsarchief Vlaardingen  66
Handenarbeidclub 70
De eindmusical 71
Vacature 71
Rondje  Frankelandgroep! 72
Roze Salon 73
Podia uitgelicht 74
Puzzeltijd 78



4 5

De zomer is begonnen en op het moment van schrijven hebben we nog geen kabinet.  
De formatievorming duurt voort. 
Nog geen record. Het Nederlandse record formatievorming stamt uit 1977. Velen van u zullen 
het zich nog herinneren. Destijds had de PvdA van Joop den Uyl de verkiezingen gewonnen. 
Het lukte Den Uyl echter niet om een regering bij elkaar te krijgen.

Voorwoord
De onderhandelingen tussen PvdA, CDA en 
D66 liepen stuk.
Het CDA en de VVD spraken daarom in het 
geheim af om alsnog samen een kabinet 
te vormen zonder de verkiezingswinnaar 
PvdA. Dit lukte en daarna werd  CDA-leider 
Van Agt de minister-president. 
Na 208  dagen was de formatie eindelijk 
klaar.
Nederland stond vanaf dat moment 
 nummer één qua langste formatievorming 
in de wereld. Een dubieuze eer!

België heeft in 2011 dit record echter 
 gebroken. Maar liefst 541 dagen duurde de 
formatievorming. Dat dit niet alleen maar 
slechte dingen voor een land meebrengt, 
is toen ook bewezen. In deze periode van 
formeren heeft de Belgische economie een 
flinke groei doorgemaakt. 
Kortom, politieke partijen in Nederland: doe 
rustig aan met formeren.

De Frankelandgroep doet ook weer mee 
met een verkiezing. De verkiezing voor 
‘beste werkgever’.
Vorig jaar zijn we eerste geworden.  
Na deze verkiezing hoeven wij gelukkig 
niets te doen met formatievorming. Onze 
formatie (alle mensen die in de Frankeland-
groep werken) is meer dan prima!
We hopen ook dit jaar op een hoge  notering.

Tot slot wil ik toch nog even terugkomen 
op de ‘belangrijkste bijzaak’ in het leven: 
 voetbal.
Het zal u niet zijn ontgaan dat  Feyenoord 
kampioen is geworden. Dit is op ver-
schillende momenten uitbundig door de 
 supporters gevierd. En gelukkig zonder 
grote ongeregeldheden.
Ik heb mijn seizoenkaart, samen met mijn 
zoon, voor ‘vakkie QQ’ al weer binnen. 
Maar hoe nu verder? Feyenoord-supporter 
zijn was altijd ‘lijden’.
Vanaf nu niet meer? Acht van de tien 
 seizoenen kampioen worden?
Dat is nog eens een mooi vooruitzicht!

Fijne (na)zomer toegewenst en veel 
 leesplezier (met of zonder regering).

Roel van Tongeren
directeur zorg Harg-Spaland, Schiewaegh 
en Vaartland

Doos vol herinneringen
Open de doorzichtige doos, duiken 

 opeens enige verborgen herinneringen 

 van mooie unieke zomer op: postkaarten

 romantische woorden, sporen van tederheid.

 Dagboek geschreven, gestempelde 

 treinkaarten op weg naar verre streken

 Bezochte openingen met tentoonstellingen

 Voorstelling klinkt weer als muziek in de oren.

 Dorpsgezichten & landschapstaferelen

 zullen mij herinneren aan een rustige tijd

 Half leesbare letters rakelen het verleden op

 Gedroogde jasmijn bloem tussen gelezen papier.

 Lavendel, geur en kleur van de Provence

 overstroomt mijn hart met prachtige beelden

 Ik zie de verschillende seizoenen voorbijtrekken

 Een stralende huid in de zomer met zwoele nachten. 

Levensgedicht door: Catherine B.

GEDICHT
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ZORGCAFÉ’S ZORGCAFÉ’S

Wat een grote opkomst! Ruim 70 belangstellenden waren in de Havenzaal van Frankeland 
aanwezig om te luisteren naar de heer Driesen, neuroloog van het Vlietlandziekenhuis. Ook 
 mevrouw Carla Aalderink, directeur van de Parkinsonvereniging, was deze avond aanwezig. 

Volgens de heer Driesen zijn er nog geen 
grote doorbraken bekend over nieuwe 
behandel methoden bij de ziekte van 
 Parkinson; er wordt in eerste  instantie 
 alleen nog  medicatie  toegediend. Als deze 
 medicatie in tabletvorm moeilijker wordt, is 
er een drietal methodes dat  wellicht  betere 
 effecten geeft op de  verschijnselen die bij 
Parkinson horen. 
Deep Brain  Stimulation (DBS=diepe 
breinstimulatie) is een behandel  methode 
 waarbij  elektroden in de hersenen worden 
geplaatst die  elektrische signalen afgeven. 

Hierdoor worden  specifieke  symptomen 
onderdrukt, waardoor  klachten  afnemen 
of worden opgeheven. Nadeel van deze 
 methode is de wachtlijst van zes tot acht-
tien  maanden.
De morfinepen of -pomp wordt gebruikt bij 
‘on- en off-periodes’. De pen is  kortdurend, 
de pomp is voor een langere werking. Deze 
sonde brengt de medicatie in gelvorm 
 direct via de darmen naar de hersenen, 
waar het omgezet wordt in  dopamine. Deze 
behandelmethode heeft als doel  langere 
perioden van normale bewegingsvrijheid 
mogelijk te maken.

Na de pauze komen nog wat vragen van-
uit het publiek aan bod. Zo komt bijvoor-
beeld de vraag naar voren ‘hoe zie ik het 
verschil tussen dementie, gerelateerd 
aan  Parkinson en ‘gewone’ dementie?’. 
Of ‘is Parkinson  erfelijk?’ en ‘moet ik mijn 
 medicijnen op vaste tijdstippen innemen?’ 
De heer Driesen weet op alle vragen een 
duidelijk antwoord te geven en zo komt er 
een einde aan deze informatieve en gezel-
lige avond. 
Bent u nieuwsgierig geworden naar deze 
Parkinson Cafés of heeft u behoefte aan 
een avondje gezelligheid samen met lot-
genoten? U bent van harte welkom op 
13 september van 19.00 uur tot 21.00 uur en 
op 8 november van 14.30 uur tot 16.30 uur.
Tot dan!

Jopie Klerks

Parkinson Café
van 12 juli

Mevrouw Carla Aalderink vertelt dat er 
een nieuwe brochure uit is waar boven-
genoemde therapieën in benoemd worden. 
Deze brochures kunnen bij de Parkinson-
vereniging worden opgevraagd. Ook geeft 
zij aan dat er nog vrijwilligers  worden 
 gezocht voor een onderzoek, waaraan 
thuis kan worden meegedaan. Dit houdt 
in dat thuis  speeksel moet  worden opge-
vangen en opgestuurd voor onderzoeken 
ten behoeve van de ziekte van  Parkinson. 
De heer Driesen grapt dat het  opvangen 
van speeksel voor de meeste mensen 
met  Parkinson geen probleem zal zijn!  
Men krijgt € 15,- vergoeding voor deelname 
aan dit onderzoek. 
Het wordt tijd voor een korte pauze en dus 
tijd voor een gezellig praatje met elkaar en 
het uitwisselen van tips en weetjes rondom 
Parkinson. 
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High Five-diners

Tijdens het High Five-diner, dat iedere twee maanden op elke locatie plaatsvindt, 
 krijgen gasten een heerlijk viergangendiner van hoge kwaliteit aangeboden. Dit wordt 
afgesloten met een kopje koffie of thee.
Overige drankjes zijn voor eigen rekening.

Iedereen is welkom, maar wij vragen u vriendelijk om u vooraf bij de horeca of keuken 
van de betreffende locatie aan te melden.

Agenda
De High Five-diners vinden plaats op onderstaande data en locaties. 
Voor alle avonden geldt de aanvang vanaf 16.45 uur.

 » Frankeland :  9 oktober en 11 december 

 » Harg-Spaland :  27 augustus, 29 oktober en 17 december 

 » Jacobs Gasthuis :  21 augustus, 16 oktober en 18 december 

 » Schiewaegh :  31 augustus, 26 oktober en 7 december 

 » Vaartland :  29 augustus, 31 oktober en 19 december

Kosten
De kosten voor de High Five-diners (exclusief drankjes) zijn als volgt:

 » bewoners en warme-maaltijdabonnementhouders: € 12,50

 » huurders en overige prijsgereduceerden: € 17,50

 » overige bezoekers: € 22,50

High Five-menu augustus
Amuse

Oude Reypenaer met appel, walnoten en stroop

Voorgerecht
Paddenstoelen-sinaasappelsoep met basilicum

Hoofdgerecht
Ossobucoragout met ratatouille en knoflookkrieltjes met rozemarijn uit de oven

Dessert
Brownie met stracciatella-ijs

High Five-menu oktober
Amuse

Wildmousse met cranberrygelei, komkommer en rode bessen

Voorgerecht
Heldere tuinkruidensoep met omeletreepjes

Hoofdgerecht
Kipfilet boerenmeisjes (vulling van abrikoos en monchou, omwikkeld met spek) 

begeleid met een Madeirasaus, Hollandse snijbonen, rode kool met appel en kaneel 
en een aardappeltorentje uit de oven

Dessert
Kersen petit four met een bolletje chocolade-ijs en slagroom



10 11

Busreizen vanuit Frankeland

Rondvaart door Europoort

Woensdag 23 augustus vertrekt u vanaf de Maeslant-
kering in Hoek van Holland voor een twee uur durende 
rondvaart door Europoort.
Tijdens de vaartocht kunt u genieten van een uitgebreid 
lunchbuffet.

Het instappen bij Frankeland is om 11.00 uur.
Rond 16.30 uur bent u terug bij de opstapplaats.
De kosten voor deze reis bedragen € 55,00 per persoon.

U kunt zich aanmelden bij de heer Cees van den Berg.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn op de genoemde inschrijfdatum en -tijd naar 
de Havenzaal te komen, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden bij de heer 
Cees van den Berg, via het algemene nummer van Frankeland 010 - 426 49 25.

Voor deze bustocht geldt dat bij het overschrijden van het maximaal aantal 
 deelnemers, de bewoners binnen de Frankelandgroep voorrang genieten boven 
degenen die zich van buitenaf aanmelden.

Mosselen eten in Yerseke

Op woensdag 20 september ligt het prachtige schip 
‘ Adriana’ in Yerseke voor u klaar om over de  nabijgelegen 
mosselbanken te varen.
Aan boord krijgt u een heerlijke mosselmaaltijd geser-
veerd.

Het instappen bij Frankeland is om 10.00 uur.
Rond 17.00 uur bent u terug bij de opstapplaats.
De kosten voor deze reis bedragen € 57,50 per persoon.

U kunt zich voor deze reis inschrijven op maandag 
11 september tussen 14.00 uur en 15.00 uur in de 
 Havenzaal van Frankeland.

Minters Mantelzorg organiseert mantelzorgcafés in de regio Vlaardingen, Schiedam en 
 Maassluis. In het Mantelzorgcafé kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten en ervaringen 
 delen.

Soms wordt er informatie gegeven over een specifiek thema, soms wordt er een activiteit 
aangeboden die creatief en/of ontspannend is. Onderstaand de agenda voor 2017.

Mantelzorgcafé Schiedam
Elke laatste dinsdag van de maand tussen 10.00-12.00 uur in de Wilgenburg, Land van Ris 6 
(achter de Basiliek) in Schiedam.

» 26 september: Voorstelling ‘Portretten – eenzaam ben je niet alleen’
» 31 oktober: ‘Somberheid en depressie’

Gastspreker: Vincent Wols, POH-GGZ
» 28 november: ‘ROG Plus’
» 12 december: Gezellige jaarafsluiting

Mantelzorgcafé Vlaardingen
Elke tweede dinsdag van de maand tussen 10.00-12.00 uur in de Groene Luiken, Oosthaven-
kade 8 in Vlaardingen.

» 12 september: ‘Elkaar ontmoeten’
» 10 oktober: Debat

Gastspreker: Edwin Pauptit
» 14 november: ‘ROG Plus’
» 12 december: Gezellige jaarafsluiting

Mantelzorgcafé Maassluis
Elke eerste donderdag van de maand tussen 10.00-12.00 uur in De Vloot, De Vloot 66 in 
 Maassluis.

» 7 september: ‘Somberheid en depressie’
Gastspreker: Jose de Groot, POH-GGZ

» 5 oktober: Debat
Gastspreker: Edwin Pauptit

» 2 november: ‘ROG Plus’
» 7 december: Gezellige jaarafsluiting

Wilt u meer informatie of deelnemen? 
Belt u dan naar 010 - 435 10 22 of stuur een e-mail naar info@mintersmantelzorg.nl. 
Alle actuele informatie staat in de agenda op: www.mintersmantelzorg.nl

Mantelzorgcafé
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EXPOSITIESEXPOSITIES

‘Die gozer met die pet’, Y. Awad
Harg-Spaland - 31 juli tot en met 29 september

De schilderijen van ‘Die gozer met die pet’ vallen 
op door de warme kleuren (voornamelijk aarde-
tinten) die hij gebruikt. 
’Die gozer met die pet’ laat zich inspireren 
door de natuur en gebruikt een eeuwenoude 
 techniek, genaamd: ‘Ala prima’ wat ‘alles in één 
keer’ betenent.

Jolanda Kuiters
Vaartland - 17 augustus tot 11 oktober

Jolanda Kuiters is een geboren en 
 getogen Schiedamse. Het is ongeveer 
een jaar geleden dat zij een workshop 
‘dikke dames-schilderen’ cadeau gaf 
aan haar vriendin. Uiteraard ging zij 
zelf ook mee en is zij sindsdien een 
 enthousiaste hobbyschilderes.

Margriet Wendrich
Frankeland - 1 september tot eind oktober

Margriet Wendrich is 62 jaar en woont in Rhoon.
Zo’n dertig jaar geleden begon zij met een 
 cursus aquarelleren. Margriet werkt met acryl en 
soms met olieverf. Zij schildert met penseel en 
paletmes en het liefst realistisch. 
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Van pater Henk Erdhuizen is het bericht uit 
 Bolivia ontvangen dat hij ons dankt voor de € 
2.000,- die het Steunfonds Derde Wereld aan 
hem heeft overgemaakt.

Pater Erdhuizen schreef:
De winterse kou is hier ingetreden. Door de 
hoge vochtigheidsgraad voelt het bij tien 
 graden zeer koud aan. De kou gaat in de botten 
zitten.
Ik heb 53 jongeren in huis en ga met uw gift truien kopen voor de jongeren, want die hebben 
ze nu hard nodig. Gisteren heeft het 20 uur achter elkaar geregend, het terrein stond helemaal 
blank. Het was koud en de jongens bleven in bed. Ze kwamen er alleen uit om wat te eten.

De jongens in mijn huis volgen een technische opleiding in de morgen en in de middag gaan ze 
naar de middelbare school. Kindertehuizen hebben het economisch zeer moeilijk. De  jongens 
die onder mijn hoede vallen zijn straatkinderen, verstoten kinderen, wees of half wees en 
 verlaten door één of beide ouders.
Enkele jongens leefden in extreme armoede. Ik ben blij voor deze knapen dat ik hén mede 
door jullie hulp kan verwennen met nieuwe kleding.

Lieve mensen, heel hartelijk dank, ook namens de jongens.

Henk Erdhuizen

Het Steunfonds Derde Wereld steunt diverse 
projecten in de derde wereld.
Wilt u meehelpen? Graag!

U kunt uw bijdrage storten op rekening-
nummer NL64ABNA0479473803 van de Sint 
Liduina stichting te Schiedam, o.v.v. gift t.b.v. 
actie 3 e wereld.

Steunfonds 
Derde 
Wereld

De TOF-medewerkers zitten er al een tijdje, 
maar op donderdag 22 juni is het nieuwe 
TOF-kantoor officieel op feestelijke wijze 
geopend met een DJ en heerlijke hapjes 
en drankjes. Wat een mooi kantoor is het 
 geworden aan de Nieuwe Haven!
De verschillende ruimtes zijn allemaal in stijl 
en met nieuw meubilair ingericht en met 
kleurrijke kunst aangekleed. Een leuk  detail: 
de schilderijen zijn met uiterste  precisie 
 opgehangen. Er kwamen  laserstralen aan 
te pas om alles kaarsrecht te hangen en dat 
is te zien!

Noot redactie: TOF is de afkorting van 
 Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep.

