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Voorwoord

Door Ben de Koning, bestuurder

Donkere dagen?

En dan ineens staat onze altijd stralende Diana voor m’n neus en zegt: “Je bent 

weer aan de beurt om het voorwoord voor Frankelandgroep Nieuws te schrijven!” 

Nou weet ik dat dat onmogelijk het geval kan zijn, maar erg is het zeker ook niet, 

dus heb ik m’n pen gepakt. 

Zakelijk hebben we ook een en ander om in span-

ning naar uit te kijken. Op 7 december maakt de 

Nederlandse Patiëntenfederatie de top 10 van Best 

Gewaardeerde Zorginstellingen van Nederland in 

2021 bekend. De afgelopen twee jaren behoorden 

we tot die top 10 in de categorieën thuiszorg en 

verpleeghuiszorg. Ik hoop echt enorm dat die eer 

onze medewerkers dit jaar weer ten deel valt. 

Ze verdienen het!

Want als ik ergens ‘zakelijk’ trots op ben is het wel 

op onze medewerkers. Zij maken elke dag hét 

verschil voor onze bewoners en overige klanten. 

Dus donkere dagen?

In de zin dat het eerder donker wordt wel, maar 

voor het overige genoeg om reikhalzend naar uit 

te kijken. En als het tussendoor echt koud of verve-

lend weer wordt? Dikke trui aan, CV een graadje 

hoger, stamppotje en af en toe naar foto’s kijken 

om al weer voorpret te beleven aan de zomer!

En omdat er altijd een foto bij het voorwoord ‘moet’ 

heb ik er eentje uitgekozen van afgelopen zomer. 

Ik wens iedereen supergezellige donkere dagen!

De zomer is voorbij!

Ik schrijf dit op 30 oktober en dus moet ik straks 

m’n ‘klokkies’ (gang, keuken, huiskamer, auto, 

bureau en horloges) allemaal een uur terugzetten. 

Een activiteit waarvan ik het nut nooit heb ingezien. 

Het is dan langer licht … Nou, dat is natuurlijk niet 

waar! Wat je in de ochtend aan licht wint, raak je 

eind van de middag weer kwijt. 

Maar goed, die tijd van het jaar is het dus: de 

donkere dagen!

En de wereld maakt zich zorgen. Over helaas weer 

stijgende coronabesmettingen, maar ook – en 

misschien wel vooral – over de stijgende energie-

prijzen en mogelijke tekorten aan Sint- en Kerstca-

deautjes. Zelf moet ik ergens komend weekend een 

middag op pad om Sintkadootjes te scoren. 

Zolang ze er nog heilig in geloven behoort het 

schoenen zetten met de kleinkinderen en het hele 

spel (van liedjes zingen en brieven schrijven tot het 

klaarleggen van een peen voor het paard) tot de 

hoogtepunten van het jaar. 

Het Smaakcentrum, gevestigd in Frankeland in 

Schiedam, biedt oplossingen op maat voor smaak-

problemen tijdens of na een oncologische behan-

deling. De speciaal hiervoor opgeleide gastro-chefs 

zijn in staat om de smaak van uw maaltijden zo aan 

te passen, dat u - ondanks uw smaakproblemen 

door de chemotherapie - weer gezond, lekker en 

veilig kunt eten.

Meedoen?
Dankzij een donatie van het Nationaal Fonds tegen 

Kanker is deelname voor de eerste 300 deelnemers 

helemaal gratis. Er is geen eigen bijdrage. 

Voor meer informatie of aanmelden: https://

frankelandgroep.nl/behandeling-expertise/

smaakcentrum

De klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon voor bewoners 

en cliënten van de Frankelandgroep is  mevrouw Els Nauta. 

Zij is bereikbaar via de  receptie van Frankeland,  telefoon  

010 - 426 49 25, of per  e-mail: e.nauta@frankelandgroep.nl.

Klachtenfunctionaris/
vertrouwenspersoon

Gezond, lekker en veilig eten
ook tijdens of na een oncologische behandeling
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Leest u ons magazine graag? Welke rubrieken zijn uw favoriet? Mist u misschien 

iets in het blad? En heeft u verder nog tips of ideeën voor ons? 

Scan de QR-code om de 

enquête in te vullen

Beste lezer, 

wij zijn benieuwd naar 
uw mening! 
Door Astrid Boonstoppel, hoofdredacteur

De redactie van Frankelandgroep Nieuws is erg 

benieuwd naar wat u van het blad vindt. Daarom 

hebben wij besloten om een lezersonderzoek te 

houden. Om erachter te komen wat wij als redactie 

aan ons magazine zouden kunnen verbeteren of 

wat wij juist moeten behouden, willen wij graag 

onderzoeken hoe ons magazine op dit moment 

gelezen wordt. 

Vult u de enquête in?
Het invullen van de bijgesloten enquête duurt maxi-

maal 5 minuten en is volledig anoniem. U kunt de 

ingevulde enquête gratis naar ons terugsturen in 

bijgevoegde envelop of afgeven bij de receptie van 

een van onze zorglocaties.

Liever digitaal meedoen? 
Ook dat is mogelijk! Scan de QR-code op deze 

pagina en u kunt de enquête online invullen. 

Om de enquête online in te vullen gaat u naar 

https://nl.surveymonkey.com/r/JQ7XSL2

Wij hopen op uw medewerking en zullen u in het 

nieuwe jaar uiteraard op de hoogte brengen van 

de resultaten van het onderzoek. Alvast heel erg 

bedankt voor uw deelname! 
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De Week van de Vaktherapie
Door Astrid Boonstoppel, hoofdredacteur

Van maandag 15 t/m zondag 21 november vond 

de Week van de Vaktherapie plaats. Op het 

programma in verschillende locaties stonden 

diverse activiteiten die te maken hebben met 

vaktherapie in brede zin. Door de verscherpte coro-

namaatregelen is besloten hiervan het grootste 

deel door te schuiven naar januari 2022, waaronder 

verschillende kennismakingen (met o.a. drumbal, 

beeldende therapie en schilderen). 

Wat doet een vaktherapeut precies?
Een vaktherapeut behandelt mensen met emotio-

nele, psychische of sociale problemen door middel 

van dans-, drama-, muziek-, beeldende, psychomo-

torische of speltherapie.

Met inzet van middelen als muziek, drama, kleur, 

vorm en beweging gaat de vaktherapeut aan de 

slag om mensen te helpen. Bij de Frankelandgroep 

hebben wij drie vaktherapeuten in dienst (v.l.n.r.): 

Tom Blankers (muziektherapeut), Monique Schenk 

(muziektherapeut) en Sofie Noordzij (beeldend 

therapeut). 

“Echt contact met mijn moeder”
Door Tom Blankers, muziektherapeut

“Ik kom regelmatig bij mijn moeder op bezoek,” 

vertelt Linda Verberk. “Zij woont nu ruim een jaar 

op de afdeling voor dementerende ouderen in 

Frankeland. De bezoeken zijn soms lastig, want ze 

zegt woorden die ik niet kan thuisbrengen en zij 

begrijpt mij ook niet. Vaak puzzel ik wat met haar of 

ga ik met haar naar buiten.”

“Op een woensdagmiddag kwam ik binnen in de 

gezamenlijke huiskamer. Ik kwam als geroepen, 

werd er gezegd. Mijn moeder wilde niet mee naar 

haar kamer voor muziektherapie. Gelukkig wilde 

ze wel met mij mee naar haar eigen kamer. Tom 

begon met het spelen van oude maar ook voor mij 

bekende nummers. Ik ben dan ook met Tom mee 

gaan zingen.” 

“Al snel begon mijn moeder zich te ontspannen en 

te glimlachen,” zegt Linda. “Meerdere keren moest 

Tom het spelen en zingen onderbreken omdat mijn 

moeder heel veel begon te praten. Ze wilde telkens 

zeggen hoe fijn het was dat wij er waren en dat 

we aan het zingen waren. Ze heeft zelfs een paar 

nummers mee gezongen.”

“Het was maanden geleden dat ik echt contact 

met mijn moeder gehad had. Maar dankzij de 

muziektherapie hadden we een heel gezellig uurtje. 

Niet alleen mijn moeder was heel blij, maar ook ik 

ging met een prettig gevoel naar huis. Mijn moeder 

had laten zien dat zij gelukkig was en dat is als 

dochter heel fijn om te zien.”

Kerstrebus

KN=DR +W
S=ZEN

-FL -R -B -T
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Herfst, herfst, wat heb je te koop

Duizend kilo bladeren op een hoop

Zakken vol met wind

Ja m’n kind

‘k Weet niet of jij dat aardig vindt

Herfst, herfst, wat heb je te koop

Paddenstoelen, honderd op een hoop

‘k Zet ze voor je neer

Heus meneer

Dat doe ik alle jaren weer

Herfst, herfst, wat heb je te koop

Dikke grijze wolken op een hoop

Alles in de stad

Gooi ik nat

Koop je van mij zo’n regenbad

Sinds kort hebben we een dag- en een seizoensbord in de huiskamers van 

 afdeling 2 en 3 van Harg-Spaland. Deze borden werden met gejuich begroet! 

Dag- en seizoensborden bij 
Harg-Spaland
Door Sietske Vogelzang, subhoofd afdeling 2

Op ons dagbord staat de dagindeling. Het over-

grote deel van onze bewoners begint de dag met 

het bekijken van de borden om te zien wat er 

vandaag te doen is. Vooral als er in de middag een 

optreden is, wordt dit tijdens het ontbijt al uitge-

breid besproken. 

Ook gedurende de dag wordt er onderling 

besproken wat er gedaan gaat worden die dag. 

Een mooi houvast voor onze bewoners!

Ook het seizoensbord is voer voor gesprek. Zo 

werd het liedje ‘Herfst, herfst, wat heb je te 

koop?’ direct door de bewoners meegezongen. Zo 

worden de bewoners betrokken bij de seizoenen 

en komen er verhalen los over andere versjes die 

op het bord kunnen komen met als thema (op dit 

moment dan) de herfst! Ook is er ruimte voor een 

kort weerbericht op het bord. Ook dit is weer een 

geliefd gespreksonderwerp. Uiteraard, want we zijn 

en blijven Hollanders, en over niks wordt zoveel 

gepraat als over het weer!
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Donderdagmiddag is in Jacobs Gasthuis een 

middag met vele mogelijkheden. Tijdens deze spel-

letjesmiddag kunnen bewoners sjoelen, rummikub 

of een ander gezelschapsspel spelen, kaarten 

maken of knutselen. Maar als iemand liever alleen 

een kopje koffie komt drinken en een praatje wil 

maken, is dat ook goed natuurlijk. Zoals ik al zei: 

een middag met vele mogelijkheden. Iedereen is 

van harte welkom!

Het boek is dood? 
Een fabeltje! 

Door Frank Vester, huisdichter

Er was eens … 

Och laat ook maar,

wat geweest is, 

is geweest.

Die tijd die is voorbij, 

voor mijn gevoel 

ben ik de enige die 

nog boeken leest.

Nog boeken schrijft.

Nog boeken snuift.

Letters vreet 

en komma’s kluift. 

Waarom zou ik 

nog langer schrijven?

Waarom 

nog letters op papier?

Niemand lijkt nog te zitten wachten 

op sprookjes van prinsessen 

in torenkamers 

ver van hier.

Leg ik me erbij neer? 

Leg ik de pen neer? Nooit.

Want er was er eens, er was ooit …

en alleen dat is al genoeg.

Gedicht

In de Kinderboekenweek heeft onze vaste huisdichter 

Frank Vester voorgelezen op 19 basisscholen in het land, 

van Alkmaar en Dokkum tot en met Nijmegen en Geleen. 

Omdat lezen belangrijk én leuk is! 

Met zijn nieuwste prentenboek - Bertje Broekhoest - 

weet hij niet alleen scheetjes, maar ook alle kinderen te 

vangen (te bestellen via www.frankvester.nl). 

Kiest u 
maar … 
Door Kristy de Gier, activiteitenbegeleiding 
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Column uit de thuiszorg

Beide broers staan mij aan te kijken alsof ze water 

zien branden. Mede door het vele voorwerk van hen 

heb ik deze ochtend de volledige twee uur tot mijn 

beschikking om de ijskast te redden. Als ik klaar ben 

vallen dit keer de monden van de broers open, de 

ijskast is van een wisse dood gered.

Iedere vrijdag zijn ze er weer, Rinus en Kees, en 

ondanks dat het gepensioneerde doch energieke duo 

niet verstoken is gebleven van diverse medische 

ongemakken en de daaraan vastzittende zieken-

huisbezoekjes, doen ze de boodschappen voor hun 

broer, wordt er door Rinus nieuwe vloerbedekking 

gelegd, schaffen ze voor mij de meest geavanceerde 

schoonmaakattributen aan en de muren worden 

gewit. Ze zijn aanwezig bij belangrijke gesprekken 

en voorzien hun broer van alles wat hij maar 

nodig heeft zoals kleding, beddengoed en zelfs 

een airfryer, omdat Gerard aangeeft wel weer eens 

een patatje mayo of een smakelijk bitterballetje te 

lusten. En Gerard zelf? Hij zet onafgebroken koffie 

voor ons en helpt mee door zijn woning opgeruimd 

te houden, zijn bed op te maken, het aanrecht aan 

kant te hebben en wasjes te draaien, zodat Rinus, 

Kees en ik ons voornamelijk bezig kunnen houden 

met de werkzaamheden die voor hem te zwaar of 

onmogelijk geworden zijn. 

Ik kan rustig zeggen dat we met z’n vieren tot een 

waar team zijn uitgegroeid en dat de samenwerking 

in alle opzichten niets dan goeds heeft opgeleverd. 

Ik ben dan ook trots op “mijn mannen.” Ik had dit 

adres voor geen goud willen missen!

Als ik op een donderdagmiddag het kantoor van 

de TOF (Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep) 

binnenwandel, vang ik toevallig een gesprek op 

van een collega-voorvrouw die net terug is van 

een intake bij een toekomstige cliënt. Zij beschrijft 

nauwkeurig de situatie die aangetroffen is in de 

woning. De heer in dit geval, schijnt slecht ter been 

te zijn en kan daarom al een tijdje zijn huishouden 

niet meer bestieren. Ik hoor dat er flink opgeruimd 

en schoongemaakt moet worden, de douche en het 

toilet de nodige aandacht behoeven en de ijskast 

aan vervanging toe is, omdat deze in desolate staat 

verkeert. Dit is koren op mijn molen. Ik doe niets 

liever dan woningen die om wat voor reden dan ook 

achterstallig zijn geraakt, weer op de rit te krijgen 

en vraag of ik ingepland kan worden op dit adres. 

Op vrijdagochtend sta ik voor de deur en ben op het 

ergste voorbereid. Als ik binnenstap vraag ik mij af 

of ik wel op de goede bel gedrukt heb. Geheel tegen 

mijn verwachting in kom ik een huis binnen dat 

keurig opgeruimd is! Aan de eetkamertafel zitten 

Rinus en Kees, de broers van Gerard, mijn nieuwe 

cliënt. Zij hebben de woning voor mijn komst alvast 

onder handen genomen. Een beetje overrompeld 

stamel ik dat dit echt niet had gehoeven en vraag 

of ik de douche en het toilet even  mag bekijken. 

Mijn mond valt open van verbazing. “Die hebben 

wij alvast voor je gedaan wijfie, dat laten we jou 

natuurlijk niet doen hè, zo’n eerste keer.” Vervol-

gens word ik meegenomen naar de ijskast. “Deze 

gooien we weg, we kopen een nieuwe,” zegt Rinus. 

Ik doe de ijskast open en neem de schade op. “Oh, 

maar deze krijg ik wel weer schoon hoor,” zeg ik. 

Door Emma Baas, voorvrouw huishoudelijke dienst

Mannenwerk

Kees, Gerard en Rinus
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drankjes en versnaperingen klaargezet en de eerste 

verzoeknummers klonken. De bewoners wachtten 

geduldig af wat er ging gebeuren. Het was immers 

nieuw, de eerste keer dat ze – soms na lange tijd - 

weer terug waren in een bruin café. Toen stonden 

enkele vrijwilligers op en begonnen de ‘oude’ hits 

uit volle borst mee te zingen. Dat was het moment!” 

zegt Richeline. 

Gepensioneerde hits
Het werd een fantastisch feest, daar in dat bruine 

café in Schiewaegh. “De echte, gepensioneerde  

kroegbezoekers pikte je er meteen uit. Ze zongen 

ieder lied dat ze kenden uit volle borst en met luide 

stem mee.” 

