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Voorwoord

Always Look
On The Bright
Side Of Life
Door Minke de Jong

laten we vooral ook kijken naar
de positieve dingen die rondom ons gebeuren,
laten we proberen daar onze
positieve bijdrage aan te leveren

Ik heb dan ook de behoefte om hier, vooral in deze

In Frankeland komt dit jaar een ‘smaakcentrum’

tijd, wat positieve zaken uit de afgelopen periode

waar personen met smaakproblemen (meestal

op een rijtje te zetten. In willekeurige volgorde wil ik

veroorzaakt door oncologische behandeling)

de volgende niet onvermeld laten:

getest kunnen worden. Op basis van deze

•

Er zijn vaccins tegen corona, er is begonnen met

testresultaten worden specifieke smaakpro-

vaccineren en tegen de tijd dat u dit leest moet

fielen en recepturen ontwikkeld die de smaak-

liedje van Monty Python uit een film

er van onze bewoners en medewerkers al een

handicap mogelijk verhelpen of verminderen.

van 1979 en betekent vertaald zoiets als

groot deel beschermd zijn en is een definitieve

Bovenstaande is de titel van een vrolijk

‘Kijk altijd naar de positieve kant van het

•

leven’. Ik weet niet of u het kent maar
toen ik hier in 2003 kwam werken was
dit het achtergrondmuziekje van onze

•

•

Én we zijn nog steeds een financieel gezond bedrijf

oplossing in zicht.

en sluiten 2020 weer met een positief resultaat af.

We hebben gezien dat we het vooral samen

Ook de begroting voor 2021 staat ons toe, net als

moeten en kunnen doen, zowel in de samenle-

vorig jaar, meer personeel in de verpleging in te

ving als in de Frankelandgroep.

zetten dan landelijk gebruikelijk is op basis van de

De wereld is verlost van de, in mijn ogen, mallo-

zorgzwaartepaketten, namelijk 115%.

tigste president ooit van de Verenigde Staten.
De voorbereiding en ontwikkeling van de

Kortom, laten we vooral ook kijken naar de posi-

toenmalige internetpagina. Tot v
 ervelens

nieuwbouw naast Frankeland, met werknaam

tieve dingen die rondom ons gebeuren, laten

toe hoorde je het liedje door de speakers

‘HavenVeste’ vordert gestaag.

we proberen daar onze positieve bijdrage aan te

De jaarlijkse beleidsdagen gaan dit jaar, in

leveren al valt dat natuurlijk niet altijd mee. En

van je computer. Volgens mijn herinnering

aangepaste vorm (met een videoboodschap

laten we ons allemaal goed aan de regels houden,

ontbrak namelijk ook een knop waarmee

van bestuur en directie) gelukkig gewoon weer

dus denk aan het afstand houden en besef dat het

plaatsvinden.

gebruik van een mondneuskapje alleen voor uzelf

De, vorig jaar door de overheid beloofde, zorg-

én anderen zin heeft als u dat goed gebruikt, dus

Gelukkig hebben we tegenwoordig een

bonus voor het personeel is eindelijk concreet

ook over de neus!

veel rustigere en professionelere website,

uitgekeerd.

Ik blijf in ieder geval m’n best doen om naar de

De goede scores van de Frankelandgroep gaan

positieve dingen te blijven kijken.

je het geluid permanent uit kon zetten.

maar de boodschap is wel nog steeds
actueel.
4 Frankelandgroep

•

•

•

•

gemaakt en, als het goed is, ondertussen
•

gelukkig ook door, zo stonden we bijvoorbeeld
tweemaal in de ZorgkaartNederland Top2020.

Samen maken wij het verschil!
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Stappenplan bij het installeren van QR Scanner

In de herhaling:

de QR-code!

Stap 1

Ga met uw mobiel of tablet naar de volgende website:
www.kaspersky.nl/qr-scanner
(er zijn meerdere QR-scanners beschikbaar, maar dit is in ieder
geval een betrouwbare variant);

Door Wendy van Dongen

Stap 2

Mogelijk krijgt u een melding met de vraag of u accepteert dat
ze ‘cookies’ gebruiken:
•

In editie 5 van 2019 introduceerden we iets nieuws: de QR-code (spreek uit als:
kuu-er-kode). Een soort streepjescode die u met uw mobiele telefoon of tablet
kunt fotograferen, waarna u direct wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld een

klik hierbij op ‘accepteren en sluiten’;

Stap 3

Klik op de rode balk / knop met ‘Downloaden’;

Stap 4

Heeft u een iPhone of iPad?

website of een filmpje. Graag leggen we u nog een keer uit wat een QR-code is en

•

klik op ‘Download in de App Store’;

•

klik bij de melding ‘Deze pagina wordt geopend in een
andere app.’ op ‘Openen’;

hoe u de QR-codes in dit magazine (en elders!) kunt gebruiken.