Nieuwe 
TOF-kantoor 
feestelijk 
geopend
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RAAD DE PLAAT

De oplossing van ‘Raad de Plaat’

Oplossing 1

Dit is een foto van de Beerhaven. Even 
een stukje historie. De Beerhaven is in 
1888 aangelegd en stond in verbinding 
met het Buizengat. Aan het begin van de 
20ste eeuw voerde het stadsbestuur het 
zogenaamde ‘tonnenstelsel’ in. 

Dat hield in dat elk gezin voor de grote en kleine boodschap een tonnetje kon huren. Dat 
 tonnetje haalde de zogeheten ‘strontophaler’ van de gemeentereiniging één of meerdere 
 keren per week op. Als je het kon betalen, liet je de ton natuurlijk vaker dan éénmaal per 
week ophalen. De strontophaler liet een ‘schoon’ tonnetje achter, zodat men weer een tijdje 
vooruit kon. Voor de strontophaler begon het dan pas, want deze, vaak overlopende en enorm 
stinkende tonnetjes, moesten vervolgens worden geleegd. Dat gebeurde in de Beerhaven, 
onderaan de Schiedamsedijk, bij de Hoflaan. Hij leegde de tonnen in een scheepje dat met 
de brij naar het Westland voer. De tuinders  waren er maar al te blij mee, want de bloemkolen 
groeiden er goed van. In de winter kwam het met enige regelmaat voor dat de inhoud van de 
tonnetjes bevroren was. Voor de stront ophaler zat er dan niets anders op dan ze in zijn huis-
kamer, vóór de kachel, te laten ontdooien. 
Ook aan dit tijdperk kwam een einde. In december 1926 besloot de gemeenteraad tot  opheffing 
van het tonnenstelsel en verplichtte aansluiting voor alle woningen met een watercloset op 
de stadsriolering. 

In 1941 is de Beerhaven gedempt met als doel de Schiedamsedijk breder te maken. Dit was 
noodzakelijk om een afrit aan te leggen naar de 450 noodwoningen in de Babberspolder. 
Deze werden in allerijl gebouwd om de slachtoffers van het bombardement op Rotterdam 
 onderdak te geven. De fotograaf is onbekend, de foto dateert van circa 1940.

RAAD DE PLAAT

Mocht u het weten, dan kunt u uw antwoord, voorzien van uw naam en adres, 
tot uiterlijk maandag 11 september inleveren bij de receptie van uw locatie, 
of mailen naar fgn.redactie@frankelandgroep.nl.
Er is een cadeaubon van € 15,00 te winnen.

De nieuwe ‘Raad de Plaat’

Voor de ‘Raad de Plaat’ uit de vorige editie zijn geen juiste inzendingen ontvangen.

Heeft u enig idee in welke straat dit in Schiedam is en welk gebouw hier tegenwoordig staat?

Oplossing 2

Van deze foto weten we nog steeds 
 helemaal niets. Er zijn helaas geen 
 reacties ontvangen. 
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Een aantal bewoners van afdeling PG1 is 
onder begeleiding een middag naar het 
strand van Kijkduin geweest.
Goed ingesmeerd en getooid met een 
zonne hoed ging het gezelschap op pad en 
kon iedereen genieten van het heerlijke 
weer, het strand en de zee.
De rit in de wombat vond men spannend en 
opwindend tegelijk: er werd veel gelachen.
De middag kon natuurlijk niet afgesloten 
worden voordat  er op een gezellig terras 
een hapje was gegeten.
Onvergetelijk, zo betitelden de bewoners 
deze stranddag.

Een middagje 
naar het 

strand

De Franki Singers, het koor van Frankeland dat door bewoners en buitenstaanders wordt 
gevormd, bestaat in de maand september maar liefst 25 jaar!
Dat wordt met een optreden in de Havenzaal in Frankeland feestelijk gevierd.

Het koor kan versterking van nieuwe leden goed gebruiken. Een geschoolde stem is niet 
nodig, belangrijk is dat u plezier aan zingen beleeft.
Komt u gerust een keer luisteren om te ervaren of het iets voor u zou zijn.

Voor meer informatie kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer van Frankeland 
(010 - 426 49 25). De receptioniste geeft uw gegevens door aan de contactpersoon van de 
Franki Singers.

De Franki Singers hebben een breed repertoire en repeteren elke vrijdagmorgen van 
10.30 uur tot 12.00 uur in de kapel van Frankeland.

Jubileum 
Franki Singers

25 jaar
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Na het succes in 2016 zijn er ook dit jaar weer cursussen voor de iPad en de Android tablet 
georganiseerd. 
Voor de meeste deelnemers is het de eerste keer dat ze met een iPad of tablet aan de slag 
gaan en kennismaken met de moderne technologie. 
Een grote stap om te maken omdat de meeste mensen denken dat het heel moeilijk is. 
Ook deden er bewoners mee die de cursus vorig jaar hebben bijgewoond.

De cursussen starten met een algemene 
uitleg. Eigenlijk is een iPad of tablet niets 
anders dan een kleine computer in zakfor-
maat. Je kunt er alleen niet mee bellen. Als 
de docent uitlegt dat je met één vinger het 
apparaat kunt bedienen, lijkt het al een stuk 
makkelijker dan iedereen in aanvang dacht. 
De deelnemers die geen iPad of tablet 
 hebben, krijgen er een in bruikleen voor 
vier weken en kunnen daarna zelf beslissen 
of ze er een gaan aanschaffen.

De docenten laten het verschil zien tussen 
iets doen met of zonder tablet. Bijvoorbeeld 
de krant lezen, een brief schrijven, op de 
klok kijken of een spelletje spelen. Daarna 
wordt gedemonstreerd hoe dit allemaal op 
een apparaat mogelijk is. 

De tablet moet gezien worden als een 
 bureau waar van alles op staat dat je zou 
kunnen doen, maar dan in de vorm van 
plaatjes.
Het plaatje/pictogram staat voor app, ofwel 
applicatie of programmaatje dat gestart 
wordt als je erop tikt. 
Na de uitleg gaan de deelnemers zelf aan 
de slag. 

In de lessen die volgen gaan de cursisten 
oefenen met e-mailen, foto’s maken, infor-
matie zoeken op internet, het  gebruiken van 
apps, spelletjes spelen en zoek opdrachten 
inspreken. Dat kan heel handig zijn als je 
moeilijk kunt omgaan met de letters op het 
toetsenbord. 
Daarnaast wordt er flink  geoefend met een 
aantal instellingen. 
Bijvoorbeeld het apparaat beveiligen met 
een pincode, het aanpassen van het geluid 
en de helderheid van het scherm.  

De meeste deelnemers vinden het  werken 
met apps, met name de spelletjes,  het leukst.  
Voor de deelnemers is het een goede  manier 
om het geleerde in praktijk te  brengen. 

Aan het einde van de cursus geven de 
 docenten nog de tip om de website van 
 SeniorWeb te bekijken. Zij willen de digitale 
wereld voor iedereen begrijpelijk maken. 
Wie lid is van SeniorWeb kan onder andere 
met korting computerboeken aanschaffen 
en online cursussen volgen. 

Wegens succes herhaald: cursus omgaan met iPad en Android-tablet

De docenten Joke en Marjolein hopen dat 
met deze cursussen de basis is gelegd om 
te leren werken met een iPad of tablet. Alle 
begin vraagt doorzettingsvermogen. 
Zij adviseren de deelnemers dan ook veel 
te oefenen en niet bang te zijn om fouten te 
maken. Van fouten kun je leren!

Joke, Marjolein en de vrijwilligers  hebben 
wederom met veel plezier deze lessen 
 gegeven.

Anja Hoogland
Bibliotheek Schiedam
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Op afdeling 2 is het gezellig en wordt er in harmonie van alles voor 
de bewoners georganiseerd. Zo zijn er thema-avonden aangeboden, 
 zoals Chinees, Spaans en Italiaans. Niet alleen het eten was aangepast, 
maar ook de medewerkers waren daar op gekleed. Voorafgaand aan 
deze avonden werden de bewoners ’s middags in de juiste stemming 
gebracht. Bijvoorbeeld met het maken van Spaanse waaiers en rozen 
voor in het haar. Omdat de reacties op deze avonden zeer lovend waren, 
wordt samen met de bewoners bekeken welke landen nog de revue 
gaan passeren.

Daarnaast zijn de voetbalmiddagen op zondag populair. Onder het  genot 
van een hapje en een drankje wordt er in de huiskamer  gezamenlijk 
naar de veelal spannende wedstrijden gekeken.

Petra van Osta en Sandra Speelmeijer

Gezelligheid kent geen tijd!

Begin juli hebben zeven bewoners en drie begeleiders van de Liduinahof in Villa de Pastorie 
in Rockanje een korte vakantie doorgebracht.

Het was prachtig weer waardoor iedereen de gehele dag buiten zat en zelfs kon worden 
 gebarbecued. Iets wat niet zo vaak meer gebeurt nu men in de Liduinahof woont. Tijdens het 
eten kwamen de mooiste verhalen naar boven en werden oude herinneringen met elkaar 
 opgehaald. Als buren leerde men elkaar op een andere manier kennen. De tweede dag werd 
er een wandeling naar het strand gemaakt en genoot men van de koffie met appelgebak bij 
het strandpaviljoen met mooi uitzicht op zee.

’s Avonds werd de rit naar huis aangevangen. Het waren maar twee dagen, maar het leek veel 
langer. 

Erika van  Driessen Hoogland

Villa de Pastorie
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Een zonnetje, een hapje en drankje, tenten, caravans, verschillende activiteiten en livemuziek: 
dat waren de ingrediënten voor een fantastische dag op de camping bij Frankeland!

Minicamping Frankeland

Voor de activiteitenbegeleiders en vrijwil-
ligers begon de dag om 08.30 uur met het 
opzetten van de camping. De tenten, het 
podium en kraampjes werden met behulp 
van de algemene dienst opgebouwd. 
De parkeerplaats werd versierd en geheel 
in campingsfeer gebracht. Daarbij  hoorde 
ook de 40 jaar oude caravan met luifel van 
vrijwilliger Michel Elias. Deze kreeg een 
prachtig plekje op de camping en trok veel 
 bekijks.
Om 10.15 uur stonden de vroege vogels 
van Frankeland klaar om te starten met 
ochtendgymnastiek en de opening van de 
eerste minicamping. 

Na een heerlijk kopje koffie en een  gevulde 
koek kon geluisterd worden naar camping-
verhalen die werden verteld door de 
 voorleesbrigade.
Na deze verhalen was het tijd voor de eerste 
ronde van het Rad van Avontuur. Iedereen 
had er zin in, want de lootjes waren niet aan 
te slepen en waren binnen enkele minuten 
uitverkocht.

Alle bewoners en bezoekers konden de 
 hele dag op de camping vertoeven en ge-
nieten van gezelligheid, spelletjes,  muziek 
en verschillende kraampjes van de Toko 
van Frankeland, plantenwinkel Boko, ijs-
salon Winzo uit Vlaardingen en een heuse 
roze  caravan waar Oud-Hollands snoep 
gekocht kon  worden. ’s Middags kwam er 
op de  camping nog een echte frietkar, waar 
 iedereen voor een euro een grote zak patat 
met  mayonaise kon  kopen.
Tijdens het middagprogramma konden 
alle campinggasten deelnemen aan een 
 workshop zitdansen, die werd gegeven 
door onze stagiaire Luna en vanaf 14.00 uur 
 werd genoten van het liveoptreden van 
Juan Jansen onder het genot van een 
drankje en hapje. Het was een groot feest! 

Om 16.00 uur werd de dag afgesloten met 
maar liefst drie ronden van het Rad van 
Avontuur, waarbij veel mensen in de  prijzen 
vielen.
De eerste editie van de minicamping van 
Frankeland was een groot succes en hope-
lijk kunnen volgend jaar weer veel  bewoners 
en familie worden begroet op een gezellige 
en zonnige campingdag!
Namens de organisatie worden allen die 
campingspullen hebben aangeleverd en 
medewerking hebben verleend ontzettend 
 bedankt.

Kyra Weijnand en Annouk Nagelhout
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Inez Luijsterburg, verzorgende van Hof A, zag dat er geleidelijk aan een nieuwe, jongere 
 generatie binnen de woonvoorzieningen van de Liduinahof kwam wonen. “Dit vraagt om 
 andere activiteiten, passend bij de leeftijd van deze generatie”, dacht ze. Zelf heeft ze als hobby 
sieraden maken en zij stelde aan haar collega’s voor om dit als activiteit aan de bewoners aan 
te bieden. 

Nieuwe generatie vraagt om 
nieuwe activiteiten

Dat Inez dat goed had ingeschat bleek wel 
toen de aanmeldingen binnenkwamen. De 
 belangstelling was enorm. Inez is gestart 
met een cursus van vier bijeenkomsten met 
twee groepen bewoners van de Liduina-
hof. Mochten er andere afdelingen van de 
 Frankelandgroep belangstelling hebben, 
dan kunnen ze een beroep op haar doen.  

Erika van Driessen Hoogland

Op maandag 19 juni vond de  jaarlijkse 
sportdag voor  bewoners van  Frankeland 
plaats. Het was gelukkig mooi weer, maar 
wel  dusdanig warm dat het  programma 
moest worden aangepast.
Op een iets lager tempo en met hier en daar 
wat verkoelende waterstralen,  volgden de 
bewoners een circuit met  verschillende 
spellen.

De stemming zat er goed in.

Het was niet alleen een geslaagde, maar 
ook een heel gezellige dag.

Sportiviteit 
op de parkeerplaats 

van Frankeland

De klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon voor 
bewoners en cliënten van de Frankelandgroep is 
 mevrouw Els Nauta. Zij is bereikbaar via de  receptie 
van Frankeland, telefoon 010 - 426 49 25, of per 
 e-mail: e.nauta@frankelandgroep.nl.

U kunt haar ook schriftelijk benaderen:
Frankelandgroep
t.a.v. Els Nauta
Sint Liduinastraat 10
3117 CS Schiedam

Klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon
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Wanneer ik mevrouw Reitsma twee dagen vóór het interview in de gemeenschappelijke  keuken 
van de afdeling aantref om een definitieve tijd af te spreken, reageert ze wat gereserveerd.  
Ze noemt een hoop redenen op om vooral niet geïnterviewd te worden. “Niks te vertellen, saai 
leven, ik deed het 50 jaar geleden beter op foto’s, neem de buurvrouw maar.” Tja … en juist dat 
maakt mij nieuwsgierig om wat meer te weten te komen. Dus stap ik op vrijdagochtend om 
kwart voor elf bij haar binnen. “Kind, ga lekker zitten, koffie, koekje?” Een en al hartelijkheid. 

Wie mevrouw Reitsma-Wentzel
Woont in Frankeland

Op de koffie bij …

Maria Geraldina Wentzel, Rietje, 82 jaar 
 geleden geboren in Rotterdam, oudste van 
vier, drie jongere broers. Armoe troef in 
huize Wentzel, maar “we deden het ermee, 
we wisten niet beter”. Als meisje van vijf het 
bombardement van Rotterdam van redelijk 
dichtbij meegemaakt, dat moet toch een 
diepe indruk hebben gemaakt. “Welnee, je 
vond het eigenlijk spannend, de draag wijdte 
van dat drama kreeg je niet mee en  verder 
wisten mijn ouders de  verontrustende 
 dingen aardig buiten de deur te houden.” 
Wel herinnert ze zich nog de vele bieten en 
bloembollen als maaltijd. “We waren echt 
gezegend hoor, de hyacinten  groeiden uit 
onze oren, we hadden altijd gratis  bloemen,” 
zegt ze lachend.

“De band met mijn vader was niet  geweldig,” 
merkt ze fijngevoelig op. In 1949 overlijdt 
haar vader en moeder is nooit hertrouwd, 
in tegenstelling tot veel  andere  weduwen 
die dat wel doen om op die  manier wat 
meer financiële zekerheid te hebben. 
Dat ook de kinderen hebben  geleden in het 
laatste  oorlogsjaar, blijkt wel uit het feit dat 
mevrouw voor vier maanden naar Breda 
wordt gestuurd, naar kasteel Bouvigne, 
waaraan ze hele fijne  herinneringen heeft; 
goed eten en een gedegen  opleiding tot 
huishoudelijke hulp. Hier heeft ze haar hele 
verdere leven veel aan gehad.