Al snel haakten anderen aan en veranderde de 

groep aanwezigen in een prachtig koor dat het 

leven in al zijn facetten bezong. De liedjes die het 

leven zo mooi maken, zorgden ervoor dat de bewo-

ners begonnen met het ophalen van herinneringen 

uit de tijd dat deze gepensioneerde hits het geluid 

op radio en tv bepaalden. 

Verzoeknummers
In de aanloop naar het ‘bruine café’ konden de 

bewoners zich voor deelname opgeven. Ook 

mochten zij hun favoriete verzoeknummers laten 

noteren. “Ondertussen vroegen wij bij medewer-

kers en vrijwilligers of zij ons aan voorwerpen 

konden helpen die je in een echt bruin café 

gebruikt. We vonden bijvoorbeeld oude tafel-

kleedjes in de reminiscentieruimte die inmiddels 

niet meer als zodanig wordt gebruikt en iemand 

had bierviltjes. Zelfs een bel die je in een bruin 

café kunt laten klinken om iedereen een rondje te 

geven was beschikbaar, maar kon helaas niet op 

tijd in de Serre worden opgehangen. Het kon niet 

mooier …” Richeline Virginia, activiteitenbegeleider 

Energie
“En tijdens het zingen zag je de mensen 

ontspannen en meebewegen, lol maken, plezier 

hebben. Ook de mensen waarvan je het niet 

meteen verwachtte, waren niet bestand tegen de 

heerlijke energie die in de Serre hing. Ze werden 

er in meegezogen. En de mensen die meestal als 

eerste een evenement verlieten, bleven hangen. Ik 

sprak een bewoner die tegen mij zei: ‘Ik ga nog niet 

weg. Ik heb mijn liedje nog niet gehoord’.” Richeline 

lacht. 

Elvis
“Een bewoner die altijd een beetje ingetogen 

aanwezig is, pakte opeens de hand van collega 

Maria en ging met haar dansen, omdat Elvis opeens 

in de Serre klonk. Het ging non stop door. Corona 

was een beetje vergeten. Het was samen genieten, 

en of je elkaar al of niet kende was niet belangrijk. 

Niemand genoot niet … We zullen het maar eerlijk 

zeggen: Het kostte gewoon moeite om dit prachtige 

feest te beëindigen …”

in Schiewaegh, glundert als ze het verhaal in geuren 

en kleuren vertelt.

Opwinding
De activiteitenbegeleiders hadden hun best gedaan 

om van tevoren overal te vertellen dat er iets ging 

gebeuren met muziek, met veel gezelligheid. En 

daardoor ontstond er een gezonde opwinding in de 

gangen en tijdens de maaltijden, die steeds groter 

werd naarmate het grote moment dichterbij kwam. 

Wat ging er gebeuren? 

“Vrijwilliger DJ Ellen verzorgde de muziek en wist 

zo goed als elk verzoeknummer uit de speakers te 

laten klinken. We hadden de lichten gedoofd, de 

“Ik heb mijn liedje nog niet gehoord …”
Door Rob Besseling, redacteur

De vraag was: hoe kunnen we onze bewoners weer eens plezier laten hebben in een 

echt bruin café? Dus niet alleen maar snoepen van een heerlijke bittergarnituur en 

van een lekker drankje, maar ook uit volle borst meezingen met hun eigen muziek, 

uit hun eigen tijd? 
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De oorlog
Maar dan breekt de oorlog uit en wordt school een 

onzekere factor. Het zijn nare, zware jaren voor 

iedereen, maar zeker voor een meisje in de bloei 

van haar leven. Ook Adrie heeft de nodige honger 

gekend, maar vlak voor de hongerwinter worden de 

bewoners van boven de Merwede geëvacueerd naar 

onder de Merwede. Daar loopt precies de scheidslijn 

van bevrijd en bezet Nederland. Tot aan de bevrij-

ding wonen ze in een brillenwinkel van een Joods 

echtpaar, dat gevlucht is voor de Duitsers.

Verliefd, getrouwd
Adrie volgt in de naoorlogse jaren nog wat avondcur-

sussen maar gaat aan het werk als schoonmaakster. 

In die tijd leert ze Wim kennen. “Hoe?” vraag ik. Heel 

simpel; in die tijd ging je buiten een beetje flaneren 

en keek je eens rond wat er zoal in de aanbieding 

was. Zo ontmoet ze Wim, lasser in een staalfabriek. 

Verliefd, niet verloofd maar meteen getrouwd, al 

klinkt dat iets te simpel. Omdat Wim uitgezonden 

wordt naar Indië, wordt er hals over kop getrouwd, 

met nog tien andere koppels. Zo zijn ze verzekerd 

van inkomen, als een en ander fout loopt. 

Mevrouw Van der Wiel–Van der Wal 
Op de koffie bij ...

in Vaartland
Door Carien Kemink, redacteur   

Tijd voor een kopje koffie in Vaartland, dus de vraag aan de activiteitenbegelei-

ding of ze misschien ‘een nieuw slachtoffer’ voor me weten. Die zijn er genoeg 

natuurlijk maar het ‘slachtoffer’ moet ook zelf graag willen. Nou, mevrouw Van 

der Wiel wil wel, en al heeft ze er, zoals ze eerlijk toegeeft, ’s nachts van wakker 

gelegen, ze vindt het toch wel erg gezellig.

De geboortedag van Adrie
Wilhelmina Adriana van de Wal, roepnaam Adrie, ziet 

95 jaar geleden in 1926 in Gorinchem het levenslicht. 

Wat een prachtige dag had moeten zijn vanwege 

de geboorte van een dochter, wordt een verdrie-

tige dag, omdat Adries moeder in het kraambed 

overlijdt. Ze heeft haar moeder dus nooit gekend. 

Ook haar vader blijft voor Adrie heel haar leven een 

onbekende, want uit verdriet vertrekt hij als kolo-

niaal naar Nederlands-Indië, waar hij jaren later door 

de Japanners wordt omgebracht. Ze heeft nog een 

enkele foto van beiden.

Haar vroegste herinneringen
Gelukkig is Adrie niet ‘alleen op de wereld’. Ze groeit 

op bij diverse tantes en ooms en heeft nichtjes en 

neefjes. Dus geen nare herinneringen aan haar 

jeugd. Wel weet ze nog, dat ze Adje Dirks heette, 

de achternaam van een oom en tante, maar dat ze 

op school ineens verder ging als Adrie van der Wal. 

Ze doorloopt acht klassen lagere school en twee 

klassen mulo. 

Tweede van links: moeder van mevrouw Van der Wiel

Vader van mevrouw Van der Wiel
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nog alles zonder bril, maar in de verte wordt het wat 

minder. En buiten met die ongelijke tegels wordt ze 

wat onzekerder.

Tevreden terugkijken
Terwijl we afsluiten, vertelt ze plotseling nog een 

herinnering aan vroeger. Ze was met vriendinnen 

op de kermis en bezocht daar een waarzegster. Die 

voorspelde Adrie dat ze 93 jaar zou worden. Oké, 

ze is dus inmiddels al twee jaar ‘over de datum’. Ze 

moet daar nog altijd smakelijk om lachen.

Ik neem afscheid met een huiswerkopdracht voor 

Adrie: of ze op zoek wil gaan naar de foto’s van haar 

vader en moeder. “Oh kind, ik heb ze ergens maar 

ik weet echt niet waar ik die zoeken moet.” Maar 

ze gaat haar best doen. Want … gebrek aan tijd hè. 

Morgen de hele dag naar Rockanje, overmorgen 

mindfulness en ’s middags wandelen. Overmorgen 

… Ik verzeker haar echter dat ze een volle maand 

de tijd heeft. Dat moet lukken toch? Weer een fijn 

gesprek met een lieve bewoner. En achteraf zegt ze 

nog, dat het toch niet zo eng was, als ze gedacht had. 

Dus ook ik weer blij!

Wanneer Wim voorgoed terug is, wonen ze in bij een 

tante in Gorinchem. Ze verhuizen naar Schiedam 

wanneer Wim bij een nieuwe baas (Kreber Staal) 

een woning krijgt aangeboden. Ze woont dan in de 

‘Van der Waalstraat als Adrie van der Wiel – van der 

Wal’. Hoe kan het mooier? Ze krijgen geen kinderen 

en vullen hun leven met werken en veel hobby’s. Als 

trouwe voetbalsupporters bezoeken ze de thuis- en 

uitwedstrijden van Feijenoord, vaak op de motor. 

Grote leren jassen en grote brillen, ze hebben er 

heel wat kilometertjes mee gereden. Naar Grieken-

land, Oostenrijk, Italië, soms samen, maar soms ook 

met een grote motorclub. 

Maar dan is Adrie ineens weduwe, op 51-jarige 

leeftijd. Wim overlijdt aan een hartaanval en Adrie is 

weer alleen. Ze doet in die jaren veel schoonmaak-

werk in het Noletziekenhuis. Samen met Wim is ze 

nog verhuisd naar een flatje in de Koninginnelaan in 

Vlaardingen, waar ze 45 jaar zal wonen.

En wéér alleen
Wanneer ze tien jaar alleen is geweest, ontmoet 

ze Joop en met hem brengt ze nog heel wat fijne 

gelukkige jaren door. Ook Joop heeft geen kinderen, 

maar wel een berg nichten en neven en zo weet ze 

zich altijd omringd door ‘familie’. Wanneer ook Joop 

overlijdt, voelt Adrie zich niet meer honderd procent 

veilig in haar kleine flatje. Wanneer ze ’s avonds 

laat thuiskomt van klaverjassen of een visite, moet 

ze vaak grote groepen samenscholende jongeren 

passeren, of over dronken lui heen stappen, die 

in de hal liggen te slapen. Eerlijk is eerlijk, ze zijn 

altijd heel respectvol naar haar toe geweest, 

maar Adrie voelt zich eenzaam en zoekt wat meer 

geborgenheid. 

Veilig in Vaartland 
Ze doet dan al een poos vrijwilligerswerk bij Vaart-

land als keukenhulp, boontjes afhalen en aardap-

pelen schillen, dus ze besluit zich in te schrijven 

voor dit verzorgingshuis. “Ja, en u was toen al 86, 

dus de gezondheid ging natuurlijk achteruit.” “Nee, 

juist niet, ik mankeerde niets en dus kwam ik er niet 

in. Wat ik ook probeerde.” Maar dan hoort ze over 

appartementen die in de verhuur gaan en zo weet 

ze toch een plekje te bemachtigen in Vaartland. Ze 

heeft keuze uit drie appartementjes en woont sinds 

zeven jaar tot volle tevredenheid op de vijfde etage. 

Een prettige lichte kamer, een leuk uitzicht, maar het 

allerbelangrijkste … wanneer ze ’s ochtends de deur 

opendoet, is er altijd wel iemand die goedemorgen 

zegt. Ze voelt zich niet meer alleen.

Druk, druk, druk …
En sinds ze in Vaartland woont, is ze geen dag meer 

eenzaam geweest. Dat is ook haar eigen verdienste. 

Ze doet werkelijk overal aan mee, eet tussen de 

middag beneden, ze is bij iedereen bekend. Zelfs in 

de cliëntenraad laat ze zich regelmatig horen. Films, 

muziek, handwerken, mindfulness, Adrie heeft een 

agenda nodig om alles bij te houden. Verder heeft 

ze heel fijn contact met de diverse nichten en neven 

van Joop. Regelmatig uit eten of opgehaald voor 

een of andere gebeurtenis. Adrie is overal bij. Ook 

heeft ze nog altijd contact met Annemiek, die als 

vakantiehulp ooit bij Adrie in het Nolet ziekenhuis 

kwam werken, en die inmiddels ook al 70 is. Een 

vriendschap die meer dan 50 jaar teruggaat.

Adrie mag dan 95 jaar zijn, de tand des tijds heeft 

haar aardig overgeslagen. Zo kwiek en vief als ze nog 

is in alles, de rollator gebruikt ze eigenlijk alleen voor 

dat extra stukje zekerheid, want ze wil absoluut niets 

oplopen bij een valpartij. Van dichtbij leest Adrie 

Extra puzzel

TecTonic
Speluitleg
Vul de vakjes van elk dik omrand blok met 

de cijfers 1, 2, 3, 4, 5, enz. (net zoveel als er 

vakjes zijn)

Vakjes met gelijke getallen mogen elkaar 

niet raken, ook niet diagonaal. 

4

2

4 5

4

1 2

2 4

3 3 2 1

Joop
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De avond werd geopend door de ‘kroegbaas’ 

van het Alzheimer Café: Sofie Noordzij. Sofie is 

beeldend therapeut bij Frankeland en verantwoor-

delijk voor de invulling van het Alzheimer Café. Zij 

bedenkt onder meer de gespreksthema’s. Iedere 

keer weer probeert zij een goede invulling te geven 

aan de avond.

Voor deze avond had zij Lianne van der Mark uitge-

nodigd. Lianne is mantelzorgconsulent bij Minters 

Mantelzorg, een welzijnsorganisatie actief in de 

regio Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Lianne 

gaf een presentatie over wat Minters Mantelzorg kan 

betekenen. 

Ze legde eerst maar eens uit wanneer je je mantel-

zorger mag noemen. Zij gaf als voorbeeld: “Als 

een moeder haar zoontje van 4 jaar helpt bij het 

aankleden dan hoort dat gewoon bij haar zorgtaken. 

Maar wanneer die moeder haar zoon van 18 helpt 

bij het aankleden omdat hij dat door een ziekte zelf 

niet kan, dán spreken we van mantelzorg.” Lianne 

noemde dit dan ook ‘boven-gebruikelijke’ zorg. 

De ene mantelzorger ervaart de taak als zwaar, de 

ander gaat het wat gemakkelijker af. Dat heeft te 

maken met de draaglast en de draagkracht van de 

mantelzorger. 

Minters Mantelzorg biedt mantelzorgers individuele 

ondersteuning aan, geeft informatie en advies over 

hoe je bijvoorbeeld via de Wmo ondersteuning kunt 

krijgen en biedt ook cursussen aan, zoals de cursus 

Diagnose Dementie. 

In de pauze sprak ik zelf met twee mantelzorgers. 

Een mevrouw was met een man binnen gekomen 

die direct herkend werd door de dagbesteding. Ik 

ging ervan uit dat het een echtpaar was. De vrouw 

vertelde echter dat zij hier was met haar zwager. Zij 

is zijn mantelzorger. Eerst tijdens kleine hulpmo-

mentjes, maar nu de Alzheimer erger wordt, wordt 

Op 14 september waren we blij dat het Alzheimer Café weer van start mocht 

gaan. De vrijwilligers van het Alzheimer Café stonden paraat om de gasten te 

 verwelkomen. En er waren twee medewerkers van Frankeland aanwezig; een 

casemanager van de thuiszorg en een verzorgende van de dagbesteding om in 

gesprek te gaan met de gasten.

Ze doet het met liefde
Door Annelies van Breukelen, redacteur

Het Café was deze eerste avond drukbezocht. Zo’n 

25 mensen waren gekomen om te luisteren naar 

het thema van deze eerste avond: mantelzorg. 

Voordat het officiële gedeelte begon kreeg iedereen 

lekker koffie of thee en liepen de twee medewer-

kers van Frankeland even de tafeltjes langs om 

te horen wie de gasten waren. Alle gasten bleken 

cliënt bij Frankeland of mantelzorger van een cliënt 

bij Frankeland. En dan is het ook heerlijk om op zo’n 

ontspannen avond even van de medewerkers te 

horen dat ze weten wie je bent.

Zo noemde een dochter de naam van haar moeder 

die op de dagbesteding zit en de verzorgende wist 

gelijk over wie het ging en kon vertellen hoe zij haar 

moeder ervaart op de dagbesteding. 

Maar ook de casemanager kende verschillende 

cliënten bij naam al was zij er zelf geen casema-

nager van. Dat gaf de gasten echt een gevoel dat 

cliënten bij Frankeland geen nummer zijn maar 

mensen; met een verhaal en een geschiedenis die 

bekend is.

haar taak steeds groter en zwaarder. Maar ze doet 

het met liefde en dat was zeker te merken.

Ook sprak ik een dochter met een dementerende 

moeder. Haar moeder gaat naar de dagbesteding 

en krijgt thuiszorg. Die dochter vertelde hoe zwaar 

het is om mantelzorger te zijn naast haar baan. 