•

klik op het plaatje van een wolkje met daarin een pijltje naar
beneden;

Wat is een QR-code?

telefoon of tablet. We hopen hiermee iets leuks toe

QR is de afkorting voor het Engelstalige ‘Quick

te voegen. En een bijkomend voordeel: u leert iets

Response’, wat letterlijk ‘snelle reactie’ betekent.

nieuws en handigs op digitaal gebied!

•

Heeft u een andere telefoon of tablet dan een iPhone of een
iPad (dus niet van Apple)?

De QR-code is eigenlijk een moderne variant van
de streepjescode en ziet eruit als een vierkant

Hoe werkt het dan precies?

dat is opgebouwd uit zwarte en witte blokjes.

Het meest ingewikkelde is eigenlijk om ervoor te

Misschien zijn ze u al opgevallen in eerdere edities

zorgen dat er een ‘QR-scanner’ op uw mobiele

of in kranten, tijdschriften, handleidingen of op

telefoon of tablet staat. Volgt u hiervoor het ‘Stap-

producten die in de winkel liggen. Met een speciale

penplan bij het installeren van QR Scanner’ of vraag

app (een ‘QR-scanner’) op uw telefoon of tablet

hulp aan iemand in uw omgeving.

Stap 5

de app u direct doorstuurt naar bijvoorbeeld een

•

klik nadat de app gedownload is op ‘Openen’

Nadat u de app / QR Scanner voor de eerste keer opent, klikt u
•

‘Continue’ (iPhone/iPad) of ‘NEXT’;

•

bij ‘Terms and Conditions’ vinkt u alles aan, waarna u op
vervolgens krijgt u (eenmalig) de melding ‘QR Scanner wil
maken en video op te nemen?’

•
Stap 6

klik op ‘Ok’ of ‘Toestaan’

u kunt de QR Scanner nu gaan gebruiken!
•

hebben, maar ook online! Met de QR-codes kunnen

richt het venster/de camera die zich nu opent op een
QR-code;

we u makkelijk doorverwijzen naar bijvoorbeeld
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klik op ‘Installeren’;

toegang tot de camera’ of ‘QR Scanner toestaan om foto’s te

Waarom gebruiken we de QR-code in Frankeland-

wikkelde dingen hoeft in te tikken op uw mobiele

•

•

Op een simpele manier van offline naar
online

onze website of een leuk filmpje, zonder dat u inge-

klik op ‘Ontdek het op Google Play’;

‘Confirm’ klikt;

website met meer informatie.

magazine voor u interessante dingen te vertellen

•

achtereenvolgens op:

kunt u een foto maken van het vierkant, waarna

groep Nieuws? Vooral omdat we niet alleen in dit

klik nadat de app gedownload is op ‘OPEN’

Stap 7

zodra de QR-code scherp in beeld is, zal de mobiele telefoon of
tablet u doorverwijzen naar de juiste website!
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Maatschappelijke dienst
bij de Frankelandgroep
Door Marlies Engel

Wilt u verhuizen naar een locatie of aanleunwoning van de Frankelandgroep,
dan loopt het eerste contact met iemand van onze maatschappelijke dienst. Een
goed bemande afdeling met in totaal veertien HARTwerkers.
Zij ondersteunen u bij het vinden van een passende

Hoe komt iemand bij ons terecht?

Wachtlijstbegeleiding

Onze (huishoudelijke) thuiszorg, visiteclubs of

woonvorm, houden contact wanneer u op de

Voordat mensen bij ons terechtkomen, is er al

Helaas hebben wij over het algemeen niet direct

dagbesteding kunnen daar een rol in spelen. De

wachtlijst staat en blijven u volgen wanneer u bij

veel contact geweest met (huis)artsen en de

een plek beschikbaar en komt u bij ons op de

maatschappelijke dienst verwijst mensen dus regel-

ons komt wonen en eventueel intensievere zorg

casemanager dementie, die naar ons doorver-

wachtlijst te staan. Een medewerker van de maat-

matig door naar dat soort mogelijkheden.

nodig heeft. Ook mantelzorgers kunnen met vragen

wijzen. Of mensen zoeken via ZorgkaartNederland

schappelijke dienst neemt telefonisch contact met

bij de maatschappelijke dienst terecht. Reden

naar de beste zorg in de omgeving. Natuurlijk zijn

u op en maakt een afspraak voor een kennisma-

Periode na opname

genoeg om het werk van deze afdeling eens wat

er ook veel mensen uit de omgeving Schiedam/

king om uw situatie goed in kaart te brengen. Die

Nadat u bij ons bent komen wonen, stopt de

uitgebreider te belichten.