Op haar achttiende leert ze in de bioscoop 
de tien jaar oudere Nico kennen en drie jaar 
later trouwen ze. Kinderen blijven de eerste 
drie jaar uit, dus maken ze veel  buitenlandse 
reizen, onder andere naar  Italië en  Duitsland. 
Wanneer de eerste baby zich aandient, is 
het afgelopen met de  buitenlandse reisjes.  
Er komen drie  kindertjes en sindsdien 
vieren ze vakantie met het hele gezin in 
 Rockanje. Nico is etaleur, maar dat blijkt 
een  uitstervend beroep. Na zijn ontslag op 
52-jarige leeftijd schildert hij nog tot aan
zijn pensioen familiewapens.

... van haar  eerste verdiende 
geld wil ze een Mariabeeldje 

voor haar moeder kopen.

Na de oorlog gaat mevrouw werken als 
hulp in de huishouding en van haar  eerste 
verdiende geld wil ze een Mariabeeldje voor 
haar moeder kopen. Haar moeder is een 
klein, schriel vrouwtje, zwaar ondervoed 
als gevolg van de Hongerwinter.  Wanneer 
haar vader op een bepaald moment aan 
tafel zegt: “Als jullie moeder doodgaat, 
 sodemieter ik jullie allemaal het weeshuis 
in,” wordt ze bang en koopt in plaats van 
het beeldje maar liefst 40 eieren, want daar 
word je sterker en gezonder van.
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Ik kijk om me heen, op zoek naar iets  creatiefs 
van Nico, in de vorm van een schilderij of 
wat dan ook, maar ik vind niets. “Klopt,” 
zegt mevrouw Reitsma, “Nico  begon aan 
van alles, maar hij maakte zelden wat af.”

Wel zie ik leuke foto’s! Ze heeft drie 
 kinderen, zeven kleinkinderen en alweer 
vier achter kleinkinderen: een rijk bezit. 
Sinds haar 66e is ze weduwe, ze werkte 
zelfs nog tot haar 72e. Mevrouw wordt 80 
jaar zonder ooit ook maar iets gemankeerd 
te hebben. Dan krijgt ze reuma en na een 
 epileptische  aanval breekt ze zowat alles 
wat je maar kunt  breken onder haar rechter-
schouderblad. Met een totaal  verbrijzelde 
bovenarm en een scheurtje in haar rug 
komt ze op de revalidatieafdeling binnen 
 Frankeland terecht. Lieve mensen om zich 
heen en  vijfmaal per week fysiotherapie. 
Een rechter arm die gehandicapt zal blijven; 
ze wordt afhankelijk van een rollator en wie 
weet wat er nog meer in het verschiet ligt. 
Tijd om de boel rigoureus om te gooien. 
Een plekje in  Frankeland is een goed idee: 
de tijd op de revalidatieafdeling maakt dat 
afscheid nemen van haar eigen woning 
haar minder zwaar valt dan verwacht. 

Goed nieuws! 

Plus Wonen blijft ook ná 2017 bestaan! In de 
periode vanaf juli 2016 tot en met  december 
2017 is de Wmo-pilot ‘Plus Wonen’ opgezet 
in de Liduinahof en Vaartland. Begin juli 
hebben ROGplus en de  gemeentebesturen 
van Schiedam en Vlaardingen besloten 
dat het project Plus Wonen ook ná 2017 
 voortgezet mag worden! 

Mooi nieuws, want het blijkt dat Plus 
 Wonen van grote meerwaarde is voor de 
 deelnemers. 
Het effect van de vele  welzijns- en onder-
steuningsactiviteiten op het  welbevinden 
is hoog: deelnemers  geven hun leven 
 gemiddeld een 1,6 punt hogere score op 
een schaal van tien. Er zijn vele  positieve 
reacties ontvangen van deel nemers en hun 
mantelzorgers. ROGplus en de gemeenten 
zijn ook heel enthousiast. Zij willen dat het 
project Plus Wonen wordt voortgezet. 

De Frankelandgroep is hier heel blij mee en 
dat is feestelijk met de huurders gevierd!

Plus Wonen kent alleen winnaars

Na de diagnose borstkanker is er één borst 
 geamputeerd. Ze is blij met alle hulp om haar 
heen, de verzorging binnen  Frankeland; de 
beste beslissing die ze ooit heeft genomen. 
Geraniums om achter te zitten heeft ze nog 
niet nodig. Ze leest graag, gaat op maandag 
naar klassieke muziek luisteren en kookt op 
woensdag met een aantal medebewoners 
in de gemeenschappelijke keuken. Ze zit in 
de cliëntenraad, is pas herkozen en ze weet 
haar zegje daar goed te doen.
“Ik ben dik tevreden, ik zit hier in een 
 vijfsterrenhotel.”
Goed zo, dat horen we graag. Dan nu nog 
wat foto’s.
“Nee hè, moet dat echt? Ik ga niet lachen 
hoor.”
Ze wijst op een foto aan de muur van 
haar kleindochter, ergens ‘in the middle of 
 nowhere’, genomen tijdens backpacking 
in den vreemde. “Kijk, dát zijn de mooiste 
 foto’s, op de rug genomen.”
Maar ja, om mevrouw Reitsma nu met haar 
rug in beeld in dit magazine te plaatsen is 
ook weer zoiets. Ik mag uiteindelijk toch wat 
foto’s nemen, hoewel ze dat feitelijk grote 
onzin blijft vinden.

Een uniek mens, mevrouw Reitsma. Mag 
ik het zó verwoorden: niet op haar  mondje 
 gevallen, maar wel met een heel klein 
 hartje. 

Carien Kemink
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ZORGCAFÉ’SZORGCAFÉ’S

13 juni 
Tijdens het Alzheimer Café van 13 juni is Berdien Schram, diëtiste bij de Frankelandgroep, te 
gast. Deze avond praat zij over voeding bij dementie. 

Alzheimer Café

11 juli 
Deze avond is de film ‘The Savages’ 
 getoond. De film gaat over het moment 
waarop in ieders leven de jeugd eindigt 
en de volwassenheid begint. Voor Jon 
en  Wendy Savages, broer en zus, is dat 
 moment aangebroken als zij bij hun vader 
worden geroepen die verward is. Vader, 
zoon en dochter waren in de jaren ervoor 
van elkaar vervreemd. Plotseling moeten zij 
de zorg voor hun dementerende vader op 
zich nemen. Dit gaat gepaard met emoties 
over en weer. Bijvoorbeeld waar gaat hun 
vader wonen? Jon is praktisch en regelt iets 
dichtbij zijn woonplaats, maar Wendy wil 
graag goede en warme zorg. Zowel vader, 
zoon als dochter worden een gezin, maar 
wel zijn de rollen omgedraaid. Opvallend is 
dat de wereld voor hen klein is  geworden, 
het gaat nog alleen om hun drieën. Pas als 
vader is gestorven, is er weer ruimte voor 
iets  anders en vervolgen broer en zus weer 
hun weg. De film geeft op een humorvolle 
wijze een eerlijke kijk op het leven, de liefde 
en sterfelijkheid.

Liesbeth de Kok

Voeding is belangrijk om energie te hebben 
om allerhande zaken te kunnen doen, zoals 
lopen, werken maar ook om leuke dingen 
te doen. 
Het is belangrijk te variëren in het eten, 
 zodat men verschillende voedingsstoffen 
 binnen krijgt. Leidraad hierin is de schijf 
van vijf, want dagelijks moet men uit ieder 
vak van deze schijf iets eten. Als iemand 
 dementerend is, kan het zijn dat diegene 
niet meer snapt dat hij/zij moet eten, of 
hoe het eten te  bereiden. Belangrijk is dan 
 iemand bij het eten te betrekken. Ga samen 
boodschappen doen, dek samen de tafel en 
bereid samen de maaltijd. 

Oorzaken van slechter eten komen aan 
bod. Het kan zijn dat iemand pijn in de 
mond heeft, eten niet meer herkent, niet 
meer weet hoe het te bereiden of dat er 
 sprake is van een verminderde eetlust. 
Om  iemand dan toch te laten eten kun 
je meerdere  keren per dag kleinere por-
ties aanbieden.  Wanneer iemand een 
onbedoeld gewichtsverlies van zes kilo 
per zes maanden of drie kilo per maand 
heeft, dan spreken we van ondergewicht. 

Als  iemand tekorten heeft omdat hij/zij 
 bijvoorbeeld geen warm eten meer  nuttigt, 
kan tussendoor extra’s worden aange-
boden,  multivitaminen of drinkvoeding 
 worden gegeven of wanneer iemand nog 
goed kan kauwen groenten aanbieden. 
Maar het is vooral  belangrijk dat wordt 
 gekeken naar wat iemand  gewend is en wat 
hij/zij lekker vindt. Al hoeft de voorkeur bij 
een dementerend persoon niet hetzelfde te 
blijven. 

Een vraag die wordt gesteld is of ouderen 
minder zout zouden moeten eten. 
Dit is niet per se het geval. Ouderen hebben 
niet per se minder zout nodig. Daarnaast is 
het vaak een kwestie van smaakbeleving 
wanneer het eten te zout wordt gevonden. 
Vaak wordt er ook minder gegeten wanneer 
het eten minder zout is.  

Een andere vraag is of het eten moet 
 worden gemalen wanneer de kauw- en 
slikfunctie van iemand achteruit gaat. Het 
is van belang om iemand zo lang mogelijk 
te laten kauwen. Snij liever eerst het vlees 
heel klein of eet zachter vlees en prak het 
eten of maak het eerst smeuïger voordat 
het in de blender gaat. 



34 35

Op 4 juli jongstleden is de Frankelandgroep aanwezig geweest bij dag twee van de   
Waardigheid en trots-congresdagen 2017, met als titel ‘Vasthouden van vernieuwing’. Alle 
 betrokkenen bij de verpleeghuiszorg in Nederland waren welkom in het NBC  Congrescentrum 
te Nieuwegein. Dag twee van het congres stond in het teken van hoe je vernieuwing  vasthoudt, 
met als  belangrijk onderdeel het delen van beleidsontwikkelingen en nieuwe kennis. Els Nauta 
(hoofd kwaliteit en communicatie) en Mellisa Koevermans (maatschappelijk werkende) waren 
 namens de Frankelandgroep aanwezig.

Workshop / kennissessie ‘Communiceren met familie’
Els Nauta en Mellisa Koevermans gaven gezamenlijk 
met Brabant Zorg en WZH Haaglanden een workshop/ 
kennissessie met als centraal thema ‘ Communiceren 
met familie’. Hoe krijg je voor elkaar dat zowel de 
 bewoner, als de mantelzorger, als de professional zich 
gehoord en gezien voelt? In de workshop  besteedden 
Els,  Mellisa en de andere twee organisaties aandacht 
aan de verschillende fasen waarin een cliënt zich  bevindt 
en de rol van de mantelzorgers daarin: thuis wonen, 
inhuizen, wonen in het verpleeghuis en de  palliatieve 
fase.

Kwaliteitsprogramma Van Rijn
De congresdagen in Nieuwegein zijn onderdeel van ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg 
voor onze ouderen’, het kwaliteitsprogramma van staatssecretaris Van Rijn. Vorig jaar nam 
de Frankelandgroep al deel aan het congres ‘Een jaar later: ruimte voor verpleeghuizen’.  
Toen werd een presentatie gegeven over hoe de Frankelandgroep al in een vroeg stadium 
veel aandacht besteedt aan het opbouwen van een goede zorgrelatie tussen een toekomstige 
 bewoner, zijn mantelzorgers en de betrokken medewerkers.

Els Nauta

Frankelandgroep aanwezig bij   
Waardigheid en trots-congresdagen 2017
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Schiedammers maken geluk 

Geluk zit in kleine dingen, een boodschapje meenemen, een arm om de schouder, een 
goed gesprek, samen iets leuks doen en plezier hebben. Zo wordt in Schiedam samen de 
 eenzaamheid aangepakt. 

De Week van het Geluk valt samen met de landelijke Week tegen eenzaamheid, en wel van 
 donderdag 21 september tot en met zondag 1 oktober.  Voor veel mensen die zich  eenzaam 
voelen is de stap om naar een activiteit te gaan en andere mensen te ontmoeten erg groot. 
Daarom willen we juist hén over de drempel helpen. Hoe? Gewoon, door te vertellen over 
activiteiten in de wijk en te laten zien wat er allemaal te doen is, ook en vooral in de andere 
51 weken van het jaar.

In bijgaand overzicht staan allerlei leuke activiteiten in de omgeving tijdens de Week van het 
Geluk. Naast dit overzicht zijn er nog vijf boekjes met activiteiten elders in de stad te verkrijgen.
Wie zin heeft om te komen, kennis te maken en anderen te ontmoeten, kan direct contact 
opnemen met de mensen die de activiteit organiseren. Hun naam en telefoonnummer staan 
er bij.

Heel veel vrijwilligers en organisaties zetten samen in deze lange week (tien dagen!) hun 
 reguliere activiteiten extra in het zonnetje en geven iedereen persoonlijke aandacht.

Vervoer en/of begeleiding nodig?
Vindt u het moeilijk om alleen naar een activiteit te komen? Kunt u zelf niet iemand  meenemen, 
dan kunnen wij een ‘maatje’ aan u koppelen die u begeleidt. Kunt u vanwege een beperking 
niet zelf reizen? Ook niet met de Regiotaxi of Argos-mobiel? Voor vier euro (binnen  Schiedam 
en exclusief parkeerkosten) kunnen wij begeleidend vervoer voor u regelen. 
Dus: hebt u  behoefte aan een maatje en/of vervoer? Bel dan (tot 11 september) op maandag, 
woensdag of vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur naar 010-4278177.
U krijgt dan contact met de BVO, de Begeleidende Vervoerservice OproepCentrale.

Wilt u als vrijwilliger meehelpen tijdens de Week van het Geluk?
Neem dan contact op met het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam via telefoonnummer 
010-7606421 of info@vrijwilligersschiedam.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over de aanpak van eenzaamheid in Schiedam?
Neem dan contact op met Mirjam Schippers van de gemeente Schiedam 
via  telefoonnummer 010-2191775 of m.schippers@schiedam.nl.

Schiedamse Week van het Geluk 2017
Datum Tijd Wat? Locatie en contactgegevens

20/9 14.30 - 16.00 uur Officiële feestelijke opening 
Centrum-West met hapje en 
drankje

Frankeland, Havenzaal, 
Sint Liduinastraat 10
Annouk Nagelhout: 
010 - 426 49 25

21/9 09.30 - 11.30 uur Creatieve ochtend voor 
 senioren (gezellige 
 damesclub)

De Erker, 
Jan van Avennesstraat 32
Jolanda van Doorn: 
06 - 3868 5578

12.30 - 13.45 uur Tai Chi voor volwassenen 
(Wilma Evers)

De Erker, 
Jan van Avennesstraat 32
Wilma Evers: 
010 - 473 28 86

14.00 uur Bakkie in de buurt met 
de buren; koffie met iets 
 lekkers erbij

De Buurtvrouw, 
Van Beverenstraat 40
Miranda Pol: 
010 - 761 30 00 / 
06 - 2807 4992
miranda@buurt-vrouw.nl

14.00 - 16.00 uur Klassieke muziek, inclusief 
koffie/thee: onder bege-
leiding van vrijwilligers 
 luisteren naar prachtige 
 muziekstukken.