Zij werkt namelijk op een boot. Hoe moeilijk is het 

dan als de boot net is vertrokken en je hoort dat 

de verwardheid van je moeder is toegenomen en 

het dus echt niet goed gaat. De boot gaat niet even 

rechtsomkeert. Daarbij is zij enig kind en kan zij niet 

makkelijk terugvallen op andere mantelzorgers. 

Allebei gaven zij aan veel aan deze avond gehad 

te hebben. Voor mij was het ook zeer leerzaam. 

Hoewel ik nu geen mantelzorger ben kan ik er 

altijd eentje worden. Lianne van der Mark gaf zelfs 

aan dat een op de vier volwassenen in Nederland 

mantelzorger is.

Lianne van der Mark

Sofie Noordzij



Nieuws   2524   Frankelandgroep

Het Schiedamse Gospelkoor ‘The New Life Singers’, dat voorheen altijd repeteerde 

in de St. Jan de Doperkerk en daar noodgedwongen moest vertrekken, heeft vanaf  

7 september een nieuw onderkomen gevonden in de brasserie van Harg-Spaland.

Parkinson Café
Heeft u Parkinson of zorgt u voor een naaste met 

Parkinson? Wilt u graag meer informatie over deze 

ziekte, in gesprek komen met professionals en/of in 

contact komen met lotgenoten? U bent van harte 

welkom om naar het Parkinson Café te komen! 

De Frankelandgroep organiseert één keer per twee 

maanden, op de derde dinsdag van de maand, een 

Parkinson Café in Frankeland van 19.30 tot 21.00 uur 

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

niet nodig. 

Wanneer  18 januari

Locatie Havenzaal in Frankeland 

Tijd 19.00 tot 21.00 uur

Te gast nog niet bekend 

Onderwerp nog niet bekend

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

(beginnende) dementie of zorgt u voor een naaste 

met dementie? Wilt u meer informatie over deze 

ziekte, in gesprek komen met professionals en/of 

contact hebben met lotgenoten? 

Met het Alzheimer Café bieden wij u maandelijks, 

elke tweede dinsdag van de maand, de gelegenheid 

om in contact te komen met lotgenoten. In een 

ongedwongen sfeer kunt u ervaringen met elkaar 

uitwisselen en in gesprek gaan over de problemen 

die dementie met zich meebrengt. 

Daarnaast biedt het Alzheimer Café informatie en 

steun en draagt het bij aan meer openheid over 

dementie. De toegang is gratis. Eventuele consump-

ties zijn voor eigen rekening. 

U bent van harte welkom om naar het Alzheimer 

Café Schiedam te komen! De Frankelandgroep 

organiseert elke maand een Alzheimer Café in Fran-

keland van 19.30 tot 21.00 uur (inloop: 19.00 uur). 

Wanneer  11 januari 2022

Locatie Havenzaal in Frankeland 

Tijd 19.00 uur tot 21.00 uur

Te gast Cabaretgroep ‘Het draait om mensen  

 nietwaar’

Onderwerp Deze cabaretgroep maakt liedjes,   

 gedichten en soms een korte sketch  

 over de gezondheidzorg

Wanneer 8 februari

Locatie Havenzaal in Frankeland 

Tijd 19.00 uur tot 21.00 uur

Te gast nog niet bekend 

Onderwerp nog niet bekend

Bekijk onze website voor meer informatie 

over de (inhoud en gasten van de) 

Alzheimer Cafés en Parkinson Cafés: 

www.frankelandgroep.nl/agenda

Bekijk onze website voor actuele informatie

Corona

The New Life Singers 
repeteren in Harg-Spaland
Door Ger Bosdijk, gospelkoor ‘The New Life Singers’

Het koor, dat naast dirigent Robert H. Vorwald  

en pianist Rob van den Berg bestaat uit zo’n  

30 enthousiaste koorleden, is erg blij dat zij elke 

dinsdagavond gebruik mogen maken van de 

gastvrije ruimte met daarmee ook van de prima 

voorzieningen. 

Ook de pianist is in zijn nopjes met de prachtige 

vleugel!

Elke dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur wordt er 

gerepeteerd.

Ger Bosdijk: “Het is fijn om weer als koor bij elkaar 

te mogen komen na die vervelende coronamaat-

regelen en om onze stemmen weer te laten mixen 

tot één geheel. We zijn ook al weer begonnen met 

het instuderen van onze kerstnummers en daarom 

sluit ik, als kerstgroet aan alle lezers, dit stukje af 

met de titel van één van onze kerstnummers: 

Have a Very Merry Christmas!”

Voor meer informatie over het koor, zie: 

www.gospelkoor-thenewlifesingers.nl 

Noot van de redactie: momenteel wordt 

er vanwege de coronamaatregelen niet in 

Harg-Spaland gerepeteerd.
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Nee, niet met wat u denkt. Vrijwilliger Gert had de 

wagen weliswaar volgeladen, maar het waren zes 

lieve dames, een activiteitenbegeleider en onder-

getekende. We waren op weg naar Villa De Pastorie 

in Rockanje. Gert vond het leuk om ons te trakteren 

op de toeristische route via de Groene Kruisweg. 

Ter hoogte van Zwartewaal zetten de dames spon-

taan de oude klassieker in: “Ik heb m’n wagen volge-

laden.” U begrijpt, de stemming zat er al snel goed 

in. Het begin van een fijne dag in Rockanje.

Gelukkig: het mocht en kon weer. Ook de weer-

goden waren ons goed gezind. Woensdag 22 

september bleek een mooie zonnige dag. Al gebiedt 

de eerlijkheid mij te zeggen dat het uitje oorspron-

kelijk gepland stond voor dinsdag 21 september, 

maar gezien de weersverwachting leek het beter 

om het een dag uit te stellen. Maar goed, ik dwaal 

weer eens af.

Precies op de afgesproken tijd kwamen we aan bij 

De Pastorie. Manuela verwelkomde ons in de tuin 

met koffie of thee en heerlijk gebak. 

Na de koffie gingen we met een aantal dames even 

boodschappen doen. Er moest vanavond uiteraard 

hapjes, maar ook van elkaars gezelschap én een 

lekker zonnetje. Twee dames wilden graag nog 

een keer het strand op. Zo gezegd, zo gedaan. Met 

de nodige ondersteuning liepen we tot vlakbij de 

vloedlijn en dat gaf een fijn gevoel.

De vermoeidheid begon echter toe te nemen dus 

togen we weer terug naar het terras en vandaar 

even later naar De Pastorie. Ook daar was het nog 

even heerlijk vertoeven in de tuin en werd een 

gezamenlijke meditatie gedaan.

Langzamerhand werd het wat frisser en het gezel-

schap verkaste van de tuin naar de mooie huis-

kamer. Ondertussen werd het tijd om te gaan koken. 

Eén van de dames had in de tuin al de  boontjes 

afgehaald. Ze was naar eigen zeggen ‘kampioen 

boontjes afhalen’ en het moet gezegd, dat zou best 

eens kunnen. Ik ging de keuken in om met hulp van 

activiteitenbegeleidster Elly de maaltijd te bereiden. 

Op verzoek van de dames maakten we een 

ouderwets balletje gehakt, gekookte en gebakken 

aardappeltjes, de boontjes, een salade en voor toe 

verschillende soorten fruit. Ondertussen namen de 

dames in de huiskamer de dag nog eens door. De 

maaltijd smaakte prima en er werd nog lang nageta-

feld, terwijl Gert en ik ons over de vaat ontfermden.

 

Maar aan alles komt een eind, dus ook aan deze 

dag. Het begon al te schemeren toen we op weg 

terug naar Vaartland gingen. Dit keer de snelste 

route, want in het donker was toch bijna niets meer 

van de omgeving te zien, behalve de vele lampen 

van de Europoort en de Botlek.

Rond negen uur waren we weer terug in Vaartland. 

Daar was er nog even tijd voor een kort afscheid, 

want een aantal dames wilde graag in hun eigen 

kamer naar Feyenoord-Heerenveen kijken en daar 

kon ik me ook wel iets bij voorstellen.

Het was weer een heerlijke dag in De Pastorie.

Door John Kramer, vrijwilliger

ook gekookt worden. De boodschappen waren 

snel gedaan en daarna werd het tijd om richting 

het strand te gaan. Daar hadden we om 13.00 uur 

afgesproken voor een heerlijke lunch bij de Havana 

Beachclub. Twee dames gingen in een rolstoel 

met ons mee aan de wandel en de overige dames 

gingen met Gert mee in de bus. We spraken af op 

het plein aan het strand. Vanaf die mooie plek was 

het nog een klein stukje naar het restaurant.

Op het terras van de Beachclub kregen we een fijne 

tafel in de zon. De drankjes werden al snel besteld, 

maar wat gingen we erbij eten? Op de kaart 

stonden naast de bekende lunchgerechten zoals 

brood met kroket, een omelet of soep, ook hapjes 

als vlammetjes, bittergarnituur en verschillende 

soorten kaas, maar ook tortillachips met toma-

tensalsa, kaas en guacamole. Een aantal dames had 

vooral dat laatste nog nooit geproefd, dus reden te 

meer om eens van alles wat te bestellen en dus ook 

de tortillachips. 

Het eten daarvan was soms wat ongemakkelijk, 

maar we kunnen rustig zeggen dat alles erin ging 

als koek. Zo genoten we niet alleen van heerlijke 

Ik heb m’n wagen volgeladen vol met …
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Gedicht
Mijmeren in de 
feestmaand …        
 

Door Gertrude Egbers-Baumüller, bewoner

Wie zei dat Sinterklaas vertrokken was,

De Kerstman om de hoek verdwenen?

Laat ze praten, ze kletsen maar

en begraven het oude jaar

voor het aan het leven is bezweken.

We vieren de lege tabberd, net uit de stomerij,

de vallende naalden van de versierde boom

het licht dat warmte spreidt

en de vage zekerheid 

Dat er weer 365 dagen zullen komen.

Vang het jonge jaar van overmorgen

In het glas van ‘t oude, dat op alle dag loopt

Want tussen de feesten vieren zij,

Die lachen in hun dromen – en jij

Die het jonge leven omringt met zorgen.

Er is tederheid in de vermoeide handen,

die de wieg klaarzetten 

voor het ongeboren jaar, dat hoop en vrees in 

zich houdt.

Nog voor het daglicht zich ontvouwt

zullen barensweeën dringen door de 

oliedampen.

Er is geen advertentie in de krant te lezen

Noch van geboorte noch van scheiden

Over eeuwen gutst het water van de vrucht

De geboortepijn is niet meer dan een zucht

Van een gedachte -  dat de tijd niet alle wonden 

kan genezen.

Sinds verleden jaar februari ben ik vaste bewoner van Jacobs 

Gasthuis. Een lange lockdown en veel regels volgden, het 

echte ‘Gasthuisleven’ leer ik nu pas stap voor stap kennen. 

Ons glossy magazine Frankelandgroep Nieuws bracht toen 

– maar ook nu - kleur in de grijze dagen: de variatie van 

verhalen van ‘binnen en buiten’. Ik lees het meestal van blad-

zijde één tot het einde. Met redacteur Carien Kemink mocht ik 

zelfs een kopje koffie drinken, zij kwam mij interviewen voor 

het blad. Zij het helaas door het dichte raam met de telefoon 

in de hand, tijdens de strenge lockdown. 

Naast leuke reacties van nabij, bleek het magazine ook in 

andere streken van het land gelezen te worden. Zo kreeg ik 

een lieve brief van een, ook oudere, dame die mij zelfs van 

haar eigen jonge jaren dacht te herkennen en ja, dat voerde 

tot een gezellig e-mailcontact.

Zo’n verhuizing naar een verzorgingshuis is best emotioneel. 

Nog steeds staat hier een grote doos met opschrift: ‘Dat moet 

Ma zelf uitzoeken’. Nog is de bodem niet in zicht. Je hele leven 

gaat door je vingers, je hebt het niet voor niets bewaard: oude 

brieven, oorlogsleed, je verliefdheden, dagboeken,  creatieve 

felicitaties, berichten van geboorte en dood van mensen, die 

iets in je leven betekend hebben. In de donkerste uren van 

verdriet of eenzaamheid hielp het mij om iets op te schrijven. 

Zomaar, soms, werden het bijna vanzelf gedichten, ik zocht 

naar een vorm … Achteraf begrijp ik dat het een vorm van 

verwerking was en vaak hielp het ook. Soms leerde ik ook 

weer met woorden te spelen. Dus dacht ik, misschien kan zo’n 

schrijfsel of gedicht – juist in de feestmaand – ook iets voor 

een ander betekenen. 

Laten we hopen dat we dit jaar weer echt Kerstmis kunnen 

vieren. U allen wens ik een goede feestmaand en gezondheid.

Recht uit 
het hart
Door Gertrude Egbers-Baumüller, bewoner
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Flamencologie
Flamenco is een muziekgenre en een bijbehorende 

dans afkomstig uit de zuidelijke provincies van 

Spanje. Kenmerkend voor deze muziekvorm zijn de 

soms Arabisch aandoende klanken, de uitbundige 

muzikale versieringen rondom het thema en het 

sterke ritme. 

De flamenco wordt beschouwd als deel van de alge-

mene Spaanse cultuur en is gedurende de tweede 

helft van de 19e eeuw ontstaan in het gebied dat 

ongeveer overeenkomt met de regio Andalusië. 

De (nog jonge) cultuurwetenschappelijke tak die 

zich met onderzoek naar alles wat met flamenco te 

maken heeft bezighoudt is de flamencologie (bron: 

Wikipedia).

Sangria
Al anderhalf jaar probeerden de collega’s van 

welzijn in Schiewaegh voor hun bewoners een 

middag met tapas te organiseren. Maar corona 

kwam en bleef, veel te lang. Enige tijd geleden 

besloten zij dat ze op 7 oktober de middag alsnog 

zouden gaan doen, met medewerking van flamen-

codanseressen. Activiteitenbegeleider Richeline 

Virginia vertelt.

Dit is Spanje
“Karin en Maria kwamen bij ons hun danskun-

sten vertonen! De bezoekers van de show konden 

genieten van de heerlijke hapjes, genaamd tapas en 

drankjes als sangria. Ze deden twee keer een show 

van ruim twintig minuten waarin ze samen of alleen 

dansten. 

De bezoekers keken hun ogen uit, en toen een 

Spaanse middag

van de dansende dames zei: ‘Dit is Spanje …’ was 

iedereen geconcentreerd. Buiten was het weer 

herfstachtig, echt Nederlands. De bezoekers 

wisten niet beter of ze waren op vakantie. Thuis, in 

Spanje.”

Meegezogen
De bezoekers waren allemaal voortdurend bezig 

met de danseressen. “Iedereen klapte luid na 

iedere dans, net zoals ze dat vroeger in Spanje ook 

hadden gedaan als ze tijdens hun Spaanse vakantie 

een dansshow hadden bezocht. Het vakantiegevoel 

straalde van de mensen af. Ook zij die minder met 

Spanje bekend zijn werden helemaal meegezogen 

in de verhalen die de vrouwen met hun dansen 

uitbeeldden. Zij vertelden met hun lichaam welke 

emoties zij voelden, en die sfeer pakte de mensen 

waardoor ze bijna onafgebroken naar de prachtige 

shows bleven kijken. Een bewoner van Spaanse 

afkomst was thuis, in Spanje. Dat zag en hoorde 

iedereen want ze zong veel van de liederen mee 

met de dansende dames.”

Hoeden
In de pauze tussen beide shows werd de Serre 

gevuld met Spaanstalige liedjes die via het internet 

beschikbaar waren. “Het spoorde een van de 

mannelijke bewoners aan om collega Maria ten 

dans te vragen. We hebben de middag verder 

aangekleed door te zorgen voor mooie hoeden die 

de mensen konden opzetten. En toen bleek dat ook 

dat een zekere deskundigheid vergt, want een van 

de bewoners merkte op, dat de hoed op het hoofd 

van de andere bewoner geen Spaanse hoed was 

maar een Mexicaanse, en dat kon niet!”

Door Rob Besseling, redacteur
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Linda: “Alweer vier jaar zit ik in het AB-team 

( activiteitenbegeleiding, red.). Daarvoor heb ik 

ruim negen jaar in het horecateam gewerkt. Ik ga 

met veel plezier naar mijn werk en het werken met 

mensen is mijn grootste passie. Toen ik gevraagd 

werd om de Roze Salon over te nemen van Annouk 

Nagelhout en Matthijs Lokerse hoefde ik niet heel 

lang na te denken. Ik heb direct ‘ja’ gezegd!”