Vlaardingen die ons al kennen; zij hebben goede

kennismaking laten we liefst plaatsvinden bij u

begeleiding zeker niet. De maatschappelijk werkers

verhalen gehoord van opa, oma, vader, moeder of

thuis, in aanwezigheid van uw mantelzorger(s). Van

blijven onze bewoners volgen en dat kan soms

de buurvrouw die hier woonde.

te voren vindt er altijd een rondleiding plaats in de

leiden tot een interne doorplaatsing. Uitgangs-

beoogde locatie of aanleuncomplex. Ook kunt u

punt is en blijft dat bewoners zo gewoon mogelijk

Het vinden van een passende woonvorm
Veel mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven
wonen. Dat past bij deze tijd. Maar bij het ouder

Welke woonvormen hebben wij?

kennismaken met de afdeling, waarvoor u op de

kunnen wonen en leven en de zorg ontvangen die

worden, hoort ook nadenken over toekomstige

Binnen de Frankelandgroep bieden wij verschil-

wachtlijst staat. Als toekomstige bewoner proeft u

daarbij past. Als een overstap naar intensievere

woonwensen en -mogelijkheden. Is de woning

lende woonvormen aan, die passen bij verschil-

dan de sfeer op de afdeling en bekijkt een kamer

zorg noodzakelijk is, wordt de maatschappelijke

nog wel geschikt voor u? De trappen kunnen een

lende stadia van het ouder worden. Per woonvorm

of appartement, zodat u kunt ervaren of u zich er

dienst en/of de casemanager dementie weer inge-

probleem zijn, het onderhoud van de tuin kan

moet u aan verschillende eisen voldoen. Onze

prettig voelt. In de periode op de wachtlijst worden

schakeld om dit proces te begeleiden.

erg veel moeite kosten, de badkamer kan risico’s

aanleunwoningen zijn zelfstandige woningen,

u en uw mantelzorger(s) intensief begeleid door de

De medewerkers van onze maatschappelijke dienst

geven. Ook toenemende vergeetachtigheid kan

dichtbij een van onze locaties voor verzorgings- of

medewerkers van de maatschappelijk dienst.

vormen dus een heel belangrijke pijler onder onze

een reden zijn om na te denken over een andere

verpleeghuiszorg. Hulp is zo nodig dichtbij. Neemt

De periode van wachtlijstbegeleiding kan best wel

gouden zorg. Op werkenbijfrankelandgroep.nl kunt

woonvorm. Mensen die zich oriënteren op een plek

uw zorgvraag toe en krijgt u meer behoefte aan

even duren, soms begeleidt de maatschappelijke

u het persoonlijke verhaal lezen van maatschappe-

in een verpleeghuis of een aanleunwoning, hebben

begeleiding en ondersteuning, dan kan een woning

dienst mensen anderhalf tot twee jaar, voordat

lijk werker Iris van den Ouden.

vaak al langere tijd problemen met hun geestelijke

in een van onze locaties met verzorgingshuiszorg

er daadwerkelijk een plekje vrijkomt. In die tijd

of lichamelijke gezondheid. Vanuit onze visie ‘Zo

passender zijn. Heeft u behoefte aan intensieve

hebben zij veelvuldig contact met mantelzorgers,

gewoon mogelijk’ ondersteunt onze maatschappe-

zorg, dan is het verpleeghuis een passende woon-

brengen ze het sociaal netwerk van de toekomstige

lijke dienst (toekomstige) cliënten, bewoners en hun

omgeving. De medewerker van de maatschappe-

bewoner in kaart en geven ze adviezen om het

mantelzorgers in deze periode.

lijke dienst helpt u om te regelen wat nodig is.

thuiswonen voor iedereen draagbaar te houden.