Frankeland, kapel, 
Sint Liduinastraat 10
Annouk Nagelhout: 
010 - 426 49 25

22/9 11.00 - 14.00 uur Wandeling in De Plantage 
met lunch
Eigen bijdrage € 2,50

Soos Blauwhuis/
Bewonersvereniging
De Plantage, 
Lange Nieuwstraat 181-2
Cor Heukels: 
010 – 426 28 08

19.00 - 21.00 uur Gedichtenavond met Koos 
Vervoort (laaggeletterden 
en geletterden): 
geluk / gedichten maken

De Erker, 
Jan van Avennesstraat 32
Jolanda van Doorn: 
06 - 3868 5578

23/9 14.00 - 17.00 uur High tea: hartige en zoete 
hapjes met thee/koffie en 
afsluiting met een borrel 
voor volwassenen: 
kosten € 2,50 p.p.
Van tevoren aanmelden bij 
De Erker

De Erker, 
Jan van Avennesstraat 32
Ina en Freddy: 
010 - 426 77 67

Alle activiteiten in Centrum-West
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Datum Tijd Wat? Locatie en contactgegevens

23/9 19.00 - 21.00 uur Tienerdisco: 
Maarten Heijning in samen-
werking met DOCK:
disco en chillen voor tieners 
van 10 t/m 15 jaar
Disco en chillen

De Erker, 
Jan van Avennesstraat 32
Jolanda van Doorn: 
06 - 3868 5578

24/9 14.30 - 17.00 uur Grand-café met  livemuziek, 
inclusief drankje voor 
nieuwkomers; volop de 
 gelegenheid om te dansen

Frankeland, Havenzaal, 
Sint Liduinastraat 10
Annouk Nagelhout: 
010 - 426 49 25

25/9 11.00 - 14.00 uur Wandeling in De Plantage 
met lunch
Eigen bijdrage: € 2,50

Soos Blauwhuis/
Bewonersvereniging
De Plantage, 
Lange Nieuwstraat 181-2
Cor Heukels: 
010 - 426 28 08

14.00 - 14.30 uur 
en
14.45 - 15.15 uur

Bewegen op muziek 
voor senioren door Miep 
Kerklaan; aansluitend een 
drankje in de Havenzaal

Frankeland, Pleinserre, 
Sint Liduinastraat 10
Miep Kerklaan: 
010 - 427 16 92

26/9 10.30 uur Voorstelling Portretten Café Wilgenburg, 
Land van Ris 6 (achter 
de basiliek) bij Minters 
 mantelzorgcafé
Orhan Zengin: 
06 - 1055 3190

09.00 - 10.00 uur 
en
10.00 - 11.00 uur

Conditietraining voor 
 vrouwen door Miep 
Kerklaan: in twee groepen

De Erker, 
Jan van Avennesstraat 32
Miep Kerklaan: 
010 - 427 16 92

13.30 - 15.30 uur Seniorendans met DJ Leo: 
vrij dansen voor alleen-
staanden

De Erker, 
Jan van Avennesstraat 32
DJ Leo: 
06 - 5788 4746

13.30 - 15.30 uur Creatieve inloopmiddag 
voor senioren
Entree gratis

Ontmoetingsruimte 
‘t Centrum, 
Bagijnhof 20
Marjolein van Dooren:
06 - 5731 4468

Datum Tijd Wat? Locatie en contactgegevens

26/9 15.00 - 17.00 uur Roze Salon voor LHBT’ers 
in Schiedam en omgeving, 
inclusief koffie en thee

Frankeland, Wintertuin, 
Sint Liduinastraat 10
Annouk Nagelhout: 
010 - 426 49 25

27/9 10.00 - 12.00 uur Kijkje in de visiteclub voor 
55-plussers, inclusief na
 afloop een kopje soep in de 
 Havenzaal

Frankeland, Gouden Huisje, 
Sint Liduinastraat 10
Annouk Nagelhout: 
010 - 426 49 25

13.30 - 15.30 uur Kinderactiviteit Kids-Time 
voor kinderen van de basis-
school: Eunice en Bep, in 
samenwerking met DOCK

De Erker, 
Jan van Avennesstraat 32
Jolanda van Doorn: 
06 - 3868 5578

17.30 - 19.30 uur Aanschuifmaaltijd 
voor kwetsbare buren: 
 eenvoudige, maar gezonde 
maaltijd
Eigen bijdrage: € 2,50

De Buurtvrouw, 
Van Beverenstraat 40
Miranda Pol: 
010 - 761 30 00 / 
06 - 2807 4992 
miranda@buurt-vrouw.nl

19.00 - 21.30 uur Schilderworkshop: samen 
één groot schilderij maken 
voor de Week van het Geluk

Stichting Meredia, 
De Wissel, 
Broersveld 123 B
Ineke van de Boom: 
06 - 2922 0097

28/9 09.30 - 11.30 uur Creatieve ochtend voor 
senioren (gezellige 
 damesclub)

De Erker, 
Jan van Avennesstraat 32
Jolanda van Doorn: 
06 - 3868 5578

10.00 - 11.15 uur Tai Chi voor ontspanning 
(Wilma Evers)
Voor ouders met een 
 zorgintensief kind of 
 jongvolwassenen

De Erker, 
Jan van Avennesstraat 32
Jolanda Elzinga: 
06 -1459 8224 of
Wilma Evers: 
010 - 473 28 86

12.00 - 16.00 uur Multiculturele middag 
( senioren), inclusief lunch 
en hapjes: kosten € 2,50
LET OP: Inschrijven bij 
OC de 5 Molens, Nieuwe 
 Damlaan 818; sluiting 
 inschrijving: 22 september

Ontmoetingsruimte 
‘t Centrum, 
Bagijnhof  20
Marjolein van Dooren: 
06 - 5731 4468
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Datum Tijd Wat? Locatie en contactgegevens

28/9 14.00 - 16.00 uur Klassieke muziek, inclusief 
koffie/thee: onder begelei-
ding van vrijwilligers kijken 
en luisteren naar prachtige 
muziek stukken

Frankeland, kapel, 
Sint Liduinastraat 10
Hennie van der Gaag: 
010 - 426 49 25

14.00 uur Bakkie in de buurt met 
de buren; koffie met iets 
 lekkers erbij

De Buurtvrouw, 
Van Beverenstraat 40
Miranda Pol: 
010 - 761 30 00 / 
06 - 2807 4992 
miranda@buurt-vrouw.nl

15.00 - 17.00 uur Spelletjesmiddag senioren; 
thema: 
Oud-Hollands, inclusief 
hapje/drankje

Jacobs Gasthuis, 
Burg. Knappertlaan 59
Rita Hennen: 
010 - 246 00 86

29/9 11.00 - 14.00 uur Wandeling in De Plantage 
met lunch
Eigen bijdrage € 2,50

Soos Blauwhuis/Bewoners-
vereniging De Plantage, 
Lange Nieuwstraat 181-2
Cor Heukels: 
010 - 426 28 08

11.00 - 14.00 uur Aanschuifmaaltijd (Thuis 
Opgehaald) voor kwetsbare 
buren overdag; zo nodig 
worden mensen opgehaald; 
tijdens de Week van het 
Geluk wordt dit bijzondere 
project officieel geopend

De Buurtvrouw, 
Van Beverenstraat 40
Miranda Pol: 
010 - 761 30 00 / 
06 - 2807 4992 
miranda@buurt-vrouw.nl

1/10 14.00 - 17.00 uur Roze Café Soos Blauwhuis, 
Lange Nieuwstraat 181-2
Henk van den Broek: 
06 - 2466 2026

14.00 - 17.00 uur Grand-café met  livemuziek, 
inclusief drankje voor 
nieuwkomers; volop de 
 gelegenheid om te dansen

Frankeland, Havenzaal, 
Sint Liduinastraat 10
Hennie van der Gaag: 
010 - 426 49 25

In de Week van het Geluk 2017 werken in Centrum-West de volgende organisaties mee:
WOT Centrum-West  •  Frankeland en Jacobs Gasthuis  •  Wijkcentrum De Erker  •  DOCK-West  
• De Buurtvrouw  •  Seniorenwelzijn Begijnhof  •  Soos Blauwhuis  •  Bewonersvereniging De
Plantage  •  Stichting Meredia en De Wissel  •  Vrijwilligers in Centrum-West

Alle activiteiten in de Noordrand

Datum Tijd Wat? Locatie en contactgegevens

21/9 14.00 - 15.30 uur Verhalenbingo bij de Amu-
segroep: ontmoeting voor 
wijkbewoners met een 
gezellige bingo aan de hand 
van historische verhalen
Met hartverwarmende prij-
zen

Frankeland - OC De Valm
Olof Palmeborg 26
Brenda Flapper: 
06 - 1061 6097

23/9 10.00 - 16.00 uur Open Ark: Ontmoetings-
centrum De Ark opent haar 
deuren en presenteert haar 
activiteiten aan de wijk

Zalencentrum De Ark
Hargplein 101
Arianne Nagtegaal
06 - 4746 8255
info.deark@pknschiedam.nl

24/9 14.30 - 15.30 uur Ontmoet & Groet: 
ontmoeting met koffie en 
livemuziek (The One Man 
Band Uwelife)
Voor bewoners en wijk-
bewoners

Argos Zorggroep, 
DrieMaasStede
Voorberghlaan 35
Marianne van Velthoven:
010 - 427 82 90

25/9 vanaf 14.00 uur Klaverjasinstuif: schuif 
gezellig aan voor een potje 
klaverjassen
Voor bewoners en wijk-
bewoners

Frankeland - 
De Nieuwe Harg
Hargplein 116
Miriam van Boxtel: 
010 - 247 55 55

27/9 09.00 - 12.00 uur Tombola bij Computer-
LOKAAL: verken uw geluk 
via een digitale tombola en 
maak kennis met Willem en 
Leo, die u kunnen onder-
steunen met computer- en 
taalvragen

WOT Noordrand
De Buurtvlinder
Stockholm 8
Brenda Flapper: 
06 - 1061 6097

11.00 - 12.30 uur Brunch voor wijkbewoners: 
Kom samen een lekker 
hapje eten
Vooraf inschrijven bij het 
buffet van wijkcentrum  
De Brug
Kosten € 2,50 p.p.

Wijkcentrum De Brug
Heijermansplein 35
Natalie Wassink: 
06 - 5731 4380
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Datum Tijd Wat? Locatie en contactgegevens

27/9 14.30 - 16.00 uur Herken je plekje: kijken en 
luisteren naar foto’s en ver-
halen uit de oude doos
Door Historische Vereniging 
Schiedam; Voor jong en oud

Argos Zorggroep, 
 DrieMaasStede
Voorberghlaan 35
Marianne van Velthoven:
010 - 427 82 90

17.00 - 22.00 uur Kom mee: wijkbewoners 
zijn welkom en kunnen 
worden opgehaald om naar 
Krona Lounge te gaan
Daar kan men genieten van 
een Walking Dinner van 
Mario’s Surinaamse Kook-
lessen en samen kijken en 
meeleven met de voorstel-
ling ‘Portretten’
Kosten: € 2,50

WOT Noordrand
Krona Lounge
Malmö 85
Brenda Flapper:
06 - 1061 6097

28/9 vanaf 14.00 uur Klaverjasinstuif: schuif 
gezellig aan voor een potje 
klaverjassen
Voor bewoners en wijk-
bewoners

Frankeland - 
De Nieuwe Harg
Hargplein 116
Miriam van Boxtel: 
010 - 247 55 55

29/9 13.00 - 15.00 uur Geluksamuletten maken 
en kleertjes ruilen Moeders 
met kinderen (MIM:) wel-
kom bij KrijgdeKleertjes

WOT Noordrand
De Buurtvlinder
Stockholm 8
Brenda Flapper: 
06 - 1061 6097

16.00 - 18.00 uur Geluksborrel: samen proos-
ten op geluk en als je het 
leuk vindt, mag je zelf aan 
de slag met het maken van 
tapas

Frankeland - 
OC De Valm,
Olof Palmeborg 26
Miriam van Boxtel: 
010 - 247 55 55

16.00 - 19.00 uur Verken je plekje: zelf aan de 
slag met fotograferen
Verhalen en fotografie uit 
Kethel
Voor jong en oud

Historische Vereniging/
De Groene Raat
Harreweg 19
Brenda Flapper: 
06 - 1061 6097

13.00 - 16.00 uur Open Brug: Wijkcentrum 
De Brug opent haar deuren 
voor iedereen met gratis 
oliebollen en informatie 
over alle activiteiten

Wijkcentrum De Brug
Heijermansplein 35
Natalie Wassink: 
06 - 5731 4380

Datum Tijd Wat? Locatie en contactgegevens

30/9 12.00 - 13.30 uur Klinkerlunch voor jong en 
oud
Inschrijven bij Senioren-
welzijn: 010 - 248 68 88
Kosten € 2,50 p.p.

Basisschool De Klinker
Bernardus IJzerdraat - 
singel 1
Natalie Wassink: 
06 - 5731 4380

14.30 - 15.30 uur Ontmoet & Groet: 
ontmoeting met koffie en 
livemuziek (muziekenter-
tainer John Swaab) voor 
bewoners en wijkbewoners

Argos Zorggroep, 
DrieMaasStede
Voorberghlaan 35
Marianne van Velthoven:
010 - 427 82 90

In de Week van het Geluk 2017 werken in de Noordrand de volgende organisaties mee:
WOT-Noordrand  •  Amusegroep  •  ComputerLOKAAL  •  De Buurtvlinder  •  Seniorenwelzijn 
• Frankelandgroep, De Nieuwe Harg en De Valm  •  Argos Zorggroep, De DrieMaasStede
• Wijkcentrum De Brug  •  KrijgdeKleertjes  •  Centrum Jeugd en Gezin (CJG)  •  Moeders
informeren Moeders (MIM)  •  Historische Vereniging Schiedam  •  Irado, De Groene Raat
• Zalencentrum De Ark  •  Basisschool De Klinker  •  Mario’s Surinaamse kooklessen
•  Toneelgroep Portretten  •  Vrijwilligers van de Noordrand
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Alle activiteiten in Groenoord

Datum Tijd Wat? Locatie en contactgegevens

21/9 15.00 uur Aftrap Week van het Geluk
Activiteitenruimte  
Van Beethovenflat

Van Beethovenplein 161
Mirjam Schippers: 
010 - 219 17 75

22/9 14.00 - 18.00 uur Creamiddag voor jong en 
oud

Activiteitenruimte 
Van Beethovenflat
Van Beethovenplein 161
Bea van Etten: 
06 - 2507 3398

23/9 11.00 - 16.00 uur Burendag met cupcakes 
maken voor buurman/
buurvrouw, opa en oma of 
andere naasten

Activiteitenruimte 
Van Beethovenflat
Van Beethovenplein 161
Bea van Etten: 
06 - 2507 3398

24/9 14.00 - 16.00 uur Bewegen bij Harg-Spaland Frankelandgroep, 
Harg-Spaland
Willem Andriessenlaan 2
Miriam van Boxtel: 
010 - 247 55 55

25/9 14.00 uur Lunch en voorlezen
Eigen bijdrage: € 2,50

De Weerklank
Cornelia van Zanten- 
plein 55 A
Hans van der Linden: 
010 - 471 80 09

26/9 17.00 - 20.00 uur Ontmoeting/Geluksdiner 
Mantelzorg
Eigen bijdrage diner: € 2,50

Minters
Activiteitenruimte 
Griegpleinflat, 13e etage
Annemiek Wensing: 
010 - 474 66 97

27/9 13.00 uur Lunch en spelletjes voor 
jong en oud
Eigen bijdrage: € 2,50

De Weerklank
Cornelia van Zanten-
plein 55 A
Hans van der Linden: 
010 - 471 80 09

28/9 14.00 uur Seniorendebat Het Zimmertje
Louis Zimmermann-
plein 55 A
Info/aanmelden: 
06 - 3098 8146

Datum Tijd Wat? Locatie en contactgegevens

29/9 10.00 - 12.00 uur Fit en gelukkig in 
 Groenoord: 
Verwenmorgen en Fit in het 
Park

WOT Groenoord
Van Beethovenplein 162
Aanmelden: 
06 - 1055 3190

13.00 - 17.00 uur Puzzeltocht door Groenoord 
voor rolstoel, rollator en 
scootmobiel of wandelend

Vertrek- en aankomstpunt 
Van Beethovenplein 161
Bea van Etten: 
06 - 2507 3398, 
of
Miriam van Boxtel: 
010 - 247 55 55

30/9 12.00 - 16.30 uur Hollandse middag, 
Oranjeman en poffertjes-
kraam voor alle 
 Groenoorders

Activiteitenruimte 
Beethovenflat
Van Beethovenplein 161
Bea van Etten: 
06 - 2507 3398

In de Week van het Geluk 2017 werken in Groenoord de volgende organisaties mee:
WOT-Groenoord  •  Activiteitenruimte Beethovenflat  •  Frankelandgroep: Harg-Spaland
• De Weerklank  •  Minters Mantelzorg  •  Het Zimmertje  •  Vrijwilligers Groenoord  •  DOCK
• Seniorenwelzijn
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Alle activiteiten in Nieuwland

Datum Tijd Wat? Locatie en contactgegevens

Iedere 
dag

12.00 - 13.00 uur Gezamenlijk gebruik van de 
warme maaltijd voor bewo-
ners, cliënten Matlinge en 
wijkbewoners
(korting met Frankelandpas)

Schiewaegh, De Serre
Nieuwe Damlaan 759
Kelly van Gasteren: 
010 - 409 32 00

21/9 10.00 - 11.00 uur Samen zingen onder 
 begeleiding van vleugel en 
(mond)harmonica
Voor bewoners, cliënten 
Matlinge en wijkbewoners