Erika: “Ik woon alweer vijf jaar samen met mijn 

man Bert in de Liduinahof in Frankeland. Bert en ik 

hebben 35 jaar een relatie en hebben overal in het 

land gewoond. Mijn contract als docent bij de Noor-

delijke Hogeschool Leeuwarden werd niet verlengd 

in verband met een fusie. Bert is Schiedammer 

van geboorte en omdat hij ouder werd en zorg 

nodig had, hebben wij besloten om naar Schiedam 

te verhuizen. In mijn werk als maatschappelijk 

werker en ook privé heb ik mij altijd ingezet voor 

de LHBTI-gemeenschap, zowel voor ouderen als 

voor jongeren en mensen met een verstandelijke 

beperking. Ik geef bijvoorbeeld ook voorlichting 

op scholen over LHBTI, in samenwerking met 

Schiedams LEF. Toen mij gevraagd werd om samen 

met Linda de coördinatie van de Roze Salon over te 

nemen heb ik daar volmondig ‘ja’ op gezegd!”

“Ik heb direct ‘ja’ gezegd”
Door Astrid Boonstoppel, hoofdredacteur

Linda van Hassel en Erika van Driessen Hoogland (rechts op de foto) houden zich 

sinds kort bezig met het organiseren van de Roze Salon, dé ontmoetingsplek voor 

lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en/of interseksuele ouderen 

(LHBTI-ouderen). Maak kennis met Linda en Erika!

Linda: “Onze oudste zoon kwam op zijn 16e ‘uit de 

kast’, zoals het in de volksmond wordt genoemd. 

Dat hij moest vertellen dat hij op jongens valt, is 

heden ten dage nog steeds een issue. Persoonlijk 

vind ik dat het heel normaal hoort te zijn, dat je 

gewoon met je liefde thuis kan komen, ongeacht 

welk geslacht hij of zij heeft. Het allerbelangrijkste 

is dat je kind gelukkig is en kan zijn wie hij of zij is,” 

zegt Linda. “Met dit in gedachten zet ik mij in voor 

de Roze Salon. Ik kijk er enorm naar uit!” 

Bekijk onze website 
voor actuele informatie

Corona

Over de Roze Salon
De Roze Salon vindt plaats op iedere laatste dinsdag van de 

maand van 15.00 tot 17.00 uur in de Wintertuin in Frankeland, 

met uitzondering van 28 december.

Op 25 januari en 22 februari zijn de eerste Roze Salons van 

2022. Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de receptie en 

wordt u opgevangen door een van onze medewerkers.

De toegang tot de Roze Salon is vrij en vooraf aanmelden is niet 

nodig. 

Bezoekers ontvangen gratis koffie, thee en een versnapering. 

Eventuele extra consumpties zijn voor eigen rekening.

Persoonlijk vind ik dat het heel normaal hoort te zijn 
dat je gewoon met je liefde thuis kan komen, 

ongeacht welk geslacht hij of zij heeft.

Erika: “Mijn naam is Erika. Dat is niet altijd zo 

geweest. Toen ik in Schiedam kwam wonen was 

ik nog Erik. Bert en ik wisten toen al wel dat ik 

transgender was. De eerste keer dat ik bij de Roze 

Salon kwam, was ik ook nog Erik. Maar op een 

gegeven moment kon ik er niet langer omheen en 

op 9 maart 2017, bij de uitreiking van de Jillis Brug-

geman Penning in Schiedam, ben ik mede door Arie 

Boomsma uit de kast gekomen als Erika. Bezoekers 

van de Roze Salon hebben hierdoor mijn transitie 

kunnen volgen. Volgend jaar hoop ik deze af te 

ronden. De transitie is de beste keus geweest die ik 

heb kunnen maken.”
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ZOS Radio bestaat vanaf 1959. ZOS Radio was nauw 

verbonden met het Noletziekenhuis in Schiedam. 

Maar toen het langzamerhand makkelijker werd 

om andere zenders te beluisteren op de zieken-

zalen verdween ZOS Radio min of meer uit het 

ziekenhuis. Niet om als ziekenomroep te stoppen, 

maar juist om zich uit te breiden naar andere 

doelgroepen.

Inmiddels is de studio van ZOS Radio gehuisvest in 

sporthal Margriet te Schiedam. Van daaruit maken 

ze een paar keer per week een live-uitzending. Zo 

ook op de dinsdagavond. Het programma heet 

‘ZOS op Verzoek’ en is te beluisteren van 20.00 tot 

22.00 uur. Voor dat programma gaat Gerhard de 

Kok bij bewoners en cliënten van de Frankeland-

groep langs om te vragen, of ze een plaatje willen 

aanvragen, voor zichzelf of voor iemand anders. 

Deze maandagochtend loop ik met Gerhard mee 

om met eigen ogen te zien en te beleven, hoe dat in 

zijn werk gaat.

Gerhard meldt zich bij de receptie van Schiewaegh. 

Daar wordt hij opgevangen door de teammanager. 

Van haar krijgt Gerhard een lijstje met namen, die 

hij kan bezoeken. De teammanager kent de cliënten 

Een plaatje aanvragen 
doe je bij ZOS Radio
Door Annelies van Breukelen, redacteur

Als u ooit in het ziekenhuis heeft gelegen dan kent u het vast wel … de 

ziekenomroep. In dit artikel laat ik zien hoe Gerhard de Kok, vrijwilliger 

bij ZOS Radio (Zieken Omroep Schiedam), op bezoek gaat bij de cliënten 

van de  Frankelandgroep om hen een plaatje aan te laten vragen.

heel goed, waardoor ze een inschatting heeft 

gemaakt welke cliënten het leuk zouden vinden.

Er staan elf namen op de lijst, verdeeld over twee 

afdelingen. We starten bij afdeling 2.

De eerste dame waar we bij aankloppen is in 

eerste instantie niet zo enthousiast. Ze is namelijk 

vandaag 84 jaar geworden en zit eigenlijk in de 

startblokken om visite te ontvangen. Gerhard laat 

weten dat we echt zo klaar zijn, en dan stemt ze 

toe. Mevrouw wil graag een religieus nummer of 

iets klassieks, maar een titel weet ze niet. Gerhard 

vertelt dat ze daar wel uit komen. ZOS Radio heeft 

genoeg nummers in dit genre om uit te kiezen. En 

uiteindelijk vindt mevrouw het ook gezellig om even 

verder met ons te praten. Zij vertelt oorspronkelijk 

uit Kampen te komen en dat ze voor de liefde naar 

Schiedam is gegaan, alwaar ze in 1968 is getrouwd. 

De volgende dame (79 jaar) kiest voor de hippe 

muziek van Abba. Gerhard mag zelf kiezen welk 

nummer, ze vindt alle nummers even goed. Tussen-

door vraagt Gerhard hoe ze het vindt in Schie-

waegh. “Ik voel me als een koning behandeld,” zegt 

ze. Dat is natuurlijk helemaal leuk om te horen.
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5 Oktober, 7 oktober, 14 oktober … drie data in 

Jacobs Gasthuis in het teken van valpreventie. De 

eerste ochtend hebben wij samen gesproken over 

valpreventie en een kennisquiz gemaakt. 

De tweede ochtend kwam fysiotherapeut Anne van 

Kuik op bezoek; zij heeft een hoop interessante 

weetjes en tips gegeven om vallen te kunnen voor-

komen. Door iedereen werd aandachtig geluisterd.

Tijdens deze ochtend konden bewoners ook 

oefenen hoe je zelf op kunt staan na een val. Hierbij 

werd gebruik gemaakt van een mat, waar we stap 

voor stap via een stoel naar beneden op konden 

gaan liggen. Niet iedereen zag dit zitten, maar één 

bewoner deed dit graag voor. Meneer was laatst 

nog gevallen, maar wel zelf weer staande gekomen.

Met volle aandacht keek iedereen toe, waardoor 

iedereen ook schrok toen meneer zich daadwerke-

lijk op de mat liet vallen. Het hoorde er allemaal bij 

zei hij: “Ik moest het zo realistisch mogelijk maken”. 

Meneer kon goed laten zien hoe hij door middel 

van een stoel weer overeind kwam. Een groot 

applaus volgde. 

Een week later hebben de bewoners van Jacobs 

Gasthuis en DrieLanen kunnen oefenen met een 

loopparcours. De reacties waren positief, het is 

goed om stil te staan bij wat je doet, erover na te 

denken en door middel van tips in te zien hoe het 

veiliger kan. 

Daarna gaan we naar een bijna 100-jarige meneer. 

In eerste instantie vindt hij een plaatje aanvragen 

niet echt nodig. Maar een praatje maken vindt hij 

erg gezellig. Hij vertelt dat hij op een boerderij in 

Kethel is grootgebracht. Gerhard weet veel van 

Schiedam, dat geeft gelijk een klik. Na wat kletsen 

vraagt Gerhard nog maar eens of hij niet graag 

een plaatje wil aanvragen. Dan zegt de meneer 

spontaan: “Het Wilhelmus, dat zong ik altijd onder 

koeien toen de Duitsers de baas waren”. 

Dus dat geeft weer gespreksstof over de oorlog en 

hoe het de boerderij is vergaan. Uiteindelijk ruilt 

hij het Wilhelmus toch liever in voor een religieus 

nummer, omdat hij zelf nog dagelijks kracht put uit 

het geloof.

ZOS Radio. Gerhard doet zelf niets met de techniek. 

Hij gaat elke maandagochtend de verzoekjes 

ophalen, stuurt ze door naar de technicus van ZOS 

Radio die ervoor zorgt dat de verzoekjes dinsdag-

avond te beluisteren zijn.

Ikzelf heb de app gedownload en kon via uitzending 

gemist de aflevering van dinsdagavond op een 

ander moment beluisteren. Het is een heel geva-

rieerd muziekprogramma wat door verschillende 

medewerkers van ZOS Radio aan elkaar wordt 

gepraat. 

Gerhard is met zijn 83 jaar de oudste vrijwilliger bij 

ZOS Radio. De jongste vrijwilliger is 56 jaar. 

Ze krijgen met de club vrijwilligers het programma 

net op orde, maar meer vrijwilligers zijn altijd 

welkom.

Ik wil net mijn blocnootje sluiten, want het inter-

view is klaar, als ik de mevrouw van de binnenvaart 

naar ons toe zie lopen. “Het heet Sailing Home,” 

zegt ze. Het schoot haar net te binnen en ze wilde 

niet zomaar een nummer van Jan Keizer. Naar mijn 

weten is Sailing Home van Piet Veerman, maar daar 

komt Gerhard vast wel uit.

Mocht u zelf graag naar ZOS Radio willen luisteren 

dan kan dat via DAB+, ZOS Radio APP, ZOSRadio.nl 

of het kabelnet van Schiedam. ZOS Radio is 24 uur 

per dag met muziek en informatie te beluisteren en 

deelt nieuws, weer en verkeer met Radio Rijnmond.

Ook nieuwsgierig geworden naar het liedje Sailing 

Home en welke zanger het nu precies zingt? 

Scan dan onderstaand de QR-code.

 “Het Wilhelmus, dat zong ik 
altijd onder koeien toen de Duitsers 

de baas waren”

Gerhard klopt ook weleens aan bij mensen die niet 

echt zijn geïnteresseerd. Gewoon omdat hun hoofd 

er niet naar staat, ze geen interesse hebben in 

muziek of ook geen radio hebben om het af te luis-

teren. Gerhard voelt dit prima aan, dringt niet aan 

en gaat vrolijk verder naar een volgende cliënt.

Zo komen we nog bij een mevrouw (91 jaar) die dol 

is op operamuziek omdat ze zelf ruim 30 jaar heeft 

gezongen in het operakoor van Schiedam. En bij 

een echtpaar dat fan is van André Rieu, van wie zij 

samen ook een optreden hebben gezien in Maas-

tricht. Daarna een 80-jarige die dol is op accorde-

onmuziek. En tenslotte bij een mevrouw die samen 

met haar man op de binnenvaart heeft gevaren en 

een plaatje wilde horen van Jan Keizer. Maar de titel 

was haar ontschoten. Nadat we ook met haar nog 

even gezellig hebben gepraat, gaan we weg. 

In de gang van Schiewaegh heb ik nog even nage-

praat met Gerhard over zijn werkzaamheden bij 

Vallen en 
opstaan
Door Kristy de Gier, activiteitenbegeleiding 
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Hilda is verzorgende op afdeling 1 in Frankeland en 

vervult de functie van subhoofd. Als verzorgende 

is Hilda inmiddels een oude rot in het vak. Ze heeft 

in 1984 haar diploma behaald. Dat ging echter 

niet zonder slag of stoot. Hilda heeft echt moeten 

knokken. Toen ze als jong meisje ging werken als 

leerling verzorgende kreeg ze regelmatig van de 

leiding te horen dat ze niet geschikt was voor het 

vak. Dat knokken heeft een stevige bodem gelegd 

voor haar verdere carrière. Want kijk eens waar ze 

nu staat. Ze heeft bij verschillende zorgorganisaties 

gewerkt en heeft daarin ook leidinggevende func-

ties vervuld. 

Vijf jaar geleden heeft ze gekozen voor Frankeland. 

De rol van subhoofd gaat haar goed af maar ze wil 

bij Frankeland eigenlijk verder groeien in de rol van 

afdelingshoofd. Frankeland heeft daarvoor wel een 

strenge regel: elk afdelingshoofd moet verpleeg-

kundige zijn. Hilda had ooit wel een management-

opleiding gedaan. Die kwam natuurlijk goed van 

pas. Maar om verpleegkundige te worden moest ze 

dus weer de schoolbanken in.

Hilda volgt de opleiding bij het Albeda College. Zij 

gaat daar een dag in de week naar toe en als alles 

meezit heeft ze over tweeënhalf jaar haar diploma. 

Het leren ziet er anno 2021 heel anders uit dan 

begin jaren ‘80. Het is veel zelfstudie en dan niet 

vanuit de boeken maar bijna alles gaat digitaal. 

Dus niet studeren met het boek op schoot, maar 

studeren met de laptop op schoot.

In haar klas is Hilda ook de oudste leerling. Ze heeft 

zelfs klasgenoten die nog jonger zijn dan haar eigen 

zoon. Door haar leeftijd en ervaring wordt ze gezien 

als de moeder van de klas: altijd een luisterend oor, 

altijd een mooi advies.

Als subhoofd heeft Hilda een fulltime baan. Dus 

met deze opleiding erbij heeft ze een behoorlijk 

drukke week. Ze wordt door haar gezin heel goed 

U heeft het misschien niet altijd door, maar bij Frankeland wordt heel wat 

 afgeleerd. Daarom was ik nieuwsgierig wie nu de oudste leerling zou zijn bij 

Frankeland. Ik werd door het Leer- & Ontwikkelcentrum in contact gebracht 

met Hilda Satter.

gesteund. Zo helpt haar zoon (28 jaar) haar weleens 

om een verslag taalkundig mooi te maken en ook 

van haar man krijgt ze veel support.

Wat leert Hilda nu zoal op de opleiding 

verpleegkunde? 

Op dit moment volgt zij het blok Kinder- en kraam-

zorg. Daarvan zal ze in Frankeland weinig in de 

praktijk brengen maar de theorie vindt Hilda erg 

interessant. Ook het blok Geestelijke gezondheids-

zorg vond Hilda erg interessant. Zo interessant 

zelfs dat Hilda stiekem overweegt om meer in die 

richting een baan te gaan zoeken.

Maar wees niet bang. Hilda zal vast nog wel een 

tijdje bij Frankeland blijven. Ze is het leren nog niet 

zat en gaat misschien na de opleiding verpleeg-

kunde een opleiding doen voor Parkinsonverpleeg-

kundige of voor praktijkopleider. Want met een 

verpleegkunde-diploma zijn er meerdere uitda-

gingen mogelijk bij Frankeland. 

Misschien heeft u een klein beetje meegerekend 

… een zoon van 28 en in 1984 gediplomeerd als 

verzorgende. Dan is Hilda inderdaad niet meer de 

jongste en mag ze zich vol trots met haar 57 jaar de 

oudste leerling van Frankeland noemen!

Scholing L&O

Nooit te oud om te leren
Door Annelies van Breukelen, redacteur

In haar klas is Hilda ook 
de oudste leerling. Ze heeft 

zelfs klasgenoten die nog jonger 
zijn dan haar eigen zoon.
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Vaartland

Wie Anja Brands 

Wanneer 18 november 2021 – 19 januari 2022 

Wat Schilderijen en tekeningen.  