8 Frankelandgroep

Lees hier het
verhaal van Iris
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Schilderij

Beleef-TV
Door Kristy de Gier

Op een woensdag in januari arriveerde de Beleef-TV
op de dagbesteding in Jacobs Gasthuis. Een interactieve ‘tafeltelevisie’, die een week lang bij ons
op proef kwam. Het spannende en onbekende
apparaat trok uitgebreid de aandacht.
Spelletjes spelen, muziek luisteren en praten over
vroeger. Allemaal activiteiten die de hersenen op
een positieve manier prikkelen en de zintuigen
stimuleren. Voor de cliënten en bewoners was het
een leuke uitdaging om alle spellen te ontdekken.
En waar het voor de huidige jonge generatie zo
vanzelfsprekend is, is het touchscreen (aanraakscherm) voor veel ouderen iets heel nieuws!
De vele keuzemogelijkheden op de Beleef-TV
zorgden voor een hoop reacties en als vanzelf
kwamen er gesprekken op gang. Er werd veel
gelachen met elkaar, maar ook fanatiek Memory
gespeeld.

Deze prachtige schildering stond ter illustratie bij de rubriek ‘Om even bij stil te staan’ in de
vorige editie van Frankelandgroep Nieuws. Helaas vergaten we de naam van de kunstenaar erbij

10 Frankelandgroep

De Beleef-TV bleek een groot succes: een

te zetten. De mooie schildering komt van mevrouw G. Borsboom van afdeling 2 in Frankeland.

bijzondere ervaring voor cliënten, bewoners en

Complimenten voor dit mooie werk mevrouw Borsboom én zeker de moeite waard om uw naam

medewerkers!

hierbij te vermelden!
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Exposities

Uitkomsten cliëntenraadpleging
Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep
Onderzoeksbureau Facit heeft in december 2020 opnieuw een cliëntenraadpleging
uitgevoerd bij onze cliënten van Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep.
Bij dit onderzoek zijn zowel cliënten uit de wijk als

bij andere mensen met dezelfde ziekte of

huurders binnen onze (aanleun)wooncomplexen

gezondheidsklachten?’

gevraagd naar hun ervaring met de verzorging/

(0 zeer waarschijnlijk niet - 10 zeer waarschijnlijk wel)

verpleging die zij thuis van ons ontvangen.
Voor deze raadpleging zijn 498 cliënten benaderd,
283 cliënten hebben de vragenlijst ingevuld. Dit is
een respons van 59%, i.t.t. 52% vorig jaar.

Wijkteams en locaties van
de Frankelandgroep

Promotor
score

95%

Liduinahof B/Havenbogen
(locatie Frankeland)

89%

Groenzicht/Meerzicht/
Menuet/Suite
(locatie Harg-Spaland)

77%

DrieLanen
(locatie Jacobs Gasthuis)

86%

De vragen waarop gemiddeld met de laagste score

Matlinge
(locatie Schiewaegh)

100%

is geantwoord zijn:

Vaartland

86%

Thuiszorg Ouderen
Frankelandgroep, wijkteam
Schiedam Centrum

95%

Thuiszorg Ouderen
Frankelandgroep,
wijkteam Schiedam
Noord/Vlaardingen

89%

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep liggen op
het gebied van:
1. zich op het gemak voelen bij onze medewerkers
(gemiddeld cijfer 9,1)
2. door onze medewerkers met aandacht behandeld worden (gemiddeld cijfer 9,0)
3. het in de gaten houden van de gezondheid van
cliënten door medewerkers (gemiddeld cijfer 9,0).

-

het door onze medewerkers op de afgesproken
tijd komen (gemiddeld cijfer een 7,8)

-

het krijgen van de zorg door vaste medewerkers
(gemiddeld cijfer een 7,8).

We gaan dit verder onderzoeken.

Promotorscore per wijkteam/locatie
van de Frankelandgroep

Wie

Tania de Keijser

Wanneer van 1 maart tot 1 mei 2021
Wat

Liduinahof A
(locatie Frankeland)

De top-3 van hoogste cijfers van cliënten voor

Jacobs Gasthuis

acrylschilderingen, mixed media
en tekeningen

Frankeland
Wie

Hiernaast ziet u per wijkteam/locatie van waaruit

Marleen van Noortwijk

de verzorging/verpleging wordt geleverd de

We zijn blij uit het onderzoek terug te zien dat

Wanneer van 1 maart tot 1 mei 2021

promotorscore.