Schiewaegh, De Serre
Nieuwe Damlaan 759
Receptie Schiewaegh: 
010 - 409 32 00

14.15 - 15.30 uur Spelletjesmiddag met rum-
mikub, kaartspelen, zoals 
klaverjassen en dergelijke, 
voor bewoners, cliënten 
Matlinge en wijkbewoners

Schiewaegh Activiteiten-
ruimte,
Nieuwe Damlaan 759
Receptie Schiewaegh:
010 - 409 32 00

22/9 17.00 - 20.00 uur Reünie statushouders en 
bewoners uit de buurt; eten 
en groepsgesprekken

Johan Braakensiekstraat 12
Yvonne Rolaart: 
06 - 5064 7380

23/9 14.30 - 16.00 uur Optreden van Michel 
 Koenen; entrée: € 1,50
Voor bewoners, cliënten 
Matlinge en wijkbewoners

Schiewaegh, De Serre
Nieuwe Damlaan 759
Receptie Schiewaegh:
010 - 409 32 00

26/9 14.00 - 16.00 uur Schildergroep van  senioren 
met weinig contacten; 
schildert klavertjes vier en 
biedt deze aan senioren in 
de buurt aan

Wibautplein
Arie den Ouden: 
06 - 4644 6387

14.00 - 16.00 uur Contactmiddag voor 
 bewoners Delflandseweg 
en omgeving

Delflandseweg, 
Huisje 350
Christine Pauw: 
06 - 3455 3840

27/9 13.30 - 15.00 uur Samen is leuker: voor 
 kinderen en senioren

Wijkcentrum Dreesplein
Willem Dreesplein 2
Patrice Hocks: 
06 - 4095 7664

Datum Tijd Wat? Locatie en contactgegevens

27/9 14.15 - 15.30 uur Bingo met als thema: 
Geluksbingo
Entrée: € 1,50
Voor bewoners, cliënten 
Matlinge en wijkbewoners

Schiewaegh, De Serre
Nieuwe Damlaan 759
Receptie Schiewaegh:
010 - 409 32 00

19.30 - 21.30 uur Open les Popkoor Pleasure Wijkcentrum Dreesplein
Willem Dreesplein 2
Christine Pauw: 
06 - 3455 3840

28/9 10.00 - 11.00 uur Samen zingen onder 
 begeleiding van vleugel en 
(mond)harmonica
Voor bewoners, cliënten 
Matlinge en wijkbewoners

Schiewaegh, De Serre
Nieuwe Damlaan 759
Receptie Schiewaegh:
010 - 409 32 00

14.30 - 16.00 uur Smulmiddag: een gezellige 
en culinaire middag met 
verrassende hapjes van de 
kok
Voor bewoners, cliënten 
Matlinge en wijkbewoners
Bewoners € 2,50; externen 
€ 6,00

Schiewaegh, De Serre
Nieuwe Damlaan 759
Kelly van Gasteren: 
010 - 409 32 00

29/9 12.00 - 16.00 uur Gezellige driegangen 
 warme lunch en gespreks-
tafels met muzikale 
omlijsting voor senioren
Sluiting inschrijven: 
22 september
Eigen bijdrage: € 2,50

Ontmoetingscentrum 
De 5 molens 
Nieuwe Damlaan 818
Marjolein van Dooren: 
06 - 5731 4468

30/9 14.00 - 16.00 uur Geluksbingo met high tea 
voor volwassenen
Eigen bijdrage: € 2,50

Wijkcentrum Dreesplein
Willem Dreesplein 2
Marja Spruit: 
06 - 3455 3840

30/9 en 
1/10

14.00 - 16.00 uur Ontmoetingsactiviteit 
en gesprekstafels voor 
 buurtbewoners en moskee-
bezoekers

SCIV-Moskee, 
Dr. Schaepmansingel 5
Jeffrey Xavier: 
06 - 3370 3007

In de Week van het Geluk 2017 werken in Nieuwland de volgende organisaties mee:
Seniorenwelzijn: OC De 5 molens  •  Frankelandgroep: Schiewaegh  •  WOT-Nieuwland
• Wijkcentrum Willem Dreesplein  •  DOCK-Nieuwland  •  JB12 (statushouders)  •  Wibaut 
Beheergroep  •  Islamitisch Centrum Schiedam - Merkez Camii  •  Vrijwilligers van Nieuwland
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Alle activiteiten in Oost

Datum Tijd Wat? Locatie en contactgegevens

25/9 17.00 - 20.00 uur Buurthap Stichting de Buren van 
Oost
Mobiele Buurtpost, 
Ohmstraat
Mary Brokken: 
06 - 4503 0053

26/9 Stop met piekeren, begin 
met genieten: training

Wijkcentrum Oost, 
Boerhaavelaan 79
Adelina Carty: 
06 - 2894 3070

27/9 15.00 - 20.00 uur Café Tante Sjaan
Kosten deelname: € 2,50

Wijkcentrum Oost, 
Boerhaavelaan 79
Aanmelden: stichting 4 
sweet social:
André en Servet:
06 - 4135 1198

28/9 Fluisterboot (maximaal 15 
personen)

Stichting de Buren van 
Oost
Mobiele Buurtpost, 
Ohmstraat
Mary Brokken: 
06 - 4503 0053

29/9 19.00 - 21.00 uur Woorden van Geluk, een 
taalwedstrijd tussen 
drie groepen van vijf van 
het Lentiz Life College, 
Vluchtelingenwerk en de 
Taal/inzicht school

Wijkcentrum Oost, 
Boerhaavelaan 79
Adelina Carty: 
06 - 2894 3070

In de Week van het Geluk 2017 werken in Oost de volgende organisaties mee:
Stichting Buren van Oost  •  Stichting 4 sweet social  •  Wijkcentrum Oost  •  Café Tante Sjaan  
•  DOCK-Oost  •  Lentiz Life College  •  Vluchtelingenwerk  •  Stichting Voorlichters Gezondheid  
•  Taal/inzicht school  •  Indigo Preventie  •  WOT-Oost  •  Vrijwilligers Oost

Alle activiteiten in Zuid

Datum Tijd Wat? Locatie en contactgegevens

21/9 13.30 - 16.30 uur Terug naar je Roots voor 
senioren

Hof in Zuid 
010 - 226 92 42
Nieuwe Maasstraat 68 D
Mieke Wigmans: 
06 - 5328 3235

25/9 09.30 - 11.30 uur Hobbyclub (gezamenlijk cre-
atief bezig zijn) 
Eigen bijdrage: € 1,00

Hof in Zuid 
010 - 226 92 42
Nieuwe Maasstraat 68 D
Aanmelden: 
Ans Snijders: 
06 - 4867 8892

27/9 09.30 - 10.30 uur Gratis gym (samen 
 bewegen naar vermogen) 
voor senioren

Hof in Zuid 
010-226 92 42
Nieuwe Maasstraat 68 D, 
Natalie Wassink: 
06 - 4932 1502

13.30 - 16.30 uur Kaarsje voor geluk voor 
senioren en jongeren: 
knutselen

Maasboulevard, 
Jachthavenlaan 7
Mieke Wigmans: 
06 - 5328 3235

28/9 13.30 - 16.30 uur Zingende high tea (met 
 karaoke) voor senioren
Eigen bijdrage: € 2,50

Hof in Zuid
010 - 226 92 42
Nieuwe Maasstraat 68 D
Aanmelden: 
Mieke Wigmans: 
06 - 5328 3235

1/10 13.30 - 16.30 uur Workshop Kunst van Geluk 
voor senioren en jongeren

De Pionier, 
Lekstraat 26
Mieke Wigmans: 
06 - 5328 3235

In de Week van het Geluk 2017 werken in Zuid de volgende organisaties mee:
BVSZ/WOT-Zuid  •  Hof in Zuid  •  Stichting J&S  •  De Pionier  •  Seniorenwelzijn  •  DOCK  
•  Vrijwilligers Zuid
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Net als vorig jaar hebben medewerkers van de Frankelandgroep meegedaan aan het 
onderzoek ‘Beste Werkgever’, dat door onderzoeksbureau Effectory wordt uitgevoerd 
onder honderden bedrijven en instellingen uit heel Nederland.

Zo’n 75 procent van de medewerkers (799 van de 1.067) heeft de enquête volledig 
ingevuld. Die respons is hoog en meer dan goed genoeg om de resultaten van de en-
quête betrouwbaar te mogen noemen.
En die resultaten zijn echt prachtig!

Beste Werkgeversscore 2017
De ‘Beste  Werkgeversscore 2017’ komt voor de Frankelandgroep uit op een  
prachtige 8,9! 
Het landelijk gemiddelde is momenteel 7,58.
Als in oktober/november de resultaten van alle deelnemers bekend zijn, wordt een 
ranglijst opgesteld en zal - waarschijnlijk pas in januari 2018 - de prijs voor ‘Beste 
 Werkgever 2017’ worden uitgereikt.
De Frankelandgroep maakt een goede kans opnieuw - net zoals in 2016 - een t opnotering 
te behalen.

    De resultaten van het 
‘Beste Werkgeversonderzoek 2017’ 

zijn binnen … én prachtig!

Op alle onderdelen blijken de medewerkers van de Frankelandgroep veel hoger te 
scoren dan het landelijk gemiddelde in de zorgsector.

Dat de organisatie supertrots op de medewerkers én op de resultaten is, mag duidelijk 
zijn!

Ben de Koning, mede namens Minke de Jong, Pepita Breugem en Roel van Tongeren
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De bewoners van Jacobs Gasthuis  hebben 
de quiz ‘wie-is-wie’ aangeboden  gekregen. 
Aan de hand van jeugdfoto’s van de 
personeels leden moesten de bewoners, 
die in groepjes waren verdeeld, raden om 
welke medewerkers het ging.

De bewoners hebben heel erg hun best 
 gedaan, waarbij veel werd gelachen, maar 
 sommige foto’s riepen ook ontroerende 
 gevoelens op.

Met enkele hints werden de meeste 
 bewoners goed geholpen, want twee 
groepjes hadden maar liefst alle 22 foto’s 
goed. Twee andere groepjes hadden er 
twaalf respectievelijk dertien goed. 
Voor de winnaars was er een leuk presentje.

Het was een leuke en vermakelijke middag, 
zo gaven de bewoners aan.

De ‘wie-is-wie-quiz’
Blijf niet staren

Om even bij stil te staan …

Het lied roept tegelijkertijd ook iets blij-
moedigs op: alsof het toestemming geeft 
om iets nieuws aan te pakken, dat het goed 
is nieuwe wegen in te slaan. Net zoals het 
goed is dat er steeds een nieuw seizoen 
 begint en na de vakantie het leven weer zijn 
gewone draad oppakt.

Het lied is gebaseerd op een uitspraak van 
de profeet Jesaja (43, 18 v.), een van de 
 bekendste profeten uit het Oude Testament. 
In tijden van oorlog en onderdrukking roept 
Jesaja de mensen op om trouw te zijn aan 
God, in afwachting van komend heil. Heil, 
‘goede tijden’ zouden we nu zeggen, dat al 
in dit leven begint. Geluk waarvan je nu al 
deel mag uitmaken. In die zin is het zeker 
een positieve oproep!

Het roept ook op om het verleden niet 
als  ballast met je mee te zeulen door 
 alles  precies hetzelfde te blijven doen en 
 vinden als vroeger. In vroeger tijden heb 
je  ervaringen opgedaan, waardoor je nu 
sterker in het leven kunt staan. Je mag het 
 leven van vroeger loslaten, achter je laten 
en je vrij voelen om de nieuwe tijd in te 
gaan, zodat zich weer een seizoen kan aan-
dienen waarin je met plezier verder komt.

En net als de uitspraak van Jesaja in iedere 
tijd nieuwe vormen vindt, zo vindt het leven 
ook weer steeds nieuwe vormen.

Jel van Geffen

De zomer is bij uitstek een periode van 
 vakantie. Velen gaan op reis en zoeken 
een bestemming om lekker uit te rusten 
of  nieuwe ervaringen op te doen. Eenmaal 
terug probeer je nog even na te  genieten, 
maar snel zit je in het ‘gewone’ ritme.  
De vakantie lijkt dan ver weg. Het ‘nieuwe’ 
eist snel de aandacht op.

Dat doet me denken aan een lied van Huub 
Oosterhuis:

‘Blijf niet staren op wat vroeger was. 
Sta niet stil in het verleden.

Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen.
Het is al begonnen, merk je het niet?’

Een lied dat, eenmaal gehoord, in je hoofd 
blijft hangen. Soms hoor je een bepaald 
lied erg graag omdat het je herinnert aan 
iets belangrijks en/of prettigs in je leven.  
Bij dit lied heeft vooral de tekst mij geraakt. 
Die wel degelijk herinneringen oproept. 
Daarom is mijn eerste reactie ook iets van 
protest: 

» ik wil die vakantiesfeer eigenlijk het
liefst nog een tijdje ‘meedragen’;

» en als je verder terugkijkt: ik draag
mijn verleden wel degelijk met me
mee in mijn leven, zoals dat bij ieder-
een het geval is; de ervaringen hel-
pen je verder op weg en het verleden
heeft gemaakt wie je nu bent.

Gelukkig staat er niet dat dat niet goed zou 
zijn. Het lied is meer een oproep om niet 
in het verleden te blijven hangen. Het leven 
gaat verder; je maakt, ieder op zijn eigen 
manier, deel uit van het leven dat doorgaat.
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Een nieuwe formule binnen de Frankelandgroep, maar niet nieuw op zich. Al in 1999 werd 
deze methode ontwikkeld in Amerika. Op een bepaald moment in Nederland ‘overgenomen’, 
omdat de roep om een dergelijke methode steeds groter werd. Dit heeft alles te maken met 
de veranderende cliëntengroep (de bewoners van nu hebben een hogere en complexere 
 zorgzwaarte); wat grote invloed heeft op de werkdruk. 

Binnen het team bespreken we onze 
obser vaties. Het is verrassend hoe andere 
 teamleden bepaalde problemen meer of 
juist minder ervaren. Ook daardoor leren 
we veel van elkaar. Gezamenlijk proberen 
we dan, ook weer via de ABC-methode, 
zodanige veranderingen aan te brengen, 
dat bepaald ongewenst gedrag verandert. 
Mondjesmaat, kleine stapjes, het ‘doel’ 
moet haalbaar blijven.

a) Wat zouden we graag veranderd
 willen zien in het gedrag?

b) Welke ‘onrustveroorzakers’ zouden we
kunnen weghalen?

c) Wat zijn de consequenties van deze
vaak kleine veranderingen?

Een voorbeeld: een mevrouw slaat tijdens 
het gezamenlijk koffiedrinken  regelmatig 
met haar hand op tafel. Irritant voor mede-
bewoners, sommigen maken er een 
 opmerking over, anderen laten haar links 
liggen. Waarom doet zij dit? Is het te druk 
voor haar in die grote huiskamer, is het 
geluid van rammelende koffiekopjes voor 
haar een reden, kijkt ze tegen een blinde 

De ABC-methodiek, 
geen abc-tje

Het is heel simpel om de folder, die ik van 
Frankeland heb ontvangen, samen te  vatten, 
maar het is véél leuker om de  ervaringen te 
horen van een van de eerste 30 cursisten 
van de pilot, die in juni is  afgesloten met 
de uitreiking van een certificaat. Daarom 
aan het woord Hanneke Koolmees, verzor-
gende psychogeriatrie op afdeling 3 binnen 
Frankeland, gespecialiseerd in persoons-
gerichte zorg.

“Al heel lang is er de roep om meer onder-
steuning bij het begrijpen en  doorgronden 
van gedragsproblemen. In plaats van 
het  sederen van cliënten met gedrags-
problemen, bijvoorbeeld door verhoging 
van medicatie, het plaatsen van een hek 
voor het bed of zelfs vastbinden, streven we 
naar het weghalen van bepaalde impulsen 
rondom de cliënt, die mogelijk de oorzaak 
zijn van zijn of haar ‘lastige’ gedrag. Want 
we hebben al snel de neiging om iemand 
te bestempelen als lastig, wanneer bepaald 
gedrag afwijkt van wat ‘normaal’ is.
In plaats van dat label ‘lastig’ leren we 
 werken met de ABC-methode.

a) We kijken waaruit het afwijkende
 gedrag bestaat, hoe lang, hoe vaak en
waar vooral (de Actie op zich).

b) We onderzoeken welke  factoren in
de directe omgeving of in de  cliënt
zelf een oorzaak kunnen zijn (de
 Bewegers).

c) Wat zijn de gevolgen van dit gedrag
voor cliënt zelf en voor  medebewoners
(de Consequenties)?

muur aan, zit ze te afzijdig waardoor ze niet 
gezien of gehoord wordt? Of wil ze eigen-
lijk liever op haar kamer koffie, omdat dat 
groepsgevoel haar herinnert aan de fijne 
momenten van vroeger thuis, met een 
groot gezin? Wordt ze daar verdrietig van? 
Wat kunnen wij doen om voor mevrouw 
het moment van gezamenlijk koffiedrinken 
wat aangenamer te laten verlopen? 