Anja Brands: “Vanaf mijn kindertijd vond ik tekenen 

en schilderen al leuk. Lekker met papier, potlood en 

kleurpotloden aan de gang gaan. Het kon me niet 

lang genoeg duren. Ik hoop dat u met plezier langs 

mijn schilderijen en tekeningen in  Vaartland loopt!”

Exposities

Frankeland

Wie Marleen van Noortwijk, fotograaf  

Wanneer 6 januari 2022 - 2 maart 2022

Wat Foto-expositie ‘Reflectie’

Harg-Spaland

Wie Annemarie Kattestaart, textielartiest 

Wanneer 6 januari 2022 - 2 maart 2022

Wat Objecten vervaardigd van gerecycled 

materiaal. Haar motto is: hergebruik 

is hip!  

Jacobs Gasthuis

Wie Margot Postma, tekentherapeut

Wanneer 6 januari 2022 - 2 maart 2022

Wat Gelliplate en collages 
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Om even bij stil te staan ...

Vooruitkijken: wat zal dit jaar ons brengen en wat 

hebben we nodig om er een mooi nieuwjaar van 

te maken? In het verpleeghuis, bij jezelf thuis of 

elders en vooral in verbondenheid met anderen? Het 

gedicht hiernaast wil daar richting aan geven voor 

het leven van alledag, want daar gebeurt ‘het’.

Terugkijken: terug op wat geweest is, wat soms 

lastig was, maar ook wat de moeite waard was, wat 

je gevormd heeft. In het verpleeghuis wonen veel 

ouderen, die veel hebben om op terug te kijken en 

het soms lastig vinden om hun huidige situatie onder 

ogen te zien. Ik sprak erover met een meneer in het 

verpleeghuis. Hij is 95 jaar oud en heeft een eigen 

wijze visie op het leven! Hij vertelde over zijn hoge 

ouderdom, waarover nogal wat wijsheden de ronde 

doen: ‘Iedereen wil oud worden, maar niemand wil 

oud zijn’, ‘Oud worden is een gunst, oud zijn is een 

kunst’. Op de vraag of je nu wel of niet terug moet 

kijken, wist hij meteen het antwoord: ’Terugkijken 

is soms goed, geeft je kracht en moed en maakt het 

leven de moeite waard. Ook al is het niet meer zoals 

het geweest is, dat betekent niet dat het zijn waarde 

heeft verloren’. Niemand oud en afgedankt, maar 

kostbaar en doorleefd, met een uniek levensverhaal.

  

In de Bijbel, bronboek van het christelijk geloof waar 

ik graag uit put, wordt de ouderdom beschreven als 

een sieraad, maar ook als een tijd die erbij hoort, 

omdat er voor alles onder de hemel een tijd en een 

uur is. Een tijd en een uur om met elkaar in liefde op 

te trekken, ieder mens geliefd, gewenst en bedoeld 

door de Schepper. 

Voor het nieuwe jaar, vervolg je weg met blijdschap!

Mag het nieuwe jaar een mooi jaar worden

met de schoonheid die je blijft verwonderen

met de geestdrift die je op weg zet

met de ruimte die je laat voor anderen

met de vrede die je rondom je brengt

met gevoel voor humor

met de zorg voor het geringe

met de troost van warme aandacht

met de kracht van eenvoud

met de lichte stap

van de pelgrim 

onderweg!

De feestdagen staan voor de deur, ik verheug me 

nu al op de verwachtingsvolle feestelijkheden 

rondom deze bijzondere dagen aan het einde van 

het jaar. Zowel de kerstdagen als de jaarwisseling 

zijn omgeven met mooie gebruiken en tradities. En 

we laten weer een jaar, een jaar vol gebeurtenissen, 

achter ons om de eerste stappen te zetten in 2022. 

Januari is de maand, genoemd naar de Romeinse god 

Janus, die in de oudheid afgebeeld werd met twee 

gezichten. Het eerste gezicht kijkt terug, het tweede 

gezicht kijkt vooruit. 

Oud en Nieuw
Door Jacolien Immerzeel, geestelijk verzorger

Het grootste schilderij van Rembrandt van Rijn uit 

1642, gemaakt van papier (!), door de creatieve 

visiteclub in Frankeland. Dat klinkt als een intensief 

en langdurig project en dat was het ook. Maar, het 

is af: de Nachtwacht!

Afgelopen jaar bestelde vrijwilliger Karin Boekweit 

een bouwpakket van het beroemde schilderij. Met 

tussenpozen is eraan gewerkt door de maandagse 

creaclub. Karin: “Verschillende dames hebben er 

met enthousiasme aan gewerkt en nu is het einde-

lijk af!”

Over ‘De Nachtwacht’ 
Rembrandts beroemdste en grootste 

schilderij werd gemaakt voor de Kloveniers-

doelen. Dit was een van de drie hoofdkwar-

tieren van de Amsterdamse schutterij, de 

burgerwacht van de stad. Rembrandt was 

de eerste die op een schuttersstuk alle 

figuren in actie weergaf. De kapitein, in 

het zwart, geeft zijn luitenant opdracht dat 

de compagnie moet gaan marcheren. De 

schutters stellen zich op. Met behulp van 

licht vestigde Rembrandt de aandacht op 

belangrijke details, zoals het handgebaar van 

de kapitein en het kleine meisje op de voor-

grond. Zij is de mascotte van de schutters. De 

naam Nachtwacht is pas veel later ontstaan, 

toen men dacht dat het om een nachtelijk 

tafereel ging.

Bron: Rijksmuseum Amsterdam

Rembrandt in 
Frankeland
Door Astrid Boonstoppel, hoofdredacteur
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Reisleiders
‘Ouderen, houdt uw stoel goed vast! U gaat op tijd-

reis naar de 20e eeuw. 1900 is het beginpunt. De reis 

is afgelopen zodra de tijdklok 1999 slaat. U wordt 

ontvangen door twee reisleiders en vervolgens 

stapt u uit tijdens de crisisjaren ‘30, de oorlogsjaren 

‘40-’45, de jaren ‘50 en de jaren ‘60/’70.’

Zo werd op de website ‘De reis van uw leven’ 

aangekondigd die op 17 september startte in de 

Serre van Schiewaegh. De website beloofde een 

humoristische, informatieve en zeer interactieve 

show waarbij gasten konden meezingen en erva-

ringen met elkaar konden uitwisselen. Nou, dat 

kwam dus helemaal uit …

Omkledende acteurs
Met kamerschermen werden heel snel kleedka-

mers gebouwd voor de optredende artiesten. Ook 

was er een groot beeldscherm waarop de beloofde 

beelden uit ‘de Eeuw van uw leven’ werden 

‘De eeuw van uw leven!’
Door Rob Besseling, redacteur

vertoond. Bewoners en medewerkers konden 

genieten van een echte theatershow. Compleet met 

toneelspel, sketches, omkledende acteurs en zang. 

“Ze geven per jaar een aantal shows en ontvangen 

daarvoor ook subsidie, waardoor het aantal optre-

dens beperkt is,” vertelt Richeline mij bij een kopje 

cappuccino. “Onze geestelijk verzorger Jacolien 

Immerzeel bracht ons op het idee, zij wist van het 

bestaan van deze show. En al eerder hadden we 

de show willen brengen maar het bekende virus 

gooide steeds roet in het eten.”

Meegedacht
“De mensen van Theater in feite, de organisatie 

die op de achtergrond alles organiseert, hebben 

met ons meegedacht. En we hebben natuurlijk van 

tevoren wel gepolst wat bewoners van een dergelijke 

show zouden vinden. Er was animo genoeg. Zelfs 

een bewoner die niet vaak mee doet met de evene-

menten, was er en vond het hartstikke leuk …”
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Voor het toedienen van het licht zijn speciale 

lampen ontwikkeld die 10.000 lux aan licht afgeven 

als ze dichtbij genoeg geplaatst worden. Het licht is 

zogeheten ‘wit licht’ en bevat geen UV-stralen.

De behandeling met een lichttherapielamp is vaak 

kortdurend. De lamp wordt ongeveer twee weken 

elke ochtend gebruikt, voor een half uur. Dit is 

voldoende om het effect te merken. 

Omdat de behandeling met een lichttherapielamp 

niet altijd samengaat met lichamelijke problemen is 

het goed om eerst een arts te raadplegen voordat 

het gebruikt wordt. De lichttherapielamp is nu 

beschikbaar voor bewoners van de verpleeghuisaf-

delingen. De lamp wordt in overleg met de arts en 

psycholoog ingezet bij depressieve klachten. 

Om het nieuwe jaar in te luiden zijn er overal op 

onze locaties gezellige borrels en koffiemomenten. 

Je bent van harte welkom!

Frankeland
1 januari 15.00 uur – 16.30 uur

Jacobs Gasthuis
1 januari 15.00 uur – 15.45 uur

Schiewaegh
4 januari 15.00 – 16.30 uur

Harg-Spaland
3 januari 15.00 – 17.00 uur

Vaartland
3 januari 10.30 uur – 11.15 uur

Proost op het nieuwe jaar!

Bekijk onze website voor actuele informatie

Corona

Sommige mensen hebben echter zoveel last van 

de wisseling van de seizoenen, dat gesproken kan 

worden van een zogeheten ‘seizoensgebonden 

depressie’. De depressie is dan vaak in de herfst en 

wintermaanden aanwezig en klaart op in de lente. 

Elk jaar hebben 400.000 Nederlanders last van een 

winterdepressie. Een bijzonder feit is dat sommige 

mensen juist in de zomermaanden depressief 

worden (zomerdepressie), dit is een stuk zeldzamer.

Lichttherapie kan helpen!
Uit onderzoek blijkt dat toediening van licht op 

een bepaalde sterkte een positief effect heeft op 

depressieve klachten. Dit geldt niet alleen voor de 

seizoensgebonden depressieve klachten, maar ook 

voor depressieve klachten in het algemeen, die dus 

niet seizoensgebonden zijn. De precieze werkings-

mechanismes van lichttherapie zijn onbekend. Wel 

weten we dat het licht via de ogen een hersenge-

bied stimuleert waardoor de stemming verbetert. 

Dit hersengebied wordt in verband gebracht met 

het dag- en nachtritme.

Winterdip of depressie?
Door Beatrijs Gelderblom, psycholoog

De herfst is duidelijk aangebroken en de dagen worden korter. Veel mensen 

voelen zich minder goed gestemd in deze donkere dagen. Dat is niet ongewoon, 

want daglicht heeft veel invloed op onze stemming. Tijdens de donkere maanden 

verandert het natuurlijke dag- en nachtritme en zijn we ook geneigd om minder 

naar buiten te gaan en minder te bewegen. Door dit alles kunnen we ons somber 

voelen. Dit staat ook wel bekend als ‘winterdip’.

Geen lichttherapielamp beschikbaar 
maar wel uw stemming verbeteren?
- Ga elke dag naar buiten, het liefst in de ochtend 

- Beweeg zo veel mogelijk

- Probeer overdag slapen zoveel mogelijk te 

beperken 

- Maak een planning voor uzelf: wat gaat u op de 

dag doen?

- Eet zo gezond mogelijk 

Elk jaar hebben 400.000 
 Nederlanders last van een 

 winterdepressie

Nieuwjaarsborrels
Bestuur en directie wensen iedereen gezellige feestdagen 

en een prachtig 2022!
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Waar sommigen op deze middag liever thuis bleven 

– want ja, smaken verschillen – kwamen anderen 

maar al te graag! Veel bewoners hebben weer 

genoten van deze heerlijk mosselmiddag.

Mij werd gevraagd mee te helpen om al die 

mosselen uit hun schelp te krijgen. Tuurlijk, zei ik 

enthousiast. Maar, dat viel nog niet mee, dit vraagt 

wel om wat handigheid en ervaring. Want een 

ervaren mosseleter weet precies hoe je met de 

schelp zelf kan eten. 

De eerste mossel eet je met een vork, maar daarna 

gebruik je je eerste mosselschelp om de rest van de 

mosselen te pakken. Met een speciale draaitech-

niek gaat er weinig sap verloren. En na het eten laat 

u de grijpmossel boven op de pan achter. 

Hoe de mosselen ook gegeten werden, iedereen 

heeft hiervan weer genoten! 

Het is bijna 22.00 uur als ik het nummer van mijn 

vader intoets op mijn telefoon voor ons dagelijkse 

bijpraatmoment. Een gewoonte die is ontstaan na 

het overlijden van mijn moeder, nu 16 jaar geleden. 

We kletsen over hoe de dag is geweest en of er 

nog bijzonderheden zijn, over het weer en wat ons 

heeft beziggehouden.

“Ik heb een nieuwe baan!” begin ik vol enthousi-

asme. Ik hoor hem vol verbazing - maar ook vol 

trots - vragen wat ik ga doen. “Ik word de nieuwe 

manager zorg van locatie Schiewaegh,” vertel ik 

hem. Een locatie die ook onder de Frankelandgroep 

valt en waar ik al bijna drie jaar met veel plezier 

over de vloer kom, als medewerker van de afdeling 

kwaliteit. 

Column

Natasja Heij start op 1 januari 2022 als 

manager zorg op locatie Schiewaegh. 

Zij maakt daarmee een overstap binnen 

de Frankelandgroep, vanuit de afdeling 

kwaliteit. Het aankomend jaar zal 

Natasja onze lezers meenemen in haar 

ontmoetingen, verbazingen, gebeurte-

nissen, uitdagingen en verhalen. 

“Als het kriebelt …”
Door Natasja Heij, (per 1 januari 2022) manager zorg

“Je gaat dus je ouwe vak weer oppakken,” zegt hij. 

“Ja, pa, het is weer gaan kriebelen. En als het krie-

belt, moet je …”. 

Ik kan me de eerste keer dat ik binnenkwam in 

Schiewaegh nog herinneren. Een vriendelijke dame 

vanachter de receptie begroette mij en heette mij 

welkom. Of ze mij verder kon helpen? 

“Zeker,” zei ik, “ik heb een afspraak voor een 

kwaliteitsoverleg.” Ik werd naar de eerste etage 

verwezen en mocht mij melden in de vergader-

ruimte. Ook daar werd ik door de aanwezigen 

hartelijk ontvangen en na het overleg werd ik 

spontaan meegenomen voor een rondleiding over 

de locatie. 

Ik denk dat het toen al gebeurd is … Schiewaegh 

veroverde een plekje in mijn hart!

Zeg, ken jij de mosselman?
Door Kristy de Gier, activiteitenbegeleiding
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Krotopruiming
Net na de Tweede Wereldoorlog was in Neder-

land de tijd van de wederopbouw en was er grote 

woningnood. Geen periode om verouderde kleine 

huizen te slopen. Eind jaren 1960 groeide de 

welvaart en kwam er geld voor stadsvernieuwing. 

Ook de gemeente Schiedam deed hieraan mee 

en wilde onder het mom van krotopruiming de 

Brandersbuurt slopen. Smalle stegen en hofjes met 

kleine huisjes waar autoverkeer niet mogelijk was, 

moesten wijken voor ruime straten met moderne 

woningen. 

Niet iedereen was het hier mee eens, vooral 

jongeren protesteerden tegen deze volgens hen te 

vergaande sanering. De Teach-in gehouden in de 

Korenbeurs van 1967 is als jongerenprotest in het 

collectieve geheugen van Schiedam gegrift. Het Gat 

van Bolmers, tussen Broersveld en Broersvest, nu 

hernoemd tot Kloosterplaats, is het meest in het 

oog springende voorbeeld van de soms ondoor-

dachte sanering. Maar was het wel zo leuk wonen in 

zo’n hofje? En hoe zagen die huisjes eruit? Nieuws-

gierig als ik ben, wil ik graag eens met Schiedam-

mers praten, die in de periode 1920-1960 in een 

hofje woonden.

Verordening
Schiedam vaardigde in 1854, als eerste gemeente in 

Nederland, een verordening uit “op het bouwen en 

betrekken van nieuwe alsmede op het ontruimen 

van ongeschikte woningen”. Deze maatregel werd 

ingevoerd om de woonsituatie van de arbeiders 

te verbeteren. Het huis moest een zolder hebben 

en de vloer van de (woon)kamer moest van hout 

zijn en niet van leem of aangestampte aarde. Al 

op 6 januari van datzelfde jaar werd de “Vereeni-

ging tot het verschaffen van goede woningen aan 

Minvermogenden” opgericht met als eerste project 

de bouw van een groot aantal woningen aan de 

Buitenhavenweg tussen de glasfabriek en de Gorzen. 

In mei 1856 waren de woningen met de naam 

 Nieuwsticht klaar. Er was veel animo voor want 

ruim een maand later waren alle huizen al verhuurd. 