cliënten uit de wijk en huurders binnen onze

Wat

Deze score geeft het percentage van cliënten

(aanleun)wooncomplexen - net als voorgaande jaren -

weer dat een cijfer 8, 9 of 10 heeft gegeven bij

tevreden zijn over onze zorg- en dienstverlening! Hier

de vraag ‘Zou u de Frankelandgroep a
 anbevelen

blijven we ons dan ook ten volle voor inzetten.
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Een greep uit de mooiste foto’s uit
de natuur

Nieuws 13

Gratis online trainingen
voor mantelzorgers
Afgelopen jaar zijn we als Frankelandgroep een

Lijkt het u wat?

samenwerking aangegaan met GoodHabitz:

Stuurt u dan een e-mail naar Linda Nijgh, manager

een online platform met tal van trainingen voor

Leer- en Ontwikkelcentrum Frankelandgroep. U

persoonlijke ontwikkeling. Voor onze medewerkers

krijgt dan (gratis!) toegang tot dit leuke én nuttige

en vrijwilligers, maar óók voor mantelzorgers!

platform.

Kunt u als mantelzorger wel wat rust gebruiken na

l.nijgh@frankelandgroep.nl

zo’n heftig coronajaar? Volg de training ‘Mindfulness’ en leer leven in het hier en nu. Of wilt u

Veel leer- en ontwikkelplezier!

werken aan uw digitale vaardigheden? Volg een training Outlook, Word of Google voor beginners. Voor
mantelzorgers die hun fysieke of mentale gezondheid een boost willen geven, zijn er trainingen

Neem snel een kijkje op
de website van GoodHabitz

als ‘Lekker in je vel’, ‘Vitaliteit’ of ‘Vergeet je brein
niet!’. Zomaar een kleine greep uit het uitgebreide
aanbod. De trainingen kunt u gemakkelijk volgen
vanuit huis, op uw computer, tablet of smartphone.
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Franciscus Gasthuis en Vlietland winnaar
van Anne-Marie van der Lindenprijs 2020

Project ‘Realisatie van tweede locatie voor het
hospice in ‘s-Gravenzande’
Stichting Beukenrode wil graag voldoen aan de snel
toenemende vraag naar hospicezorg voor inwoners
van de gemeenten Westland, Midden Delfland
en Hoek van Holland. Dit willen zij doen door een

Door Wendy van Dongen

tweede locatie met vier bedden te openen, wat een

Met hun project ‘Huiskamer afdeling neurologie’ is het Franciscus Gasthuis en

verdubbeling van de huidige capaciteit betekent.

Vlietland - locatie Vlietland (Schiedam) - op 17 december 2020 de gelukkige

Project ‘Keukenprinsen en -prinsessen’

zij hen met kooklessen en workshops handvatten

winnaar geworden van de Anne-Marie van der Lindenprijs 2020.

Dagelijks biedt Stichting De Moutery een ontmoe-

geven om op een eenvoudige manier gezonde maal-

tingsplek voor eenzame ouderen waar diverse, op

tijden te bereiden.

zichzelf zorgen op het gebied van voeding, willen

de behoefte van de doelgroep afgestemde, activi

Het ontstaan van
de Anne-Marie van der Lindenprijs

Dit jaar kon er helaas géén feestelijke bijeenkomst

ruimte is voor revalidatie, ontspanning, rust, maar

teiten plaatsvinden. Omdat zij gemerkt hebben,

plaatsvinden, maar desondanks ontvingen de

ook een stukje gezelligheid. Eén van de wensen

dat veel alleenstaande senioren minder goed voor

winnaars uit handen van Anne-Marie een cheque

in deze ruimte is een fietslabyrint: een systeem

Eind 2015 heeft Chris Oomen, destijds v
 oorzitter

ter waarde van € 10.000,00 en een mooie bos

waarmee patiënten interactieve fietstochten

Raad van Bestuur DSW Zorgverzekeraar, de

bloemen.

kunnen maken door steden en natuurgebieden in

Anne-Marie van der Lindenprijs ingesteld, bij het

binnen- en buitenland.

afscheid van Anne-Marie als bestuurder van de

Huiskamerproject afdeling neurologie

Frankelandgroep.