Samen bespreken we in overleg wàt we 
 willen bereiken; een héél klein stapje, 
bijvoor beeld nog maar twee keer per 
week op tafel slaan in plaats van iedere 
dag.  Wellicht een ander plekje, minder 
 rammelende kopjes, direct met haar in 
gesprek, zodat ze wat afleiding heeft. Een 
gevolg kan zijn: minder storend getik op 
de tafel, meer aanspraak met anderen, ze 
voelt zich  daardoor meer geaccepteerd, het 
is een soort van kettingreactie, door een 
 enkele kleine verandering.
Want laten we eerlijk zijn: wanneer 
 bewoners zich begrepen voelen en 
 gewaardeerd,  voelen ze zich beter en zijn ze 
prettiger  gezelschap!

“Al heel lang is er 
de roep om meer 
ondersteuning bij 
het begrijpen en 
 doorgronden van 

gedragsproblemen.”
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Ik moet eerlijk toegeven dat er in het  begin 
van de cursus even werd gedacht: jeetje, 
tien keer drie uur training en we hebben het 
al zo druk. Maar aan het eind van de cursus 
waren er alleen maar positieve  geluiden. 
Door die tien middagen slijpt alles er 
goed in. Het duurt echt wel even voordat 
iets ‘ gewoon’ wordt in je handelen. Maar 
 wanneer wij iemand beter begrijpen, zijn 
we veel beter in staat iemand te begeleiden 
en onbegrepen gedrag via kleine stapjes 
om te buigen in gewenst gedrag.”

Hanneke benadrukt wel dat het een 
’ teamsport’ moet zijn; iedereen, verzor-
gende, gastvrouw, zorgbegeleider en 
 paramedicus, iedereen die met de  cliënten 
te maken heeft, moet met deze  methodiek 
leren omgaan. Het overleg eens in de 
twee weken was er altijd al, nu wordt de 
ABC-methode er in meegenomen. 
“Door samen te brainstormen krijg je veel 
eyeopeners van collega’s. Je leert anders 
naar je cliënt te kijken, maar zeker ook 
naar  jezelf. En de teambuilding is enorm. 
We  zitten veel vaker op één lijn, wat een 
 bewoner natuurlijk ook weer ten goede 
komt. Tijdens de cursus kregen we regel-
matig een casus, veelal van een werkelijk 
 bestaand probleem op de werkvloer. Door 
er samen via de methode over te praten en 
de vragenlijst te hanteren, kwamen we vaak 
ook tijdens de cursus al op zeer  gerichte 
 oplossingen.”

In de parochie De Goede Herder start op zondag 1 oktober ‘de Mariamaand‘ met een 
Maria-concert in de Basiliek, gevestigd aan de Singel 104 in Schiedam. Verschillende 
koren hebben hun medewerking toegezegd. Zij zullen bekende en minder bekende 
liederen zingen. Het concert begint om 15.00 uur en duurt ongeveer tot 17.00 uur.  
De entree is gratis.

Jel van Geffen

Sluitingsperiode 
Beautysalon
Schoonheidsspecialiste Hannie van Boerum is met vakantie van 
6 tot en met 14 september. Dat betekent dat de beautysalon deze 
periode gesloten is. 

Grote conclusie na het volgen van de 
 cursus is toch wel dat probleemgedrag 
van  bewoners, waarvan voorheen gedacht 
werd ‘daar is toch niets aan te doen’, via 
de ABC-methodiek vaker wel oplosbaar 
blijkt. Dat is voor de betreffende bewoner 
 prettiger, voor de mensen op de werkvloer 
haalt het wat druk weg, maar het heeft ook 
een positieve werking op de familie, die de 
veranderingen natuurlijk ook opmerkt.
De somatische afdeling 4 gaat als tweede 
aan de slag met deze cursus. Hanneke wil 
afsluiten met een groot compliment aan 
Karlien van Pelt, cursusleider van deze 
 methode, die het héél goed heeft gedaan. 
“Ze spreekt dezelfde taal als wij, wat wel zo 
fijn is en het allemaal laagdrempelig maakt. 
En al is de ABC-methode absoluut geen 
abc-tje, door de methode met regelmaat 
toe te passen, komt het doel ‘je begrepen 
en gerespecteerd voelen’ steeds dichterbij.”

Carien Kemink

Maria-concert in de Basiliek
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Zeventien jonge leerlingen van Tanja 
 Tienpond (harpiste en muziekdocente) 
 hebben een optreden voor onze bewoners 
verzorgd. 
De kinderen lieten horen wat zij tijdens de 
muziekles van Tanja hebben geleerd.
Ze speelden de  mooiste melodieën op 
 blokfluit, piano of keyboard. Uiteraard 
 waren alle vaders, moeders, broers en 
 zusjes ook aanwezig. Zij waren erg trots 
op hun talentjes. Alle deelnemers  hadden 
hun mooiste kleding aan en het zag er 
 schitterend uit.

De bewoners hebben genoten van de 
 muziek en keken en luisterden met veel 
 plezier naar het optreden. Het was een 
drukke en zeer geslaagde avond.

Optreden 
muziekles

foto’s: Fieke van Dieren

COLUMN

Cindy
Ze bleek ziek. Ernstig ziek. We waren 35 jaar 
en wat bleek, we hadden geen idee wat het 
leven nog in petto had. 
Waar afspreken altijd lastig was, ging dit nu 
prima. Van twee à drie keer per jaar, naar 
twee à drie keer per week. 

”Weet je nog dat we hadden afgesproken 
om minstens 80 jaar te worden en dan naast 
elkaar in een verpleeghuis te gaan wonen?” 
We lachten er hartelijk om. En we hebben 
gehuild. Samen. Onze vriendschap bleek 
echt, sterk en tegelijk kwetsbaar. Waar wij 
graag ‘voor altijd’ bij elkaar wilden blijven, 
besloot het leven dat de tijd was  gekomen 
om afscheid te nemen. Ik werd 36, zij niet. 

Het leven is niet vanzelfsprekend en vriend-
schap ook niet. ‘Alles van waarde is weer-
loos’ volgens de dichter Lucebert. 
Maar, als het er dan is, dat ene, dat mooie, 
dat gevoel of die vriendschap om te koeste-
ren, koester het dan ook. Zo lang als je kunt. 
Wanneer het er niet meer is, is het er toch. 
In een herinnering, een gevoel, in het hart. 
Onze vriendschap is er voor altijd, zolang 
ik adem en herinner, zolang ik koester en 
 zolang ik leef. 

Mijn vriendin en ik kwamen elkaar tegen op 
de middelbare school en waren vanaf dat 
moment onafscheidelijk. We wisten precies 
hoe het leven in elkaar zat toen we dertien 
jaar waren. Dat bleek niet zo te zijn toen we 
zestien waren. Toen wisten we namelijk écht 
hoe het leven in elkaar zat. 
Dat bleek toen we 20 waren dus ook niet zo 
te zijn. Maar toen we 25 waren wisten we 
echt, echt, echt wat we konden verwachten 
en hoe de wereld in elkaar zat, maar dan 
ook echt! 

Zij werd moeder, ik niet. Ik kreeg een vaste 
baan, zij niet. We zagen elkaar niet meer 
elke dag, maar twee, drie keer per jaar. 
Onze levens waren niet hetzelfde, maar we 
bleken nog steeds goede vriendinnen. 
”Moeten we echt vaker doen”, riepen we na 
een dag picknicken op de Maasboulevard. 
Maar onze agenda’s waren vol en afspreken 
was lastig. 

Afgelopen december kreeg ik een berichtje. 
”Hoe is het met jou?” 
”Ja, wel goed. Wat teleurstellingen gehad, 
maar verder gaat het wel. Hoe is het met 
jou?”
”Niet zo goed eigenlijk ...”
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Nu is ze in Harg-Spaland afdelingshoofd 
van een verpleeghuisafdeling (PG) met 
26 bewoners en samen met achttien 
 medewerkers - waaronder twee  sub - 
hoofden - is ze verantwoordelijk voor de 
zorg.
“Met de subhoofden stuur ik de werkzaam-
heden op de afdeling aan. Doorgaans ben 
ik daar wel te vinden. Ik help waar dat nodig 
is of blijf op de achtergrond als het allemaal 
goed loopt, zodat ik een oogje in het zeil 
kan houden. Dat is ook een onderdeel van 
mijn functie, want zo hoor ik veel en ben 
ik bereikbaar voor collega’s die mij nodig 
 hebben.”
Ze werkt nu bijna anderhalf jaar in Harg-
Spaland. Daarvoor was ze circa twee jaar 
in Schiewaegh werkzaam in de functie van 
subhoofd. 

In gesprek met 
Rineke van Buuren, afdelingshoofd

“Hoe oud zijn ze?”
Twee donkere ogen kijken me sprankelend 
aan. “Ze worden nu allebei één jaar.” 
Haar gezicht verandert in een brede 
 glimlach. “En ze gaan nu lopen …”
Rineke van Buuren, oma van twee klein-
kinderen. “Iedere woensdag pas ik op ze. 
De hele dag.”

Zelf werd ze 58 jaar geleden in  Maasland 
geboren, waar ze met haar man nog 
steeds woont. Vader werkte op kantoor. 
Na de Mavo werkte ze zo’n drie jaar in een 
 gasthuis in Delft, maar maakte de opleiding 
tot  verpleegkundige A door allerlei omstan-
digheden helaas niet af. Sporthuis Centrum 
(dat is nu Center Parcs) werd  vervolgens 
haar tweede werkgever, waar ze zeven 
 leuke jaren de debiteurenadministratie 
deed. In die periode haalde ze ook haar 
middenstandsdiploma.
Toen ze haar eigen kinderen kreeg, nam ze 
daar ontslag. Later viel ze nog wel eens in 
als er grote drukte was.
Bezig zijn, zorgen voor anderen. Dat is 
 Rineke ten voeten uit. “Toen een vriendin 
van mijn zus vroeg of ik zin had om terug te 
keren in het verpleegvak omdat er een va-
cature bij DrieMaasHave in Maassluis was, 
hoefde ik niet lang na te denken. Het bleek 
het beste advies dat ik ooit heb gekregen.” 
Haar tweede kind was toen een jaar oud.
Ze solliciteerde met succes. Werd zorghulp, 
pakte de studie weer op, werd zorgassis-
tent, helpende en toen ze bijna 50 jaar was 
deed ze ook nog eens niveau IV. 

Als de lat zo hoog ligt, dan is het prettig als 
je af en toe feedback krijgt over je inspannin-
gen. “We krijgen die informatie ook hoor. 
Sommige bewoners vertellen je wat ze vin-
den van de gang van zaken in het huis. En 
we praten met mantelzorgers, familieleden 
en andere betrokkenen.”

Rineke heeft veel bewondering voor weten-
schappers die belangrijke zaken ontdekken, 
zoals medicijnen tegen ernstige ziektes als 
kanker of Alzheimer of die de oorzaken van 
zulke ziektes ontdekken. 
Ze twijfelt even als ik vraag met wie ze eens 
een dag van functie zou willen ruilen. Maar 
dan veert ze op. “Ja, ik zou wel eens een dag 
in de Tweede Kamer willen meedraaien als 
er debatten over de zorg worden gevoerd. 
Dan zou ik heel graag eens willen vertel-
len hoe de zorg in elkaar steekt en wat er 
nodig is. Ik zou graag willen opkomen voor 
de mensen die in deze zorghuizen wonen. 
Maar ook voor hen die nog thuis wonen, 
terwijl dat al lang niet meer gaat, waar de 
situatie eigenlijk onhoudbaar is geworden. 

Bezig zijn, 
zorgen voor anderen. 

Dat is  Rineke 
ten voeten uit. 

Ze is te spreken over de  Frankelandgroep. 
“De organisatie staat, is helder en 
 transparant. De directieleden hebben een 
duidelijke visie, die we zo goed mogelijk 
in praktijk brengen. Zij zijn goed voor de 
 medewerkers en de mensen zijn vriendelijk 
in het omgaan met elkaar.
Het is de bedoeling dat de bewoners zich 
voelen alsof ze in hun eigen woon omgeving 
zijn. Maar ja, dat lukt natuurlijk niet altijd 
voor de volle honderd procent, want dit is 
niet hun eigen omgeving. We doen alles wat 
in ons vermogen ligt om dat te  bereiken.” 
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Er gebeurt nu natuurlijk al het nodige, 
 zoals de discussie over meer handen aan 
het bed. Dat volg ik allemaal, daarin ben 
ik erg geïnteresseerd. Op dit moment is de 
 aandacht voor de zorg best groot, maar dat 
zou eigenlijk zo moeten blijven, want er zijn 
heel veel mensen in Nederland die ziek of 
hulpbehoevend zijn. Daarom zou dit onder-
werp voortdurend bovenaan op de agenda 
moeten staan.”
Rineke vindt de bezetting van de zorgpro-
fessionals in het algemeen in  Nederland 
het belangrijkste probleem. Daar zou 
ze als  parlementariër-voor-één-dag een 
 indringend betoog voor willen houden. 
“Ik vind dat er binnen de Frankeland-
groep sprake is van een goede bezetting. 
Het is hier goed geregeld; laagdrempelig. 
 Iedereen is hier gelijk. Dat maakt het super 
om hier te mogen werken! Dat zou in alle 
huizen zo moeten zijn.”
Kan de Frankelandgroep zich eigenlijk nog 
wel verder verbeteren? Als je al geruime 
tijd op een hoog niveau presteert, dan 
 probeer je dat niveau toch vast te houden? 
Is het dan mogelijk om het toch nog beter 
te doen?

Rineke weet uit eigen ervaring hoe  moeilijk 
het kan zijn om te zorgen dat de oudere 
zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven 
 wonen. Zij en haar zus zijn mantelzorgers 
voor haar vader en ze kan goed merken dat 
er eigenlijk te weinig schouders zijn om er 
onder te zetten. Een zacht, ingetogen “tuurlijk” volgt. “We 

kunnen altijd zaken verder perfectioneren 
en dat doen we ook. We zijn ook nog met 
vernieuwingen bezig.”

Ze vindt het fantastisch dat de Frankeland-
groep met al die ambitie haar  doelstellingen 
zo simpel en helder heeft geformuleerd.  
“Zo gewoon mogelijk, dat spreekt me 
enorm aan.”
Ze is enthousiast als ik haar vraag naar de 
regel uit Willem Elsschot’s gedicht ‘Laat mij 
doen met eigen vuur, wat ik verkies zoolang 
ik duur …’ 
“De mensen hebben hier allemaal een 
 eigen kamer, kunnen zich daar  terugtrekken 
als ze er behoefte aan hebben. Ik heb het 
nog meegemaakt dat ze met z’n zessen 
op één kamer leefden. Nu hebben ze hun 
 eigen meubels, eigen spulletjes. Ze kunnen 
een eigen sfeer maken en dat is heel goed.”

En wat doet zij, die zo graag bezig is, in haar 
vrije tijd?
“We wonen in het ouderlijk huis van mijn 
man, een voormalige boerderij. Er is een 
heerlijke tuin bij de woning met daarin een 
volière met vogeltjes, een aantal (leg)kippen 
voor de eieren en een aantal ‘cochins’, dat 
zijn kleine krielkippen met ‘sokjes’ aan. 
Kleine, tamme kippen, die ook kleine eieren 
hebben. En er staat een druivenkas.”
Vroeger liep er ook een hond over het erf. 
“We zijn weinig thuis, dus we hebben na 
het afscheid van dit dier geen nieuwe meer 
genomen. Aandacht is ook voor honden en 
katten erg belangrijk. De kippen scharrelen 
toch wel rond, ook als we er niet zijn.”
Ze laat haar dieren soms over aan de zorg 
van anderen als ze bijvoorbeeld op  vakantie 
gaat naar de Waddeneilanden, maar ook 
naar Griekenland of Spanje, waar ze met 
haar man dan een auto huurt om  marktjes te 
bezoeken of te eten in lokale  restaurantjes, 
tussen de bevolking van het stadje. 
En dan is het interview klaar en kan ik mijn 
partner thuis gaan vertellen dat ik een 
 interessante dame heb ontmoet! Een leuke 
oma, vriendin van haar dieren en gedreven 
Frankelandgroepmedewerker!