Het waren dan ook betrekkelijk grote woningen van 

4,5 bij 5,5 meter met veel ruimte, zonlicht en frisse 

lucht. Dit was inclusief een voorportaal, kelder en 

een zolder om op te slapen. Genoeg ruimte voor een 

heel arbeidersgezin indertijd. 

Wonen in een hofje
Stadsarchief Schiedam

Caroline Nieuwendijk, Gemeentearchief Schiedam
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De woonkamer, eigenlijk de enige kamer, mat 4,95 

meter bij 3,60 meter. Ter vergelijking: mijn zoon 

heeft een studentenkamer van zo’n 3 bij 5 meter. 

Hij woont voor hedendaagse begrippen niet klein 

maar ook niet enorm riant. Zo’n huisje in Nieuw-

sticht, bedoeld voor een heel gezin, was dus naar 

onze maatstaven heel klein. Toch werden deze 

kleine huisjes meer dan honderd jaar, tot in de 

beginjaren van 1960, bewoond. Maar dat betrof niet 

alleen Nieuwsticht, in het centrum van Schiedam 

waren tal van dit soort hofjes. Misschien kent u 

‘De Schotse Poort’ of het ‘Willemshofje’ nog, of 

de stegen en gangen achter de Broersvest zoals 

de ‘Gang van Baas Been’ of de ‘Gang van Tolle-

naar’. In Schiedam ging het in de jaren ‘90 van de 

negentiende eeuw om 889 woningen. Deze waren 

onderverdeeld in 30 hofjes met 368 woningen, 110 

gangen met 482 woningen, zeven sloppen met 25 

en twee zogenaamde plaatsen met 14 woningen. 

Daarnaast woonden er nog ongeveer 70 gezinnen in 

negen stegen.

Geen riool
De voormalige bewoners beschreven hun huis als 

volgt: je kwam binnen in een klein tochtportaal 

waarna je de woonkamer instapte. Liep je door 

dan kwam je in de ‘keuken’, de plek waar een 

petroleumstel stond om op te koken. Buiten aan 

de achterkant stond een houten huisje met een 

soort kist met deksel. Dit was de wc, stilletje of ook 

wel kakhuisje genoemd. Voor hofjesbewoners was 

er geen riool, dus ook geen watercloset, die alles 

netjes wegspoelde. Afvegen met krantenpapier en 

als je wilde, kon je er een emmer water doorheen 

gooien. Lange tijd was er geen elektriciteit en ook 

geen gas. Licht maakte je door een petroleumlamp 

aan te steken. Later werd deze vervangen door een 

gaslamp met kousje. Een waterleiding lag er wel, 

maar er was maar één kraan, met alleen koud water. 

In de woonkamer was een bedstee, hier sliepen 

vader en moeder. In veel gevallen werd de bedstee 

bij kleine gezinnen of alleenstaanden het keukentje. 

De trap naar boven kwam uit op de zolder waar 

de kinderen sliepen. Soms hing hier een gordijn 

om de jongens van de meisjes te scheiden. Als er 

acht kinderen waren, dan was het druk, met twee 

kinderen per bed. 

De bakker, melkboer en de groenteboer kwamen 

aan de deur, en op zaterdag ging je om de beurt – 

in hetzelfde water - in de teil. Dat laatste kon pas 

als je een emmer heet water bij de waterstoker om 

de hoek had gekocht. Heet water had je ook nodig 

op maandag, wasdag. Op maandag stonden alle 

vrouwen buiten met een grote teil met een wasbord 

erin. Gelukkig hoefden ze de was niet alleen te 

doen: hun oudste dochter hielp natuurlijk mee. 

Vaak hadden ze een wringer om de schoongewassen 

kleding doorheen te halen zodat het minder nat 

was, als ze die ophingen. Het klinkt misschien als 

een tafereeltje uit 1900, maar dit was de leefwereld 

van veel arbeidersgezinnen die in de jaren 1950 in 

een hofje woonden. 

Standsverschil
Elk hofje, steeg, gang of slop had zijn sociale 

netwerk; mensen hielpen elkaar met ziekte 

of tegenspoed. De hulp ging naar een broer of 

moeder maar werd ook aan een buurman of aan 

iemand verderop in de straat gegeven. De kinderen 

noemden zo’n persoon oom of tante. Waardoor 

nu soms nog de verwarring heerst of die persoon 

nu wel of geen familie was. Kinderen uit de hofjes 

speelden buiten met de buurkinderen. De spelletjes 

waren onder meer hinkelen, verstoppertje, bikkelen 

en buut. Gelukkig dat ze met de buurkinderen 

konden spelen want niet ieder kind uit de klas 

mocht met een kind uit een hofje spelen. Dit was 

de dochter van de slager bijvoorbeeld verboden. 

Standsverschil moest nu eenmaal in ere worden 

gehouden. Maar er was ook verschil tussen de 

hofjes. Het Willemshofje was keurig en net en 

stond beter aangeschreven dan de Schotse Poort. 

Maar ook binnen een hofje was er standsverschil. 

Nieuwsticht had drie straten: Nieuwsticht Noord, 

Nieuwsticht Midden en Nieuwsticht Zuid. De huizen 

aan de kopse kant van de Buitenhavenweg waren 

net wat fatsoenlijker dan de rest. Hier stonden ook 

enkele grotere huizen en hier woonde ook degene 

die elke week de huur in Nieuwsticht ophaalde. 

Deelnemen?
Heeft u voor 1960 ook lange tijd in een hofje, 

steeg, gang of slop gewoond? Of heeft u hier 

misschien foto’s van of van het interieur van zo’n 

huisje? Neem dan contact op met Gemeentearchief 

Schiedam, Caroline Nieuwendijk 010 219 19 43 of 

c.nieuwendijk@schiedam.nl

Bronnen:

• W. Schelberg, De vereniging met de lange 

naam, Scyedam, maart 2007

• B. Kedde, Onze binnenstad, Schiedamse 

Gemeenschap, april 1958
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Marcel en José Groen begonnen al weer ruim 

veertig jaar geleden een banketbakkerij, zonder 

winkel. Eerst produceerden zij alleen koek en 

banket. Op regionale markten verkochten zij hun 

lekkernijen en inmiddels beschikken zij ook over 

een chocolaterie: ‘De Chocolade Boom’. Richeline 

Virginia, activiteitenbegeleider in Schiewaegh, 

vertelt over de bezoeken van Marcel Groen aan 

Schiewaegh. 

“Twee jaar geleden bezochten de mensen van 

banketbakkerij Groen Schiewaegh voor het eerst,” 

zegt Richeline. “En ook dit keer was het erg druk. 

Marcel Groen heeft herkenbare producten in 

de aanbieding. Bewoners kochten die veel, ook 

al voordat ze naar Schiewaegh verhuisden. Veel 

mensen maakten samen een praatje over de herin-

neringen die zo werden opgeroepen.”

Chocolade op Zuid
de chocolaterie van Banketbakkerij Groen  
in Charlois Carnisse
Door Rob Besseling, redacteur

Lekkernijen
“Van tevoren hebben we aankondigingen gemaakt 

van de komst van Marcel Groen naar Schiewaegh. 

Zodoende konden sommige familieleden van onze 

bewoners het samen bezoeken van de uitgestalde 

lekkernijen voorbereiden en de koek en banket 

voor hun familielid afrekenen, waarbij pinnen ook 

mogelijk was. Het was net als vroeger, toen mensen 

in de winkel met elkaar stonden te kletsen over de 

producten en over hun belevenissen.”

Praatje
Bakker Marcel Groen vond het geweldig gaan. Hij 

begrijpt goed wat de mensen komen doen. “Ze 

komen een praatje maken en wisselen uit wat ze 

hebben gekocht of hoeveel ze hebben uitgegeven.” 

Hij maakt dat vaak mee want hij komt ook in 

diverse andere instellingen in Rotterdam.
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Kleuren is niet alleen een fijne bezigheid en leuk 

om te doen, maar heeft ook een therapeutische 

werking. Het kleuren geeft je de mogelijkheid om 

ongeacht je leeftijd je aandacht te ontwikkelen en 

heeft een grote ontspannende werking. Daarnaast 

stimuleert het kleuren motorische vaardigheden, 

de zintuigen en de creativiteit. 

Kleuren voor volwassenen
Door Sofie Noordzij, beeldend therapeut

Op de afdelingen en tijdens bepaalde groepsactivi-

teiten wordt er binnen Frankeland ook veel gekleurd. 

Samen kleuren maakt het extra leuk omdat je elkaar 

tips kunt geven, om advies kan vragen en het is een 

ingang voor leuke nieuwe gesprekken.

Maar waar moet je nou op letten bij het 
maken en kopen van materialen voor 
jezelf of uw naaste?
Bij onze doelgroep vermindert het zicht en kan de 

kracht in de handen afnemen. Het vasthouden van 

een dun potlood wordt moeilijker en de kleuren zijn 

niet altijd goed zichtbaar. Belangrijk is om goede 

materialen te hebben waar je mee kunt kleuren. 

Hierbij kun je denken aan kleurpotloden van goede 

kwaliteit waar voldoende pigment in zit om een 

mooie pure kleur te krijgen. Voordelen van betere 

kwaliteit potloden is mooiere menging en kleur en 

je hoeft minder druk/kracht te geven. Ook de dikte 

van een potlood kan heel belangrijk zijn voor het 

makkelijk vasthouden en het ultieme kleur plezier 

(tips waar je deze kunt krijgen vind je onderaan de 

pagina).

Let daarnaast bij het kopen van een kleurboek 

erop dat de afbeeldingen niet te klein zijn. Kijk 

goed naar wat iemand nog kan en let erop dat de 

afbeeldingen in het boek niet te moeilijk zijn. Kies 

eerder voor grotere afbeeldingen of boeken waar 

een variatie in zit. Juist voor mensen met dementie 

of Parkinson is het beter te kiezen voor rustige en 

simpele afbeeldingen. Te drukke en kleine afbeel-

dingen werken averechts en kunnen leiden tot 

onrust, frustratie en teveel prikkels.

Alles kan en mag. Als er dan toch een ‘foutje’ 

in schiet, zoals een niet passende kleur of een 

uitschieter, probeer het te accepteren of te kijken of 

er toch een geheel van te maken is door het ‘foutje’ 

terug te laten komen, waardoor het lijkt alsof het 

hoort.

Tot slot
Voor wie nog niet is begonnen met kleuren: pak je 

kans en ervaar het zelf. Heel veel kleur plezier!

Ook kan je kleur bewust inzetten, bijvoorbeeld 

bij een onrustig gevoel of futloosheid. Kleuren 

zoals geel, rood en oranje zijn verwarmend en 

geven energie. Blauwe en groen tinten geven rust, 

openheid en lucht. Door te spelen met kleur kan je 

vele kanten op en maak je de afbeelding helemaal 

eigen. 

Kleurboeken voor volwassen zijn tegenwoordig overal te koop, van bij de Action 

tot in de grote boekhandels. Ook binnen Frankeland zijn ze niet meer weg te 

denken uit het interieur van verschillende bewoners. 

Voordelen van betere kwaliteit 
potloden is mooiere menging en 

kleur en je hoeft minder 
druk/kracht te geven. 

Probeer naast de standaard kleurpotloden ook 

eens aquarelpotloden of aquarelverf uit. Dit geeft 

een leuk effect en je kunt kleuren mooi mengen en 

laten uitlopen, waardoor je een mooie sfeerafbeel-

ding krijgt en niet ‘netjes’ binnen de lijntjes hoeft 

te blijven. Veel mensen maken gebruik van stiften 

of gelpennen, deze geven veel kleur af en geven 

snel resultaat. Een nadeel hiervan is dat de kleur 

doordrukt op de volgende pagina  en je deze niet 

meer kunt gebruiken. Probeer uit en onderzoek zelf 

of samen wat u of uw naaste fijn vindt om mee te 

werken.

Kooptips
• Kleurboeken: op veel plekken 

 verkrijgbaar, o.a. bij de Action, Xenos, 

boekhandel, bol.com etc.

• Kleurpotloodmerken: Bruynzeel, 

Fabel-Castel, Caran d’Ache, Lyra 

(dikkere potloden)
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Iedereen herinnert zich nog goed, dat twee jaar 

geleden er een heuse hoedjesparade plaatsvond in 

de Grote Vaart, waar in navolging van de hoedjes 

van alle genodigden in Den Haag, veel personeels-

leden met een hele aparte hoed door Vaartland 

paradeerden. Hilariteit alom, activiteitenbegeleider 

Elly had persoonlijk een hele collectie hoeden 

aangelegd, die nu goed van pas kwam. Gelukkig 

hebben we de foto’s nog! (En de hoedjes)

het horecapersoneel bleef maar langskomen met 

versgebakken exemplaren. Er waren echt mensen 

die er meer dan vier weg aten. 

Na dik drie uur bakken ging de laatste de pan in. 

En al die tijd werden de mensen in de Weyde Blick 

tijdens hun crea-activiteiten getrakteerd op de 

lekkerste geurtjes. Het water liep hen in de mond. 

Hoewel de pannenkoeken bedoeld waren voor de 

bewoners, zullen vast en zeker ook personeels-

leden en vrijwilligers een ‘overgebleven’ pannen-

koek hebben gekregen. Want voedsel weggooien, 

dat doen we niet! 

Na afsluiting van dit feestelijke gebeuren met een 

ijsje, ging iedereen weldoorvoed en voldaan terug 

naar zijn/haar appartement. Hoe de miljoenen dit 

jaar weer verdeeld worden, heeft niemand echt 

meegekregen. Wel herinneren ze zich nog lang de 

gezellige pannenkoekendag, die derde dinsdag van 

september! 

Vorig jaar een ‘rustige’ Prinsjesdag; natuurlijk werd 

het geld weer zo eerlijk mogelijk verdeeld, maar wij 

konden hier door de omstandigheden geen rucht-

baarheid aan geven. Alle bewoners bleven zoveel 

mogelijk binnen de eigen woning. Dat vergeten we 

maar gauw.

Dit jaar dan: Prinsjesdag – Pannenkoekendag. 

Waarom ook niet. Het was weer eens wat anders 

en ik moet de eerste bewoner nog tegenkomen, die 

niet van pannenkoeken houdt. Op diverse plekken 

binnen Vaartland werd driftig gebakken, want één 

pannenkoek per bewoner was natuurlijk geen 

optie. Uiteraard werd de keuken bij de Grote Vaart 

gebruikt, maar omdat ook de activiteitenruimte De 

Weyde Blick tegenwoordig over een kookruimte 

beschikt, trokken ook vanuit daar de heerlijkste 

bakgeuren door de gangen.

De keuze was dan ook reuze: spek, appel, naturel of 

een combinatie van een en ander, alles was moge-

lijk. De koks bakten zich een slag in de rondte en 

Van hoedje naar 
 pannenkoek
Door Carien Kemink, redacteur     Foto Elly Kramer, activiteitenbegeleiding

De derde dinsdag van september is voor heel Nederland een belangrijke dag. 

We krijgen dan door het openen van een koffertje te horen, waar de centjes het 

daaropvolgende jaar weer naartoe gaan. Nou neem ik aan, dat de bewoners 

van Vaartland niet direct de nacht ervoor wakker liggen van deze spannende 

 gebeurtenis, maar ze weten allemaal wel, dat Prinsjesdag voor hen altijd iets 

bijzonders in petto heeft. 

De keuze was dan ook reuze: spek, appel, naturel 
of een combinatie van een en ander, alles was mogelijk
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In totaal zijn er ongeveer 600 vrijwilligers bij de 

Frankelandgroep (hiervan zijn er ongeveer 300 

werkzaam bij de locatie Frankeland en Jacobs Gast-

huis). Zo’n grote groep kan natuurlijk niet in een 

keer worden uitgenodigd, dat gaat in verschillende 

groepen. Ik was aanwezig bij de eerste ochtend, 

op 29 september. De ochtend werd geopend door 

Annouk Nagelhout, coördinator vrijwilligerswerk 

voor de locaties Frankeland en Jacobs Gasthuis. Zij 

heette iedereen welkom en daarna was het woord 

aan Minke de Jong, directeur zorg. 

nog steeds iedereen uit de regio gebruik van mag 

komen maken. De uitdaging voor Minke is, vertelde 

zij, om voor deze 340 bewoners weer goed en 

voldoende personeel binnen te halen. 