Op dit moment is de afdeling neurologie van het

Overige genomineerden

De prijs is bedoeld voor (startende) projecten en

Vlietland ziekenhuis vooral een functionele ruimte,

De overige genomineerden, Stichting Beukenrode

initiatieven in de zorg- en welzijnssector in de regio’s

waar zorgprofessionals hun werk efficiënt kunnen

(Naaldwijk) en Stichting De Moutery (Schiedam),

Nieuwe Waterweg Noord en/of Delft, Westland en

uitvoeren en waar het bed van de patiënt een

kregen eveneens een mooie bos bloemen en

Oostland. Zowel cure-, care- als welzijnsorganisaties

statisch en stabiel middelpunt is. Met dit project wil

een cheque met een symbolisch bedrag van elk

konden tot 9 november jongstleden een project

de afdeling een huiskamer creëren. Een plek waar

€ 7.500,00.

indienen.
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Je moet hier
kunnen omdenken!

Interview met Anne van Leeuwen, coördinator dagbesteding
Door Rob Besseling

Zij was tot maart vorig jaar afdelingshoofd van Liduinahof A, de aanleunwoningen
bij Frankeland. Daarna ging zij aan het werk als coördinator bij de dagbesteding.

heeft de Frankelandgroep een vorm van ‘casema-

“Een intakegesprek omvat het bespreken en

nagement dagbesteding’ ontwikkeld.

opstellen van een ondersteuningsplan. Dit plan

“De Frankelandgroep heeft vorig jaar met ROGplus

sluit aan op informatie uit het gespreksverslag van

een contract afgesloten voor de dagbesteding.

ROGplus met de cliënt. Tijdens de intake heeft Halka

ROGplus voert namens de gemeente een deel van

oog en oor voor de leefwereld van de cliënt en

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

onderzoekt wat de cliënt nodig heeft om zijn of haar

Lockdown

Verbouwing en inrichting

uit. Een van de doelen van deze wet is om onder-

leven zo gewoon mogelijk te kunnen voortzetten,

Slechts twee weken na de start van Anne moest

Op het moment van de lockdown was de

steuning te bieden aan inwoners van Maassluis,

ondanks de lichamelijke, emotionele en sociale

de dagbesteding door de coronalockdown sluiten

verbouwing van de dagbesteding al gestart.

Vlaardingen en Schiedam, zodat zij zolang mogelijk

levensuitdagingen, waarmee de cliënt mogelijk te

en dat heeft geduurd tot 8 juni. “Een aantal mede-

“Omdat er geen activiteiten meer plaatsvonden,

zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en kunnen

maken heeft. Afhankelijk van de hulpvraag, zelfred-

werkers van de dagbesteding ging werken op de

verliepen de werkzaamheden voorspoedig, zodat

deelnemen aan de maatschappij. Met de pilot

zaamheid, wensen en specifieke leefwereld van de

verpleegafdelingen in Frankeland en ik ging met

de dagbesteding snel weer open mocht. Dat was

‘casemanagement dagbesteding’ willen we cliënten

cliënt, bespreekt Halka met hem of haar de mogelijk-

een aantal andere medewerkers naar een noodaf-

het enige voordeel van de noodgedwongen sluiting.

persoonsgericht en passend ondersteunen, en

heden om het eigen netwerk in te zetten, gebruik te

deling in woonzorgcentrum Uitzicht in Vlaardingen.

Het nieuwe interieur is modern en eigentijds en

hun netwerk en zelfredzaamheid zoveel mogelijk

maken van algemene voorzieningen, deel te nemen

We hebben toen, gedwongen door de omstandig-

de sanitaire ruimtes zijn veel ruimer geworden. De

versterken. Ook organiseren we de ondersteu-

aan de dagbesteding of aan algemene welzijnsactivi-

heden, alleen maar telefonisch contact gehad met

cliënten die al vóór de verbouwing bij de dagbe-

ning dichtbij de cliënt en in diens nabije (woon)

teiten. Het gaat hierbij echt om maatwerk.”

de cliënten van de dagbesteding of met de mantel-

steding kwamen, zijn heel enthousiast over het

omgeving.”

zorgers. Wij hoorden welke impact de sluiting op

resultaat. Het is gezellig, zij voelen zich thuis.”

de cliënten had. De meesten hadden een heel

Omdenken
Casemanager dagbesteding

“Doordat mensen in de veranderende samenleving

moeilijke en eenzame tijd, mede doordat zij nauwe-

Pilot ‘Meedoen in de Stad’

Op het moment dat een cliënt voor de dagbe-

langer thuis blijven wonen, verandert ook de vraag

lijks bezoek mochten ontvangen. Wij voelden ons

Buiten de verbouwing en een nieuw interieur, zijn

steding wordt aangemeld, komt Halka Dekker,

naar ondersteuning en activiteiten. De ouderen van

zo machteloos, omdat we niet veel meer voor hen

er nog veel meer ontwikkelingen in gang gezet,

subhoofd en casemanager van de dagbesteding, bij

nu zijn niet meer die van vroeger en dit zal in de

konden doen, dan luisteren en medeleven tonen.”