Rob Besseling
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IDB Maatwerk biedt ondersteuning aan iedereen die een 
Wmo-beschikking heeft met als doel een passend en 
 optimaal woon- en werkklimaat te realiseren. Binnen 
 Schiewaegh is een fijne werkplek gevonden voor een aan-
tal van onze cliënten in het kader van  dagbesteding. 
Van dinsdag- tot en met vrijdagmiddag is er een  kleine 
groep aanwezig om ondersteuning te bieden bij de 
 werkzaamheden en om extra aandacht te schenken aan de 
bewoners van Schiewaegh.

IDB Maatwerk voelt zich welkom binnen Schiewaegh en 
hoopt op een lange en vruchtbare samenwerking.  

Noot redactie: IDB is de afkorting van Ipse de Bruggen.
Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.

IDB 
 Maatwerk

De kans is groot dat u er nog niet eerder over heeft gehoord: de kolibrievlinder.
Zoals zijn naam doet vermoeden, heeft de vlinder veel weg van de vogelsoort ‘kolibrie’.
Het is een kleine nachtvlinder die op vergelijkbare wijze vliegt en nectar verzamelt. 
Hij is  daarnaast herkenbaar aan zijn oranjegekleurde (achter)vleugels.

Natuur-rijk Schiedam

Tropische verrassing: 
de kolibrievlinder

Het is een trekvlinder, die vooral in Zuidelijk 
Europa overwintert en in de zomermaanden 
naar noordelijker oorden vliegt, waarbij met 
gemak tientallen kilometers per dag  afgelegd 
worden. Het is opvallend dat in warmere 
 jaren meer van deze vlinders gezien worden 
in onze omgeving. 

Wilma Veldhoven, verpleegkundige in Schie-
waegh, heeft er onlangs één gesignaleerd 
in haar tuin en op de foto kunnen zetten! 
Ook Wendy van Dongen, medewerker PR en 
marketing, heeft de vlinder op de gevoelige 
plaat vastgelegd. 

Jacqueline Vos

De vlinder zweeft 
hierbij voor de 
bloem, zoals een 
kolibrie, waarbij 
de vleugels het 
diertje op zijn 
plaats houden. 
De vlinder slaat 
wel 70 tot 80 keer 
per seconde met 
zijn vleugeltjes! 
De drie centimeter lange roltong gebruikt 
hij om tot bij de nectar te kunnen komen.
In tegenstelling tot zijn ‘indeling’ bij de 
nachtvlinders, is de kolibrievlinder overdag 
actief.
Op een gemiddelde dag bezoekt het beestje 
ongeveer 500 bloemen! 
In een tuin waarin veel nectarplanten staan, 
zoals lavendel, kamperfoelie of vlinder-
struik, is de kans een kolibrievlinder aan te 
treffen groter.

De vlinder slaat wel 70 tot 
80 keer per seconde met 

zijn vleugeltjes! 

Wendy van Dongen

Wilma Veldhoven
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Stadsarchief Vlaardingen 

‘Vlaardingen viert vacantie
  over Vlaardingse vakantieweken

Oprichting ‘Centraal Vacantie-comité 1947’
Op initiatief van het Centraal Werk Comité in Den Haag richt de Stichting Vlaardingse 
 Gemeenschap in 1947 het ‘Centraal Vacantie-comité 1947’ op. Het is een paar jaar na de 
 oorlog, de vrije tijd neemt toe, evenals de behoefte aan ontspanning. Tot voorzitter wordt 
 benoemd wethouder en locoburgemeester H.K. van Minnen (1900-1982). De per 1 januari van 
dat jaar geïnstalleerde burgemeester mr. J. Heusdens (1910-1986), dan pas 37 jaar oud, wordt 
tot  erevoorzitter benoemd. 
Het comité zíet kans om een gevarieerd programma samen te stellen, later in de volksmond 
‘de vakantieweken’ genoemd. Doel is de inwoners van de stad, jong en oud, gelegenheid tot 
ontspanning te bieden. Maar dan wél op een zinvolle manier. 

Dat blijkt wel uit de  cijfers. Voor de diverse 
activiteiten zijn 50.000 kaartjes  verkocht: 
6.000 voor de vertoning van een film van 
Sprij, 5.600 voor het  beklimmen van de 
 toren. De zes toneelvoorstellingen in de 
Harmonie trokken 2.200 bezoekers.
In 1948 biedt het Vakantie-Comité een 
 gelijkwaardig programma aan, met nog 
steeds de meeste nadruk op de volwassen 
 inwoners.
Het jaar erop, in 1949, vindt er een  andere 
programmering plaats. De jeugd krijgt 
 onder het motto ‘Vacantievreugd voor 
de Jeugd’ een eigen week vol activiteiten 
 toebedeeld. Hierbij komt ook voor het eerst 
de ‘Maskerade-Optocht’ aan bod. Er zijn 
kinderspelen in alle wijken, allerlei activitei-
ten op en in het water van de Vlaardingse 
Vaart, een tochtje naar Hoek van Holland, 
een jeugdfilmvoorstelling en een poppen-
kast op het feestterrein aan de Broekweg.
Voor jong en oud opent ‘Droomland’ 
zijn poorten. Het Hof is tijdens die twee 
 vakantieweken sprookjesachtig verlicht. 
Ter  verhoging van de sfeer richt men in de 
voormalige woning van de directeur van de 
Gasfabriek een theeschenkerij in. 

‘Vacantiegids 1947’: 
alle activiteiten op een rij
De officiële opening van die eerste 
‘ Vakantieweken’ vindt plaats op zaterdag 
2 augustus om 15.30 uur met een samen-
komst van alle muziekkorpsen voor het 
stadhuis. In een handzaam vakantiegidsje 
staat het hele programma van dag tot dag 
vermeld. Zo’n paar jaar na die  donkere 
 oorlogsjaren speelt licht een grote rol. 
Daarom plaatst de voorzitter de volgende 
oproep in de vakantiegids: 
‘Een VERLICHTE stad is een gezellige stad! 
Wat doen verlichte kamers van buitenaf 
 gezien altijd gezellig aan! Ons huis mag 
 gelukkig weer licht uitstralen. Welnu: als het 
in de Augustusmaand al weer wat vroeger 
donker wordt, sluit dan niet te spoedig uw 
vensters af, maar laat het licht naar buiten 
schijnen! De stad wordt er ééns zo gezellig 
door!
En als het weer is om in Uw voortuin of 
aan de straat te zitten: zet er een schemer-
lampje bij! Probeer het eens! Het geeft een 
bijzonder feestelijk cachet en … het kost 
haast niets. Mogen we op Uw - dus ieders - 
 medewerking rekenen?’

Activiteiten voor volwassenen
Deze eerste editie van de Vakantieweken 
concentreert het programma zich groten-
deels op het aanbod voor volwassenen.  
Zo zijn er onder meer Cinelux-actualiteits-
voorstellingen in bioscoop Luxor, boot-
tochtjes naar de Bommeer en zelfs naar 
Brielle, bezoeken aan Wilton-Fijenoord, aan 
de Amsterdamse Superfosfaatfabiek en 
aan de steden Den Haag en  Gouda. Ook zijn 
er toneelvoorstellingen, bonte avonden, 
 orgelconcerten door de  organist van de 
 Grote Kerk Gijs de Graaf,  volkszangavonden 
en demonstraties. Sportievelingen  kunnen 
hun energie kwijt tijdens - lange - fiets-
tochten en wandelmarsen. Kinderen  kunnen  
tegen een kleine vergoeding elke  Vakantie - 
wekendag naar de speeltuin.  
Onder het motto ‘ Watervreugd voor de 
jeugd’, kunnen jonge  Vlaardingertjes mee-
doen aan activiteiten, zoals  tobbevaren, 
 kanovaren en estafettezwemmen. 
En  natuurlijk kan men elke dag de toren 
van de Grote Kerk beklimmen. Deze  eerste 
 Vakantieweken zijn een groot succes.
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Gloriejaren Vlaardingse Vakantieweken
Zo ontwikkelen de Vakantieweken zich tot 
een feest voor groot en klein, waarvoor 
al maanden tevoren gespaard wordt om 
maar aan zoveel mogelijk activiteiten te 
 kunnen deelnemen. Het programma breidt 
zich meer en meer uit.  Lampionoptochten, 
 zeepkist- en autopedraces, circus- en 
 andere  kindervoorstellingen, tentenbouw-
wedstrijden, dierenkeuringen, optochten 
met  versierde fietsen, boottochten voor 
ouderen, een stadstrammetje, excursies 
voor jong en oud, toneel- en theatervoor-
stellingen  maken Vlaardingen tot een waar 
vakantieparadijs. Bekende artiesten doen 
Vlaardingen aan: de Kilima  Hawaiians, 
de Spelbrekers, Mieke Telkamp, Olga 
 Lowina, de Koninklijke Militaire Kapel, 
de  Luchtmacht Kapel, Willy Alberti, Eddy 
 Christiani, Tobi Rix, The Three Jacksons 
en de Down Town Jazz Band.  Inmiddels 
 oubollig en  gedateerd, toen  helemaal ‘je 
van het’. 
Tijdens het eerste lustrum in 1951 kan er voor 
de somma van vijftig cent  gedanst  worden 
op het schitterend verlichte  feestterrein aan 
de Broekweg. Velen  bezoeken de  politie- 
en de luchtvaartmiddag. Ook de grote 
motorpolowedstrijd in het Gemeentelijk 
 Sportpark V.F.C. trekt veel toeschouwers.

Comité Jeugdvakantievreugd
Tot grote teleurstelling van de heer  
Van  Minnen wordt door allerlei omstandig-
heden, zoals de teruglopende  gemeentelijke 
 financiën en de groeiende welvaart, het 
‘ Vacantie-comité’ in de loop van het jaar 1956 
opgeheven. “En de jeugd dan?”, klinkt het 
uit diverse hoeken. In 1957 ziet  daarom het 
Comité Jeugdvakantievreugd het levens-
licht. De zogenaamde ‘Kindervakantie-
feest’-activiteiten richten zich specifiek op 
de Vlaardingse jeugd. 

Vierde lustrum
De viering van twintig jaar vakantieweken, 
in 1966, krijgt door het gebrek aan  financiële 
middelen een sober karakter. 

Winkeliers en bedrijven worden opgeroe-
pen om gratis materiaal zoals lapjes, draad, 
hout, verf en gereedschap beschikbaar 
te stellen. Het comité doet een beroep op 
Vlaardingse vaders en moeders om mee te 
helpen tijdens de vele activiteiten. 

Een nieuw onderdeel doet zijn intrede, de 
‘Stuif-in-Stuif-uit’. In de Ericaschool in de 
Zomerstraat kunnen kinderen elke dag 
 terecht om actief bezig te zijn met poppen 
maken, timmeren, vliegers en lampionnen 
maken, kleien en legoën. Er is een klein 
drukkerijtje, een ruilbeurs, een poppenkast 
en er zijn optredens van een goochelaar. 
Je kunt er ook goedkoop een glaasje limo-
nade en wat te snoepen kopen. Bovendien 
vindt onder hetzelfde dak een Vogelcircus 
plaats.
Swiebertje, Bromsnor, de Burgemeester en 
Saartje geven een hilarische voorstelling in 
de Stadsgehoorzaal.

Inmiddels is gemeenteambtenaar Piet 
Boschman als secretaris van het Comité 
Jeugdvakantievreugd aangesteld. 
Later krijgt deze bezielde ambtenaar 
 overigens de algehele leiding, waarbij hij 
bij de uitvoering vaak wordt bijgestaan 
door zijn vrouw en dochter. 

In januari 1972 wordt het Comité Jeugd-
vakantievreugd opgeheven. Het gaat onder 
auspiciën van de Culturele Raad verder als 
de Commissie Vrijetijdsbesteding. Er volgt 
nog een aantal zomers met centraal geor-
ganiseerde vakantieweken. Hierna nemen 
de diverse wijkcentra de zomervakantie-
activiteiten grotendeels voor hun rekening. 

Expositie in het Stadsarchief
In het Stadsarchief Vlaardingen is tot en met 
31 oktober een kleine tentoonstelling over 
deze Vlaardingse Vakantieweken te zien. 
De expositie bestaat uit - heel veel -  foto’s, 
plakboeken, vakantiegidsjes,  archivalia en 
persoonlijke verhalen. U bent van  dinsdag 
tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur 
van harte welkom aan het Plein Emaus 5. 
De toegang is gratis. 
Het idee om een expositie op te zetten, is 
afkomstig van Kees Verhulst, amateur-
historicus en oud-brandweerman, die 
een artikel over dit onderwerp schreef 
voor ‘ Tijd-Schrift’ 2017 van de Historische 
 Vereniging Vlaardingen. Dit verscheen 
 afgelopen juni. 

Joke van Leeuwen-Zuidgeest
Stadsarchief Vlaardingen

Foto’s 
• Vakantieweken versierde fietsen: Versierde 

fietsenoptocht op 19 augustus 1957. Foto 
Ronde, collectie H.K. van Minnen,  
Stadsarchief Vlaardingen

• Vakantieweken maskeradeoptocht: Drukte 
tijdens de Maskerade-optocht voor de 
jeugd. Foto Breur, jaren ‘50, collectie  
Stadsarchief Vlaardingen

• Een geluidswagen van Radiohuis Van de 
Bend reed door de stad. Door de micro-
foon schalde de stem van Nicolaas Lens 
(foto: privébezit Nicolaas Lens,1953)

• Hi1138: De allereerste zeepkistenrace in 
de Voorstraat. Foto Breur,1953, collectie 
Stadsarchief Vlaardingen

• Hi2492: Droomland in Het Hof, 1949.  
Foto: J. Sluimer, collectie Stadsarchief  

Vlaardingen
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Zoals u op de foto kunt zien, is de handenarbeidclub de afgelopen maanden hard aan het werk 
geweest. Op de vraag wat de heren wilden gaan maken, kwam als antwoord: een modelbouw-
boot. Zo gezegd, zo gedaan.
In een winkel in Dordrecht zijn alle modelbouwboten bekeken en daarna was de keuze snel 
gemaakt: een sleepboot van 54 centimeter lang. 
De mannen konden heerlijk aan het werk op de donderdagmorgen. Alle taken werden eerlijk 
verdeeld. De een haalde de benodigde stukken uit de gestanste houtplaten, de ander lijmde 
dit in elkaar en de derde schilderde. Iedere week werd de boot groter en mooier. Als laatste 
werd de motor in de boot geplaatst. 

Wordt de boot wel of niet in het water uitge-
probeerd? Eigenlijk willen we dat wel, maar 
we durven het niet aan. Stel je voor dat hij 
uit elkaar valt of de verf er vanaf gaat. 
De motor doet het in ieder geval. Dat is voor 
de heren voldoende en de boot zal mooi 
in de vitrinekast komen te staan, zodat de 
 heren er mee kunnen pronken. 
Dit project is nu afgerond, maar het vol-
gende staat op stapel: een poppenhuis met 
echte meubeltjes. Van de voortgang wordt 
u op de hoogte gehouden! 

Monique Smit

Handenarbeidclub
Groep 8 van basisschool De Ark heeft de bewoners van 
Vaartland verrast met een optreden van hun eindmusical 
‘Niet te filmen’. De bewoners hebben genoten!

In Vaartland zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om op zaterdag-
middag, om de week, te assisteren bij liveoptredens voor de bewoners.
De werkzaamheden bestaan uit koffie en thee schenken en een drankje in de pauze aanbieden.

Beschikt u over de volgende eigenschappen: vrolijk, humoristisch en flexibel? 
Dan zijn wij op zoek naar u!

Heeft u interesse in deze functie, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Vinanda Bannet, 
coördinator vrijwilligers Vaartland. Zij is bereikbaar via telefoonnummer: 010 - 475 91 11, of per 
e-mail: v.bannet@frankelandgroep.nl

De eindmusical

V A C A T U R E
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Ruim 50 medewerkers hebben op dinsdagmiddag 
20 juni meegelopen met het ‘Rondje Frankelandgroep’, 
georganiseerd door de werkgroep ‘Zin in  bewegen’. 
Gezellig met collega’s wandelen of hardlopen van 
 locatie naar locatie.
Een route van in totaal bijna zeven kilometer! Dit leuke 
idee kwam van Martijn Kroonen, medewerker beleid 
en beheer.