In de drie kwartier die volgden sprak Minke 

honderduit over leuke zaken, zorgelijke zaken en 

trotse zaken. Zoals de dementievriendelijke tuinen 

bij Frankeland en Schiewaegh (leuk!), het veilig 

blijven houden van ons netwerk (zorgelijk) en het 

feit dat Frankeland nog steeds in de top 3 van Zorg-

kaart NL staat (trots). 

Daarna was Linda Nijgh, manager van het Leer- en 

Ontwikkelcentrum, aan de beurt. Linda had voor 

ons twee thema’s voorbereid. Als eerste besteedde 

zij aandacht aan de site van Goodhabitz. 

Alle vrijwilligers kunnen via de Frankelandgroep 

inloggegevens krijgen om van deze site gebruik 

te maken. Ik had er zelf al eens naar gekeken en 

ben superenthousiast. Het is namelijk een soort 

Binnen de Frankelandgroep wordt jaarlijks voor elke afdeling een beleidsdag 

georganiseerd. Dit geldt dus ook voor alle vrijwilligers. Dit jaar was ik dan ook 

niet alleen namens de redactie bij de beleidsdag voor vrijwilligers, maar ook als 

genodigde. Ik ben namelijk al tweeëneenhalf jaar als vrijwilliger verbonden aan 

de Frankelandgroep.

Op een hele informele manier praatte Minke ons 

bij over het reilen en zeilen binnen de Frankeland-

groep en ook specifiek over de locaties Frankeland 

en Jacobs Gasthuis. Gelukkig maakte zij niet al te 

veel woorden vuil aan de coronacrisis. Ook vertelde 

zij over de nieuwbouw: de tekeningen voor de 

HavenVeste liggen klaar en als de juiste aannemer 

is gevonden gaan medio 2022 de heipalen de 

grond in. Als alles klaar is zal Frankeland met 340 

bewoners het grootste verpleeghuis zijn in de regio 

met eveneens een supergroot restaurant waar 

e-learningbank waar je thuis in je luie stoel op je 

eigen moment en in je eigen tempo verschillende 

e-learnings kunt volgen. De keuze is oneindig. Van 

een cursus Spaans tot een cursus ‘hoe werkt Face-

book’ … en ook als je wilt weten hoe je een betere 

nachtrust moet ontwikkelen kan je op deze site 

daar alles over vinden. Je kunt zelfs toetsen of je al 

het geleerde goed hebt begrepen. 

Daarna gingen we gerichter kijken naar onze rol als 

vrijwilliger. We werden in vier groepen verdeeld en 

per groep gingen we brainstormen over onze rol. 

Dit konden we op flappen zetten.

Zo’n actieve werkvorm is fijn om echt met elkaar in 

gesprek te gaan. En dan kom je er achter hoeveel 

verschillende soorten vrijwilligerswerk er eigenlijk 

zijn en dat ieder in zijn eigen functie toch wel weer 

andere dingen ervaart. Zo sprak ik met een vrijwil-

liger die helpt in het restaurant. Hij wilde eigenlijk 

weleens weten hoe je cliënten nu moet aanspreken. 

Beleidsdag voor vrijwilligers
Door Annelies van Breukelen, redacteur

Alle vrijwilligers krijgen toegang tot Goodhabitz: een soort 
e-learningbank waar je thuis op je eigen moment en in je eigen 

tempo verschillende e-learnings kunt volgen
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Hij vindt het wel zo netjes om meneer en mevrouw 

te zeggen terwijl hij ook hoorde dat anderen de 

cliënten aanspreken met de voornaam. Een andere 

vrijwilligster werkt in de tuin. Zij zou wat meer de 

bewoners willen betrekken bij de tuinwerkzaam-

heden. En zo kwamen er heel wat verhalen los die 

we zo goed en zo kwaad als mogelijk op de flappen 

hebben gezet.

De afgelopen maanden hebben veel bewoners van 

Vaartland niet stilgezeten. Menigeen heeft zich het 

spel jeu de boules eigen gemaakt en degenen die 

het al aardig konden, hebben zich verder in de tech-

niek en de puntentelling bekwaamd.

Na heel veel vrijblijvende spelletjes, buiten op het 

grasveld, was het eind september dan eindelijk 

zover. Drie teams gingen die dag de strijd aan en dit 

keer niks vrijblijvend, dit ging om ‘het echie’, om de 

titel ‘Jeu de boules Kampioen van Vaartland’.

Het weer was niet geweldig maar het was droog 

en er stond een waterig zonnetje. Regen gooide 

gelukkig geen roet in het eten, want de teams 

waren er helemaal klaar voor en al dagen behoorlijk 

zenuwachtig. Dit keer op een stukje groen vlak bij 

de hoofdingang, zodat de wedstrijd voor iedereen 

goed te bereiken en bij te wonen was.

Drie teams traden aan voor de finale, met maar één 

doel: de felbegeerde titel. De wedstrijdleiding was 

in handen van Lucia van der Laarse, medewerkster 

van ‘Vlaardingen in beweging’. Vanaf de eerste 

worp was zij streng maar rechtvaardig, en neutraal 

- wel zo belangrijk. 

De sfeer was gedurende de hele wedstrijd gezellig 

en sportief, al werd iedere discutabele bal nauw-

keurig nagemeten, want met een beetje fanatisme is 

natuurlijk niets mis. Aan bepaalde dames was duide-

lijk te zien, dat zij dit vaak gespeeld hadden in hun 

jeugd. Het leek lange tijd een uitgemaakte zaak, dat 

zij de overwinning over de streep zouden trekken 

maar … ‘je moet de huid nooit verkopen voor de 

beer geschoten is’. Op het laatst hadden twee teams 

ieder vijf punten en hing het derde team onderaan 

met één puntje. Met een sublieme inhaalrace trok 

dat laagste team in één beurt vier punten naar zich 

toe, en dat leverde een hele aparte eindstand op. 

ALLE teams eindigden op vijf punten.

Geen winnaar dus? Natuurlijk wel, DRIE winnende 

teams. Hilariteit alom en wat heel belangrijk was: 

een supergezellige morgen en nu al interesse van 

diverse bewoners om deze jeu de boules-compe-

titie volgend voorjaar te herhalen. Dus wanneer u 

komende winter Vaartland passeert en u ziet bewo-

ners met ballen in de weer, dan kijkt u misschien 

wel naar de volgende finalisten van de voorjaars-

competitie. Tijd genoeg om te oefenen en je blijft er 

lekker door in beweging. En dát is tenslotte het doel 

van ‘Vlaardingen in beweging’.

De informatie van de flappen wordt meegenomen 

door Annouk en Linda om zo te kijken waar nog 

verbeterpunten zijn te behalen in het werken met 

vrijwilligers.

Annouk sloot de ochtend af door iedereen van 

harte te bedanken voor hun aanwezigheid en aan 

te geven dat er voor ieder een heerlijke attentie 

klaar lag bij de deur.

We voelden ons hiermee extra gewaardeerd.

Ook vrijwilliger worden?
Bent u na het lezen van dit artikel enthousiast geraakt om ook vrijwilliger te worden bij de 

 Frankelandgroep of kent u iemand die dit leuk zou vinden dan bent u van harte welkom. 

Hieronder vindt u per locatie de contactpersoon: 

• Frankeland en Jacobs Gasthuis: Annouk Nagelhout   
   a.nagelhout-noomen@frankelandgroep.nl  

• Harg-Spaland: Marlies Engel  
  m.engel@frankelandgroep.nl 

• Schiewaegh: Annemieke Vernie  
  a.vernie-vandenbos@frankelandgroep.nl  

• Vaartland: Kyra Weijnand-Stapersma  
  k.weijnand-stapersma@frankelandgroep.nl 

Spannende ontknoping jeu de boules 
competitie Vaartland
Door Carien Kemink, redacteur     Foto Elly Kramer, activiteitenbegeleiding
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De werkdag van ...

Door Jacqueline van der Pijl, redacteur

Arie Rietveld
internist én ‘zij-instromer’

minder ervaring in terminale zorg en levenseinde-

vraagstukken. Maar de liefde voor het vak trok mij 

al snel over de streep: ik was er klaar voor om mijn 

horizon te verbreden in de ouderenzorg.” 

Waarom Frankeland
“Ik had vier opties, maar Frankeland sprong er 

meteen uit: ze wilden mij graag in levenden lijve 

ontmoeten, dus niet online via Teams of Zoom. Ik 

herkende mij wel in die directheid. Ik trok de stoute 

schoenen aan en sprak vervolgens met Anneke 

Lequin, manager begeleiding en behandeling. We 

hadden een klik: ze gaf mij het gevoel dat ik als 

‘zij-instromer’, naast Mark Ploeg (SO), van meer-

waarde kon zijn voor ouderen met een lichamelijke 

beperking.

 

Nieuwe wereld
“Ouderengeneeskunde is net als interne genees-

kunde een breed vak. Het grote verschil is dat een 

arts in een verpleeghuis veel minder technische 

middelen tot zijn beschikking heeft. Ik kan in Fran-

keland bijvoorbeeld niet een-twee-drie een echo 

of CT-scan uit de ‘kelder’ halen of veelvuldig bloed 

prikken.” 

“Een ander groot verschil is het verzorgende 

aspect. In Frankeland werken maar liefst 340 

verzorgenden. In een ziekenhuis ligt dat aantal 

veel lager. Daar bepaalt de dokter in grote lijnen 

het beloop: de patiënt komt met een medisch 

probleem en dat moet in vrij korte tijd opgelost 

worden. Hier werk je in de langdurige zorg binnen 

multidisciplinaire teams.”

“Achter elke cliënt staat dus een heel team klaar dat 

regelmatig met elkaar overlegt. Denk bijvoorbeeld 

aan maatschappelijk werk, logopedie, fysiotherapie 

en ergotherapie. Anders dan in een ziekenhuis staat 

hun advies op gelijke voet met het advies van de 

arts. Deze beroepsgroepen hebben hier veel meer 

inbreng en dat is voor mij een hele nieuwe wereld.” 

Albert Heijn op schoot. Kortom, ik was er nog niet 

klaar voor om te stoppen met werken. Gelukkig 

trok die donkere wolk snel over. Al met al heb ik 

maar een paar weken thuisgezeten en daar heb ik 

geen minuut spijt van.”

Liefde voor het vak 
Vlak voor zijn pensioen werd Arie benaderd door 

een bemiddelingsbureau met de vraag of hij nog 

plannen had voor de toekomst. “Het bureau kreeg 

er lucht van dat ik met pensioen ging. Ze vroegen 

ook of ik aan de ouderenzorg had gedacht, want 

daar is een schreeuwend tekort aan artsen. Ik 

beëindigde het gesprek met de belofte om mij daar 

eens goed in te verdiepen,” zegt Arie.

“Eerst speelde ik met de gedachte om een collega 

te vervangen in het ziekenhuis. Ik ben namelijk 

geen Specialist Ouderengeneeskunde (SO), maar 

internist gespecialiseerd in nierziekten en dat is 

toch een andere vorm van zorg. Zo heb ik veel 

Sinds februari 2021 is Arie Rietveld werkzaam bij de 

Frankelandgroep. Zijn ervaring in de ouderenzorg 

is nog pril, maar onervaren is hij allerminst. Als 

gedreven internist-nefroloog van het Franciscus 

Gasthuis is Arie namelijk letterlijk een dokter in 

hart en nieren, al 40 jaar lang. Zo’n dokter hebben 

wij graag in ons midden, toch? 

AOW-leeftijd in zicht
“De tijd is voorbijgevlogen. Plots was ik 66 jaar en 

vier maanden,” zegt Arie met een lach. ”Voor je het 

weet komt je AOW-leeftijd in zicht en dan moet je 

als staflid in een ziekenhuis stoppen. Dat is de regel 

voor medisch specialisten en daar sta ik volledig 

achter. Toch zag ik die datum van 6 januari 2021 

naderbij komen en daarbij stond ik niet te juichen,” 

vertrouwt Arie mij toe. 

“Mijn vrouw is een stuk jonger en zeker niet van 

plan om te stoppen met werken. Ik zag de bui al 

hangen: straks zit ik thuis met een briefje voor 
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Van technische hectiek naar oren en 
handen 
“Ik werk nu weer meer met mijn ‘oren en handen’, 

dus zonder technische ‘hectiek’ als foto’s en het 

infuus. In het begin van mijn loopbaan als internist 

werkte ik ook zo: de echo en CT-scan waren toen 

nog niet eens uitgevonden. Stilaan is de interne 

geneeskunde veel technischer geworden. Nu sta ik 

weer zonder al die apparaten aan het bed en dat 

vind ik leuk. Het is zulk dankbaar werk,” zegt Arie 

enthousiast.

Jonge dokters
Op de vraag wat hem het meest enthousiast maakt, 

antwoordt hij: “het contact met mensen van allerlei 

pluimage. In Frankeland werken bijvoorbeeld veel 

jonge dokters. Vaak zijn ze net afgestudeerd. Ik 

vind het geweldig dat ik hen kan begeleiden en krijg 

de indruk dat zij het ook fijn vinden dat een ‘oude 

knar’ hen een handje helpt bij het voorschrijven van 

bijvoorbeeld bloeddruk- en suikerpillen.”

“Maar het allerbelangrijkste vind ik toch het contact 

met de cliënten en bewoners. Ik merk dat ik met 

hen op dezelfde golflengte zit. Door de zeker-

heid waarmee ik bepaalde dingen durf te zeggen, 

kan ik snel hun vertrouwen winnen. Dat krijg ik 

ook terug van de verpleging. Ik vind dat geen 

verdienste, maar een kwestie van ervaring. Jonge 

artsen moeten daarin nog wat meer levenservaring 

opdoen en dat is niet meer dan logisch,” zegt Arie.

Populariteit ouderengeneeskunde
Arie wil het vak ouderengeneeskunde meer onder 

de aandacht brengen van jonge dokters. Op mijn 

vraag welke rol Frankeland daarin kan spelen, 

antwoordt hij: “Door meer samen te werken met de 

Faculteit Geneeskunde van het Erasmus. Zo kunnen 

we studenten al tijdens hun studie kennis laten 

maken met de ouderenzorg. Dat is nu, bijvoorbeeld 

in de vorm van een stage of coschap, nog onont-

gonnen terrein. Een samenwerkend initiatief van 

de ouderenzorg in deze regio maakt dan de meeste 

kans van slagen!” zegt Arie tot besluit.

Een anekdote die Arie typeert
Als uitsmijter een anekdote die Arie als mens 

typeert. “Dialyse patiënten komen zo’n drie keer 

per week naar het ziekenhuis. Als arts bouw je dan 

al snel een band met hen op.” Voor Arie was geen 

brug te ver als het om het welzijn van zijn patiënten 

ging. Zo mocht een patiënt na voldoende herstel 

bij Arie achterop de motor voor een ritje over de 

snelweg naar huis. Hilariteit alom. “Tja, het was 

nu eenmaal haar grote wens om op een Harley 

Davidson te rijden. Het gaf haar moed om haar 

ziekte te overwinnen, dus dan regel je dat,” zegt 

Arie.

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

leden en cliënten uit de thuissituatie. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de gezondheidzorg 

waar mensen hun ervaringen met de zorg met anderen kunnen delen. 

Belangstellenden kunnen zich, op basis van deze waarderingen, oriënteren op bijvoorbeeld een hulpverlener 

of zorginstelling en daarmee een keuze maken. 

We zijn blij met deze waarderingen en houden u in Frankelandgroep Nieuws graag per kwartaal op de hoogte 

van de ‘cijfers’. 

Aantal 
waarderingen

Gemiddeld 
cijfer

Gemiddeld 
cijfer 

(sinds 2018)

Frankeland 13 9,5 9,1

Harg-Spaland 3 9,1 8,9

Jacobs Gasthuis 2 8,3 9,2

Schiewaegh 5 8,6 8,7

Vaartland 2 9,9 9,3

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 7 9,4 9,0

ZorgkaartNederland 
in beeld

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

klik op de homepagina op de button ‘Schrijf een 

waardering’. Of gebruik de QR-code hiernaast. 

Als u hulp kunt gebruiken bij het plaatsen van 

een waardering, neem dan gerust contact op met 

de afdeling kwaliteit en communicatie van de 

 Frankelandgroep, tel. 010 - 4264925. 

Door Els Nauta, hoofd kwaliteit en communicatie

U kunt ook de QR-code gebruiken 

om uw waardering te geven.

Waarderingen derde kwartaal 2021

“Tja, het was nu eenmaal haar grote wens 
om op een Harley Davidson te rijden. 