waaronder de pilot ‘Meedoen in de Stad’. Hiervoor

de cliënt thuis voor een intakegesprek.

toekomst doorgaan. Dat vraagt van het team van
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de dagbesteding om het traditionele aanbod van

elkaar en bloeien daardoor zichtbaar op. Ze krijgen

liefhebberijen of talenten. Of zij komen er op latere

Musicals

activiteiten los te laten en anders te leren kijken.

weer het gevoel dat ze ertoe doen. Een dame wilde

leeftijd achter, dat ze veel meer mogelijkheden

In de Liduinahof schreef Anne musicals voor mede-

Omdenken, naar een eigentijds aanbod en moge-

bijvoorbeeld graag Rummikub spelen, maar kon

hebben dan ze dachten en dat ze dit ook thuis

werkers en cliënten.

lijkheden, gericht op wat een cliënt nu nodig heeft.

dat niet zonder hulp. Er was een andere cliënt in de

kunnen doen. Een cliënt ontdekte dat zij schilderen

“Ik bedacht de tekst en de melodie en we voerden

En wat bij diens mogelijkheden, wensen, behoeften

groep, die hulp kon bieden en zo kwam die samen-

heel leuk vindt. Zij vraagt nu aan haar kleinkind om

de musical samen uit. Je zag dat de cliënten nog

en persoonlijke leefwereld aansluit.”

werking spontaan tot stand. De cliënten blijken het

via internet een schildersezel, verf en een schilders-

heel veel kunnen en mogelijkheden hebben om

zelf prima te kunnen regelen.”

doek aan te schaffen.”

mee te doen. Toen na een optreden voor familie-

Innoverende activiteiten

leden, een kleinzoon tegen een cliënt zei: ‘Oma, ik

Iedere dag worden verschillende activiteiten aange-

Therapeutische activiteiten

Uitstapjes

ben trots op u!’, zag je haar helemaal opbloeien.

boden. De cliënt kan kiezen aan welke activiteit hij

Er worden therapeutische activiteiten ingezet zoals

Door de anderhalve meter afstand en de lockdown

Het draagt echt bij aan het gevoel van eigenwaarde

of zij graag mee doet, waardoor hij in de middag

het trainen van het geheugen en niet-therapeuti-

zijn op dit moment helaas veel activiteiten niet

bij de cliënten en daar doe je het voor.”

mogelijk bij een andere groep cliënten zit dan in de

sche activiteiten, voor cliënten die alleen behoefte

mogelijk. “Maar daar komt een eind aan en dan

Als de beperkingen zijn opgeheven, dan wil Anne

ochtend.

hebben aan sociale contacten en gezelligheid.

zijn deze beperkingen voorbij. Musea bezoeken,

voor cliënten van de dagbesteding een musical

“Mensen met een lichamelijke beperking en

“Therapie door middel van tekenen en schilderen

naar een lunchconcert gaan, picknicken in het

schrijven en samen met hen en de medewerkers

cliënten met dementie zitten hierdoor geregeld bij

om de gevoelens te kunnen uiten, de levensbalans

park, winkelen of een kunstatelier bezoeken. Veel

optreden. “Ik denk dat het weer een feest gaat

elkaar in een kleine groep. En dat blijkt hele mooie

op te maken en erover te praten.

van onze huidige cliënten geven aan behoefte te

worden! Ik verheug mij er nu al op …”

resultaten op te leveren. Ze trekken zich op aan

Soms herontdekken mensen daardoor ineens hun

hebben aan dergelijke uitstapjes.”
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Extra puzzel

Overkapte buitenruimte LP0

feestelijk geopend
Donderdagavond 14 januari hebben de bewoners en het personeel van afdeling LPO
de nieuwe overkapte buitenruimte feestelijk geopend. Het was goed koud, maar
gelukkig hadden we een vuurkorf waar we om heen konden staan en warme kleedjes
om onder te zitten. Natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje.
Bewoners en personeel hadden we gevraagd om

De resultaten vindt u hieronder.

een naam te bedenken voor deze nieuwe ruimte.
De ideeën hebben we vervolgens op een rijtje gezet

•

De Rookstrook

9

en hierop gestemd.

•

Rookkapje

8

•

Cozy Dakkie!!!