Bij de start kregen alle deelnemers een mooie Dopper- 
drinkfles en een strippenkaart. Deze strippenkaart 
 konden de deelnemers laten afstempelen bij de 
 locaties, waar zij steeds gastvrij onthaald werden met 
fruit, koel water en smoothies.

Naast gezelligheid en sportiviteit, bood het ‘Rondje 
Frankelandgroep’ ook een kennismaking met alle vijf 
locaties, want binnen de locaties zelf was ook een 
 kleine route uitgezet.
Na afloop werden de deelnemers door de chauffeurs 
Cees van den Berg en Wim Tettero met een bus van de 
Frankelandgroep naar hun startpunt teruggebracht.

Iedereen heeft genoten, ondanks de warmte. Daarom 
op verzoek: volgend jaar weer!

Rondje 
 Frankelandgroep!

Van zwembroek naar badpak
Het kost mij geen enkele moeite om mij vrouwelijk te kleden en op te maken. Vol trots loop ik 
over straat en laat ik zien wie ik ben. Zo veel anders is het als ik ga zwemmen. Een paar keer 
per week zwem ik in de vroege ochtenduren in het zwembad van Frankeland. Op dat moment  
is er eveneens een zestal oudere dames aan het poedelen. Van te voren had ik ze ingelicht dat 
ik de volgende keer in badpak zou komen. Dit vonden ze geen enkel probleem en ze hadden 
allemaal het programma ‘Hij is een zij’ van Arie Boomsma gezien. Verder hoefde ik niets uit te 
leggen. Met veel schroom ging ik de eerste keer in badpak naar het zwembad. Het voelde zo 
onwennig en vreemd. Met applaus werd ik door de dames ontvangen. Dit voelde  geweldig. 
Toch bleef ik vervolgens vijf weken weg. Waarom? Ik weet het niet. Nou eigenlijk wel! Ik  voelde 
mij nog niet thuis in een badpak.
Maar toch heb ik mijn schroom weer overwonnen. En de dames riepen meteen: “Fijn dat je er 
weer bent, Erika. We vroegen ons al af of er iets met je aan de hand was.”   

Erika van Driessen Hoogland

Roze Salon

What’s in the name? 
LHBT Schiedam viert diversiteit op  zaterdag  
7 oktober met een theatervoorstelling ‘What’s 
in the name’, een theatervoorstelling over 
hokjes en labels.
Homo, lesbisch, transgender of biseksueel? 
Of vluchteling of buitenlander? Een label is zo 
opgeplakt en in een hokje ben je zo  gestopt. 
Maar wat als we de labels laten voor wat ze 
zijn en gewoon kijken naar de M van mens? 
Precies dat gaan ze doen in de theatervoor-
stelling ‘What’s in the name’, waarin u achter 
de hokjes fantastische mensen leert kennen. 
LHBT’ers, maar ook vluchtelingen en 
 migranten vertellen hun persoonlijke 
 verhaal. Nieuwsgierig? Kom!
De theatervoorstelling vindt plaats in de 
 Toneelzaal van het Wennekerpand op 
 zaterdag 7 oktober, aanvang 20.30 uur.
Bezoekers van de Roze Salon, Jochanan en 
Erika, spelen mee en vertellen hun eigen 
verhaal.  

Erika van Driessen Hoogland
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Shantykoor Windstilte
Zaterdag 19 augustus Frankeland
aanvang 14.30 uur  in de Havenzaal
De mannen van Windstilte stellen de bemanning voor van 
een gelijknamige Driemastbark van zo’n 170 jaar geleden. 
Hun repertoire bestaat uit shanties, forebitters en zeemans-
liederen.

Acoustic 4 Fun
Zaterdag 19 augustus Vaartland
aanvang 14.30 uur  in de Grote Vaart

Zaterdag 14 oktober Schiewaegh
aanvang 14.30 uur in de Serre
De leden van de groep zijn zangeres Marije Zwaard,  drummer, 
percussionist en zanger Ron de Zwart en gitarist Winfried 
 Kicken.
Zij spelen op eigen wijze bekende songs in een akoestisch 
jasje. Van intieme sfeermuziek tot swingende feestnummers.

Roy Alexander
Zaterdag 2 september Schiewaegh
aanvang 14.30 uur  in de Serre
Roy Alexander zingt hits van  bekende Nederlandse artiesten 
en doet daarnaast een greep uit zijn eigen  repertoire.

Gouwe Ouwe Koor
Zaterdag 2 september Vaartland
aanvang 14.30 uur  in de Grote Vaart
Het repertoire bestaat uit Nederlandse, Engelse en Duitse 
tophits uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80, waarbij diverse nummers 
solo worden gezongen.
Het nog ‘jonge’ koor (opgericht 24 maart 2011) heeft  inmiddels 
haar muzikale sporen al verdiend. Het koor wordt muzikaal 
begeleid door het Gouwe Ouwe Combo, beide staan onder 
leiding van dirigent en oprichtster Caroline Kalishoek. 

PODIA UITGELICHT

Voor buitenstaanders die een van de optredens in Schiewaegh of Harg-Spaland willen 
bijwonen, wordt entree geheven.
Schiewaegh hanteert een entreeprijs  van € 1,50, exclusief consumptie.
Harg-Spaland hanteert een entreeprijs van € 3,00, inclusief consumptie.

Klaas Bakker
Woensdag 6 september Vaartland
aanvang 19.30 uur  in de Grote Vaart
De muziek voor dit programma bestaat uit werken die  Chopin 
op Mallorca heeft geschreven, afgewisseld met muziek van 
de Spaanse componisten Albéniz, Granados, Mompou, 
 Turina en Rodrigo. In de filmbeelden, die gelijktijdig met de 
muziek worden vertoond, komen de plekken aan bod waar 
Chopin en Sand verbleven. Tussendoor krijgt u informatie en 
anekdotes over de muziek, Chopin’s reis en het eiland.

Frank Rensen
Zaterdag 9 september Harg-Spaland
aanvang 14.00 uur  in de Floriade
Een Rotterdamse artiest die regelmatig optreedt in 
verzorgings huizen en zorgt voor een gezellige, muzikale 
 middag.

Yvonne Michels
Donderdag 14 september Frankeland
aanvang 19.30 uur  in de Havenzaal
Yvonne Michels is een veelzijdig talent.
Naast het zingen, bespeelt zij onder meer trompet, gitaar en 
accordeon.
Haar repertoire is veelzijdig. Zo kunt u nummers horen van 
Guus Meeuwis, Louis Armstrong en Udo Jürgens.

Shantykoor ‘De Vlaerdingse Muiters’
Zaterdag 16 september Vaartland
aanvang 14.30 uur  in de Grote Vaart
Het seasong- en shantykoor ‘De Vlaerdingse Muiters’ is opge-
richt in september 2004. Het koor telt op dit moment rond de 
35 leden, landrotten, maar ook enkele echte zeebonken, die 
in een ver verleden betrokken zijn geweest bij de Vlaardingse 
haringvisserij en andere beroepstakken in de zeevaart. 

Turnvereniging Leonidas
Woensdag 20 september Vaartland
aanvang 19.30 uur  in de Grote Vaart
Vanavond kunt u gaan kijken naar kinderen van turn-
vereniging Leonidas, die een demonstratie geven.

PODIA UITGELICHT
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Jeugdmusicalkoor Applaus
Zaterdag 23 september  Harg-Spaland
aanvang 14.00 uur  in de Floriade
De leeftijden van de koorleden varieert tussen 8 en 18 jaar. 
De kinderen hebben grote belangstelling voor musicals en 
zetten zich voor 100 procent in om een productie tot een 
groot succes te maken. Zij helpen elkaar ook graag bij het 
instuderen en repeteren van teksten, liedjes en danspasjes.

Sgt. Wilson’s Army Show
Zaterdag 23 september Frankeland
aanvang 14.30 uur  in de Havenzaal
Muziek uit de jaren ‘40 en ’50: een show met zang, dans en 
humor op locatie.
De Sgt.Wilson’s Army Show uit Almelo toert heel Nederland 
en Europa door om deze show te laten zien. 
Dit mag u niet missen!

Michel Coenen
Zaterdag 23 september Schiewaegh
aanvang 14.30 uur  in de Serre 
Met liedjes uit de periode 1950-2000 weet Michel Coenen 
zijn toehoorders altijd te boeien en hen tot meezingen te 
bewegen. Nummers van bijvoorbeeld Wim Sonneveld en 
Frans Bauer zullen ongetwijfeld de revue passeren.

Muziekensemble Insulinde
Zaterdag 30 september Vaartland
aanvang 14.30 uur in de Grote Vaart

Donderdag 12 oktober Frankeland
aanvang 19.30 uur  in de Havenzaal

In 1957 kreeg het orkest de naam ‘Insulinde’, koosnaam 
(Multatuli) voor Nederlands-Indië.
Het gezelschap bestaat thans uit achttien muzikanten en 
beschikt over een veelzijdig repertoire: van meezingliedjes 
tot operette en van orkestrale stukken tot bigband in kleine 
vorm.

PODIA UITGELICHT

Demonstratie buikdansen 
Woensdag 4 oktober Vaartland
aanvang 14.30 uur  in de Grote Vaart
De buikdans, raqs sharqi of oriëntaalse dans is een dans-
vorm afkomstig uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika, 
waarbij de verschillende lichaamsdelen veelal onafhankelijk 
van elkaar bewegen. 
In het hele lichaam zit energie. Dit is voor het ongetrainde 
westerse oog vaak moeilijk te zien. De nadruk van de bewe-
gingen ligt op de heupen en het bekkengebied: het centrum 
van de dans en energie. 
Vanmiddag krijgt u een demonstratie van deze exotische 
dans te zien.

Duo Alive
Zaterdag 14 oktober  Harg-Spaland
aanvang 14.00 uur  in de Floriade
Het repertoire van dit duo bestaat uit liedjes van Jaap   
Valkhoff, Willy Alberti en andere grootheden uit de 
 Nederlandse  muziekwereld, maar ook countrysongs en 
evergreens.  Daarnaast worden ook instrumentale nummers 
gespeeld, zoals musetten en polka’s.

Duo Blue Orange 
Zaterdag 14 oktober Vaartland
aanvang 14.30 uur  in de Grote Vaart
Duo Blue Orange bestaat uit zangeres Arlette en gitarist/ 
zanger Arthur. 
Het duo gaat terug in de tijd met (Nederlandse) liedjes uit 
de jaren ’50, ’60, ’70 en ’80. Van Wim Sonneveld tot Elvis 
 Presley. Trek die ‘rock and roll’-schoenen maar weer aan! 
Blue Orange nodigt u uit om - samen met hen - de tijd van 
vroeger te laten herleven. 

PODIA UITGELICHT

DUO
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PUZZELTIJD

40 9 64 2428 57 494 56 1167 39

Naam :

Adres :

Postcode :

Oplossing(en) :  Sudoku Kruiswoordraadsel

Winnaars van de puzzels uit de vorige editie van Frankelandgroep Nieuws zijn:

Kruiswoordraadsel met als oplossing: schaapskudde
de heer of mevrouw C.C.M. van Gils, Henriëtte Bosmansplein 124, Schiedam Frankeland/

Jacobs Gasthuis
de heer of mevrouw J. van Zellem, Willem Andriessenlaan 97, Schiedam Harg-Spaland
mevrouw E. Polderman, Duprépad 45, Schiedam Schiewaegh
mevrouw C.J. Plugge, Dillenburgsingel 90, Vlaardingen Vaartland

Sudoku met als oplossing: 2
de heer of mevrouw J.P. Brouwer, Warande 178 B, Schiedam Frankeland/

Jacobs Gasthuis
de heer of mevrouw J.C. Buijtendijk, De Biepad 1, Schiedam Harg-Spaland
mevrouw M.M. Burger, appartement 389 Schiewaegh
de heer A. v.d. Veer, Dillenburgsingel 56, Vlaardingen Vaartland

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

De oplossing(en) van de nieuwe puzzel(s) kunt u tot uiterlijk maandag 11 september inleveren bij 
de  receptie van uw locatie, dan wel mailen naar fgn.redactie@frankelandgroep.nl. 
Onder de goede inzenders van één of beide puzzels worden waardebonnen van € 15,00 verloot.

PUZZELTIJD

3 7 2

6 5 1

1 6 3 2

7 3

9

2 4 7 6

2 5 9

8 5 4

8 1 4
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Franke landgroep

Onze zorg, zo gewoon mogelijk
Vanuit die visie bieden wij:

•  zorg thuis aan senioren in de wijk
•  wonen met zorg thuis in (aanpalende) 

wooncomplexen
•  personenalarmering
•  langdurig wonen binnen één van onze locaties
•  kortdurend verblijf/revalidatie
•  expertisecentrum Parkinson
•  één keer per twee maanden Parkinson Café
•  één keer per maand Alzheimer Café
•  fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en 

diëtetiek voor senioren in de wijk

•  dagbesteding en dagbehandeling
•  visiteclubs en welzijnsactiviteiten
•  één keer per maand Roze Salon
•  brasserie en internetcafé
•  Sport- en Recreatieclub, inclusief zwembad
•  vakantievilla aan zee in Spanje en Rockanje

Voor meer informatie kunt u bellen naar
010 426 49 25 of kijk op onze website
www.frankelandgroep.nl

De Frankelandgroep bestaat uit Frankeland, Jacobs Gasthuis, Harg-Spaland, 
Schiewaegh, Vaartland en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (TOF)

Een met spreek- en luisterverbinding uitgerust alarmsysteem 
dat u 24 uur per dag uitkomst biedt in geval van nood.
Een product van de Frankelandgroep.

Personen Alarmering Systeem ( PAS )
Schiedam & Vlaardingen

U kunt bellen met mevrouw Monique van Reenen
Telefoon: 010 - 707 41 12 of 010 - 426 49 25
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Franke landgroep

Heeft u Zorg Thuis nodig?

De Frankelandgroep bestaat uit Frankeland, Jacobs Gasthuis, Harg-Spaland, 
Schiewaegh, Vaartland en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (TOF)

Wij helpen u graag met:

• hulp bij het huishouden
• verzorging en verpleging
• begeleiding

• zorg na een ziekenhuisopname
• alarmering thuis

De Frankelandgroep is gespecialiseerd in de dagelijkse zorg voor ouderen 
in een kwetsbare situatie en volwassenen met een neurologische aan-
doening (zoals dementie, ziekte van Parkinson en Korsakov). 
Onze wijkteams zijn kleinschalig van opzet, waarmee wordt ingestaan 
voor een goede bereikbaarheid, inzet van vaste medewerkers en het 
betrouwbaar nakomen van afspraken.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 010 426 49 25 
of kijk op onze website www.frankelandgroep.nl

Franke landgroep

Bent u op zoek naar een goede 
therapeut voor behandeling?
Wij bieden u een deskundig team van behandelaren voor:
•  fysiotherapie •  logopedie
•  ergotherapie •  diëtetiek

Het Behandel- en expertisecentrum van de Frankelandgroep is gespeciali-
seerd in advies en/of behandeling bij ouderen in een kwetsbare situatie. 
Daarnaast biedt het behandelcentrum paramedische zorg aan volwassenen 
met een neurologische aandoening (zoals dementie, ziekte van Parkinson 
en Korsakov). Met de inzet van behandeling wordt gestreefd naar het 
verhelpen/verminderen van uw klachten. Ook kunt u vaardigheden aanleren 
voor het leren omgaan met eventuele beperkingen, zodat u zolang mogelijk 
thuis kunt blijven wonen.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 010 426 49 25 
of kijk op onze website www.frankelandgroep.nl

De Frankelandgroep bestaat uit Frankeland, Jacobs Gasthuis, Harg-Spaland, 
Schiewaegh, Vaartland en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (TOF)
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Franke landgroep

Wilt u graag zelfstandig wonen, 
met alle voorzieningen en benodigde
zorg binnen handbereik?
Dan bent u bij de Frankelandgroep aan 
het juiste adres!

Wij bieden u een ruime keuze aan (sociale) huurwoningen in Schiedam 
en Vlaardingen. Onze wooncomplexen zijn merendeels gevestigd in de 
buurt van onze zorglocaties of ontmoetingsruimten. De woningen zijn 
bestemd voor senioren met een zorgvraag en/of de behoefte aan be-
schut wonen, die de zorg- en dienstverlening van de Frankelandgroep 
willen ontvangen.

Voor meer informatie kunt u bellen naar het Centraal Woonpunt 
Frankelandgroep 010 426 49 25. Of kijk op onze website

www.frankelandgroep.nl
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