Het gaf haar moed om haar ziekte 
te overwinnen, dus dan regel je dat”
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december
amuse

Wildbouillon met een huisgemaakte soepstengel

voorgerecht
Wildpalet van hertenham, wildzwijnham en wildpaté met een vijgencompote

hoofdgerecht
Hertenbiefstuk met een paddenstoelenportsaus, stoofpeertje, spruitjes en aardappelmousseline

nagerecht
Moeulleux au chocolat (lavacake) met kaneelroomijs

januari
amuse

Bloemkoolsoepje met baconkruim

voorgerecht
Pikante gamba’s met knoflook en groene kruiden

hoofdgerecht
Kogelbiefstuk met pepersaus, knoflookaardappeltjes en zoete spruitjes

nagerecht
Gekarameliseerde ananas met champagne ijs

februari
amuse

Gebakken knoflookchampignons op toast 

voorgerecht
Oosterse groentebouillon

hoofdgerecht
Kippenpoot met groente en aardappelpartjes uit de oven

nagerecht
Eton mess trifle

High Five-diner
(Twee)maandelijks bieden wij u bij al onze locaties 

een heerlijk menu van hoge kwaliteit aan. Iedereen 

is welkom. U dient zich wel van tevoren bij de 

horeca/keuken van de locatie aan te melden.

Tijdens deze culinaire avonden serveren wij u, 

onder begeleiding van livemuziek, een smakelijk 

viergangendiner met een kopje koffie of thee toe. 

Overige dranken zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Hiernaast vindt u een overzicht van de data van de 

culinaire avonden per locatie.

De inloop is vanaf 16.45 uur.

De kosten per persoon voor een High Five-diner 

bedragen:

• bewoners en broodmaaltijd/warme- 

maaltijdabonnementhouders: € 15,--

• huurders en overige prijsgereduceerden:  

€ 21,--

• overige bezoekers: € 28,--

 

Eten en drinken 
bij de Frankelandgroep
Bij alle locaties van de Frankelandgroep kunt u genieten van het 

‘High Five-diner’, een exclusief viergangendiner.

Locatie Data

Frankeland vrijdag 14 januari

vrijdag 11 februari

vrijdag 11 maart

vrijdag 8 april 

vrijdag 13 mei

vrijdag 10 juni

vrijdag 8 juli 

vrijdag 12 augustus 

Harg-Spaland vrijdag 25 februari

vrijdag 22 april

vrijdag 24 juni

vrijdag 26 augustus

Jacobs
Gasthuis

zaterdag 12 februari

zaterdag 9 april

zaterdag 11 juni

Schiewaegh zaterdag 5 februari

zaterdag 2 april

zaterdag 11 juni

zaterdag 6 augustus

Vaartland dinsdag 21 december 

dinsdag 22 februari

dinsdag 26 april

dinsdag 14 juni 

dinsdag 23 augustus

Bekijk onze website voor actuele informatie

Corona
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Smulmiddagen

In alle locaties van de Frankelandgroep 

worden ‘Smulmiddagen’ georganiseerd. 

De ‘Smulmiddagen’ laten zich het best 

omschrijven als een ‘heerlijk tussen-

doortje in de middag’.

Maand Wat valt er te smullen?

Januari Poffertjes

Februari Visplankje

Maart Chocoladefeest

April High tea (met oranje tintje)

Mei Warme Belgische wafels met ijs

Juni Haringmiddag

Juli IJsmiddag

Augustus Tropische middag

September Mosselen

Oktober Bittergarnituur met warme en 

koude hapjes

November Schwarzwalderkirschtorte met 

warme amarena kersen

De data van de ‘Smulmiddagen’ worden op alle loca-

ties ruim van tevoren via posters aangekondigd. Het 

onderstaande overzicht geeft alvast een idee van 

wat er iedere maand geserveerd zal worden. 

De kosten voor de ‘Smulmiddag’ bedragen:

• bewoners en broodmaaltijd/ warme- 

maaltijdabonnementhouders: Gratis

• huurders en overige prijsgereduceerden: € 3,90

• overige bezoekers: € 6,70

Hopelijk mogen de locaties u binnenkort 

verwelkomen!

Tante Co blijkt geen mens van vlees en bloed te zijn. 

Dat was wel een verrassing! Tante Co is een appa-

raat waarmee we op een heel simpele manier te 

weten kunnen komen waar onze bewoners gelukkig 

van worden. Het is een nieuw, digitaal meetin-

strument dat vragen voorlegt aan onze bewoners. 

Deze vragen kunnen over alles gaan wat bewoners 

bezighoudt: eten en drinken, welzijn, maar ook 

bijvoorbeeld Sinterklaas of Kerstmis.

Feitelijk is Tante Co een groot beeldscherm op 

een paal. Op dat beeldscherm komt steeds een 

vraag te staan. De mogelijke antwoorden worden 

gegeven in de vorm van plaatjes. Je hoeft dus alleen 

maar het plaatje aan te klikken dat hoort bij jouw 

antwoord. Tante Co kan al wel 2.000 vragen stellen, 

maar we kunnen er zelf ook nog vragen speciaal 

voor/over Harg-Spaland aan toevoegen. Voor-

beelden van vragen die Tante Co stelt zijn: “Welk 

koekje vind je het lekkerst?” en “Naar welke muziek 

luister je graag?” Met de antwoorden op deze 

vragen kunnen we zaken aanpassen aan de wensen 

van onze bewoners.

Behalve dat Tante Co vragen stelt via beeld op het 

scherm praat ze ook. En naast de vragen die ze 

stelt, kan ze ook spelletjes spelen. Die spelletjes 

vormen de ‘beloning’ voor het beantwoorden van 

de vragen. Het is dus naast nuttig ook heel leuk en 

gezellig om een bezoekje aan Tante Co te brengen! 

Mevrouw Burger-Verduyn durfde het aan om als 

eerste kennis te komen maken met Tante Co bij de 

presentatie in de zaal. Ze beantwoordde vlotjes 

de eerste paar vragen. Later ging ook mevrouw 

Blanken even langs bij Tante Co.

Het plaatsen van Tante Co in Harg-Spaland is een 

pilot. Er zit geen limiet op contact met haar. U kunt 

dagelijks en zelfs meerdere keren per dag bij Tante 

Co langs als u dat wilt. De medewerkers van Harg-

Spaland hopen dat ze met Tante Co het leven voor 

u nog aangenamer kunnen maken.

Tante Co neemt haar intrek 
in Harg-Spaland
Door Marlies Engel, redacteur en secretaresse

Al een week hing er een aanplakbiljet op het raam van de brasserie van Harg-

Spaland. Daarop werd de feestelijke komst van ene Tante Co aangekondigd. Maar 

wie was die Tante Co, en wat kwam ze doen? Op woensdagochtend 13 oktober 

kregen we eindelijk antwoord op deze vragen. Rogier, een van de bedenkers van 

Tante Co, kwam op bezoek om het aan ons uitleggen. Ondertussen genoten we in 

de zaal van een glaasje prosecco en een lekker hapje.
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U kent ze wel, die irritante brommende vliegen om de lamp en (erger nog) tijdens 

het eten op uw bord. De huisvliegen waarvan je niet weet waar ze eerder hebben 

gezeten en die een ongenode tafelgenoot willen worden. Ze kunnen, hoe klein 

hun pootjes ook zijn, bacteriën overbrengen. Niet dat je daar meteen erg ziek van 

wordt, maar de kans bestaat natuurlijk wel. 

De vlieg
Door Ad Bakker, fotograaf

Oog op de natuur

soorten, zoals de klustervlieg, die in grote groepen 

in een huis overwinteren. Die kunnen als het dan 

weer warmer wordt voor veel overlast zorgen. Maar 

de meeste vliegen leven maar zo’n 4 à 5 weken 

maximaal.

De eitjes die worden gelegd, komen binnen twee 

weken uit. De maden verpoppen zich, en na een 

paar dagen kruipt er uit de pop een vlieg, die dan 

nog zo’n week of vier leeft. Soms zie je in de afvalbak 

eitjes en maden op de bodem liggen, of je ziet als je 

de deksel optilt tientallen vliegen opvliegen.

En toch zijn het zeer waardevolle insecten. Ze eten 

namelijk rottende organische materialen zoals dode 

planten en dieren. Maden en vliegen kunnen in een 

paar dagen tijd zelfs een heel dood varken opeten! 

Alleen de botten en haren blijven ervan over. Dus ze 

zijn voor ons en de natuur zeer nuttig.

Een vlieg leeft gemiddeld ongeveer een maand, 

waarbij het vrouwtje (net als bij de mens) iets langer 

leeft dan het mannetje. Het vrouwtje legt in haar 

korte leven tot wel 5.000 eitjes dus reken maar 

uit hoeveel vliegen dat oplevert! Er zijn een paar 

moeilijk woord chemonsensilla genoemd. Nu snapt 

u waarom ze zo graag op uw bord zitten om van 

uw kookkunsten te proeven. Maar omdat ze dit ook 

doen op bijvoorbeeld de uitwerpselen van dieren 

is dat natuurlijk niet echt hygiënisch. Dus probeer 

zoveel mogelijk te voorkomen, dat ze op uw etens-

waren kunnen gaan zitten en een hapje mee gaan 

eten. Als u in de keuken bezig bent met vlees, is het 

afdekken met zo’n netje wat je in de zomer buiten op 

het terras gebruikt geen overbodige luxe. Want voor 

u het weet, worden in dat vlees de eitjes afgezet. Ook 

zijn vliegen niet erg kieskeurig waar ze hun behoefte 

doen. Doordat ze alleen vloeibaar voedsel eten, 

werkt hun spijsvertering erg snel en produceren ze 

echt heel veel uitwerpselen. En dat doen ze niet als 

ze vliegen, maar juist als ze landen. En laten we eerlijk 

zijn, dat willen we niet op ons broodje rosbief ...

Vliegen zijn ook echte acrobaten. Wie heeft ze niet 

gezien in alle standen op bijvoorbeeld het raam, waar 

ze zowel met hun kop naar beneden als met hun kop 

naar boven met het grootste gemak zich snel kunnen 

verplaatsen over het gladde glas. Voor de vlieg maakt 

het niet uit of het een ruwe of gladde ondergrond 

betreft. Dit komt doordat elk pootje is voorzien van 

twee kussentjes, ook wel pulvilli genoemd, die elk 

kleine haartjes bevatten die een kleverige substantie 

uitscheiden, die ze gebruiken als was het lijm. Dat is 

dus hun geheim waardoor ze zich zonder problemen 

ondersteboven kunnen voortbewegen over gladde 

oppervlakken.

Een oogje op iemand hebben is een bekend Neder-

lands spreekwoord. En gek genoeg is dat bij de 

mannelijke vlieg letterlijk het geval. Het is namelijk 

zo, dat in het oog van het mannetje een speciaal 

plekje zit dat vrouwelijke vliegen op kan sporen. 

Sterker nog, hebben ze een vrouwtje gespot, dan 

blijft dat plekje op het vrouwtje gefocust ook al 

vliegen ze rond. Het is toch ongelooflijk, waar deze 

kleine insecten toe in staat zijn. Heel bewonderens-

waardig allemaal. En ook al zijn het lastige en een 

beetje viezige brommers, ze zijn wel echt prachtig 

om te zien!

Alle soorten vliegen hebben facetogen, ook wel 

samengestelde ogen genoemd. Ze bestaan uit talloze 

kleine oogjes die zeshoekig zijn. Met deze ogen 

hebben ze bijna 360 graden zicht zonder dat ze hun 

ogen kunnen bewegen. Ze kunnen dus ook zien wat 

er achter ze gebeurt. Elk oogje heeft een eigen lens 

waardoor het licht binnenvalt en één totaalbeeld 

vormt. Van de huisvlieg bestaat elk oog uit 2.000 

facetten dus 4.000 in totaal. Ik heb ze nageteld en 

het klopt echt wat er door wetenschappers wordt 

beweerd (grapje). 

Vliegen zijn ook ontzettend waakzaam en daarom, 

zoals u wellicht al eens hebt ervaren, ook moeilijk te 

vangen. Zij kunnen namelijk iets wat wij niet kunnen, 

zij kunnen ongeveer 300 beelden PER SECONDE 

verwerken tegen wij mensen maar ongeveer 60 

beelden per seconde. Daar danken ze dan ook 

hun behendigheid aan om onze aanval met de 

vliegenmepper te pareren. Dus de ‘processor’ in het 

brein van de vlieg werkt vijf keer sneller dan ons 

menselijk brein. Wie had verwacht dat het reactie-

vermogen van een vlieg zoveel beter zou zijn dan dat 

van ons?

Huisvliegen hebben geen tanden en kaken waarmee 

ze kunnen kauwen, dus moeten ze hun voedsel 

vloeibaar consumeren. Dit doen ze door eerst verte-

ringssappen te braken op vast voedsel. Deze sappen 

maken dat het voedsel weker wordt waardoor ze het 

kunnen opzuigen. Maar wat u vooral zal verbazen 

is hoe de vliegen hun voedsel proeven. Dit doen ze 

namelijk NIET met hun tong, maar net als de vlinders 

met hun POOTJES. Ja u leest het goed, met hun 

pootjes. Daar zitten hun smaakreceptoren, met een 
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Puzzel met als oplossing: passagiersschip
de heer A. Krommenhoek, appartement 110, Jacobs Gasthuis Frankeland / Jacobs Gasthuis

de heer H.A. Kruijsifix, appartement 2.32, Harg-Spaland Harg-Spaland

mevrouw J. Vermeulen, appartement 344, Schiewaegh Schiewaegh

mevrouw C.J. Plugge-den Hamer, Dillenburgsingel 90, Vlaardingen   Vaartland

Sudoku met als oplossing: 6
mevrouw M. Docter, Nassaulaan 17, 3116 EP Schiedam Frankeland / Jacobs Gasthuis

mevrouw I. Strik-Hijman, Schiedamseweg 89, Schiedam Harg-Spaland

de heer Van Osta, appartement 348, Schiewaegh Schiewaegh

mevrouw Y. van Loon, appartement 130, Vaartland 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 10 januari inleveren bij de  receptie van uw 

locatie, dan wel mailen naar fgn.redactie@frankelandgroep.nl. 

Onder de goede inzenders van één of beide puzzels worden waardebonnen van € 15,00 verloot.

Naam

Adres 

Postcode en woonplaats

Sudoku                 Puzzel

    

Winnaars van de puzzels uit de vorige editie van Frankelandgroep Nieuws

Prijspuzzels

1 6 112 7 123 8 134 9 145 10

11 9

125

1 4814

2 10

7

13

3

6



Intramuraal verblijf 
locaties en contactgegevens van de Frankelandgroep

U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst

 

Langdurig wonen

Verpleeghuiszorg* 

• Frankeland 
(waaronder gespecialiseerde 
Parkinson afdelingen en een  
Korsakov afdeling)

• Harg-Spaland
• Schiewaegh 

 

Zorgcentrumzorg*

• Harg-Spaland
• Jacobs Gasthuis
• Schiewaegh
• Vaartland 010 426 49 25

* Echtparenappartementen beschikbaar

U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst 

Tijdelijk verblijf

Kortdurend verblijf 

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

 

Revalidatiezorg

• Frankeland 
 

Crisisverblijf

• Frankeland 
 

Palliatieve zorg

• Schiewaegh
010 426 49 25

Informatie contactgegevens

Nieuws   7776   Frankelandgroep



Zelfstandig wonende senioren 
aanbod en contactgegevens van de Frankelandgroep

U kunt contact opnemen met 
Thuiszorg Ouderen  
Frankelandgroep (TOF)

Zorg Thuis

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

• Casemanagement dementie
• Personenalarmering

Welzijn en dagbesteding

• Welzijnsactiviteiten
• Diverse ontmoetingscentra
• Vervoersmogelijkheden vanuit/naar de

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

Spanje

• Visiteclubs

• Dagbesteding / dagbehandeling

• Roze Salon
• Horeca- en maaltijdvoorzieningen

010 707 41 12

U kunt contact opnemen met 

Coördinator / hoofd welzijn

Coördinator visiteclubs

Coördinator dagbesteding

De maatschappelijke dienst

010 426 49 25

Rob vd Berg (Rockanje)
Jolanda Keldermans (Spanje)

U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst

Behandeling

• Specialist ouderengeneeskunde
• Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie

en diëtiek
• Expertise op het gebied van Parkinson

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

U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst

010 426 49 25

U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst

010 426 49 25

Tijdelijk verblijf

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

• Revalidatiezorg
• Crisisverblijf
• Palliatieve zorg

Huur- en aanleunwoningen

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

Informatie contactgegevens
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