2

•

Smoke room

2

•

Het Honk

1

•

Smokey cave

1

•

Soos

1

•

T’Vuurtje

1

De Rookstrook, wat klinkt dat leuk en wat zijn we
als afdeling blij met deze ruimte.
De opening werd gedaan door Evelien de Lang en
Marco Wiersma nam het officiële gedeelte voor zijn
rekening en knipte het lint door.
Openbare basisschool Het Kleurrijk heeft met
verschillende groepen geholpen om onze tuin extra
mooie verlichting te geven tijdens deze donkere
dagen. Een lichtsnoer met versierde CD’s die heel
mooi glinsteren in de avond, zelfgemaakte lampion
nen en mooie decoratie voor om de waxinelichtjes
heen.
De kinderen hadden ook nog liedjes ingestudeerd
die ze wilden opnemen zodat we ze konden
afspelen. Helaas kwam corona roet in het eten
gooien. Misschien houden we dat nog tegoed, want
daar waren we natuurlijk zeer benieuwd naar.
We zijn OBS Het Kleurrijk heel dankbaar: het
maakte onze opening extra feestelijk.
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Lezen kan altijd en overal
Door Therese van Warmerdam

Herinneringen ophalen

‘Dit vindt u vast mooi’

Zeker in coronatijd is lezen een welkome afleiding. Welke romans en detectives

“We lenen zo’n vijftig boeken per week uit,” vertelt

Wil: “Een van onze lezers wil graag romans waar

Wil. “Je hebt een groot verschil in wat dames en wat

ze wat van opsteekt. Bijvoorbeeld een verhaal van

lezen de bewoners van de Frankelandgroep zoal? En waar kunnen onze bewoners

heren lezen. De dames willen vooral streekromans

de Amish, een geloofsgemeenschap met andere

en medewerkers voor boeken terecht? De redactie ging op onderzoek uit.

en de heren detectives. En dames vragen nog wel

gewoontes dan bij ons. Een andere lezeres wil geen

eens naar boeken die ze vroeger lazen. Het is fijn

boeken in de ik-vorm. Daar letten we dan op. Maar

om die verhalen te herlezen en herinneringen op te

we tippen onze lezers ook wel eens op een ander

Bibliotheek Frankeland

Hardlopers op de uitleentafel

halen. Zo’n dertien bewoners komen bijna iedere

genre. Probeer het nou eens, zeggen we dan, dit

Het is maandagochtend. In de bibliotheek van

Achter de uitleentafel staat Wil van Meeuwen. Ze is

week. Van die mensen weten we precies wat ze

vindt u vast mooi.”

Frankeland staat een rij van vijf bewoners. Ze staan

al zestien jaar bibliotheekmedewerker voor Franke-

graag lezen.”

voor de uitleentafel. Daarop liggen stapels boeken

land. Ze runt de bieb samen met een collega, maar

Boeken om te houden

met gewone en grote letters. “Meestal neem ik zes

vandaag heeft ze een fijne hulp aan invalkracht

“We kunnen kiezen uit zo’n duizend boeken in de

grote letterboeken mee,” vertelt een bewoonster.

Nelly van Hartingsveld. Beide dames helpen de

kasten en in de kelder,” zegt Wil. “En drie keer per

“Dat is een behoorlijke tas vol. Maar in deze coro-

bewoners met kiezen uit de grote boekenkasten

natijd lees ik meer dan normaal. De programma’s

achter hen. Wil: “Een aantal boeken die veel

op televisie vind ik niet veel meer aan. Dus dan

mensen graag lezen, leggen we op de uitleentafel.

gaat de tv uit en begin ik aan een boek. Daar kan

Die gaan meestal hard.”

ik me helemaal in verliezen. Een avond vliegt dan
om! Het is ook heerlijk om ‘s middags te lezen. En al
helemaal in de zon.”
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Het is fijn om
verhalen te herlezen
en herinneringen
op te halen

jaar wisselen we een collectie boeken bij Bibliotheek Schiedam. In een aparte kast staan boeken
die je mag houden: die boeken komen van bewoners of familie. Als lezers om boeken vragen die we
niet hebben, proberen we die te reserveren bij de
openbare bibliotheek. Hebben ze het boek daar in
huis, dan halen we het even op.”
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Bibliotheek Vaartland

Boeken die vroeger indruk maakten

Stien Vink is met haar 78 jaar de krasse bibliotheek-

“Een van onze lezers wilde een tijdje alles lezen over

medewerker van Vaartland. Haar bibliotheek bestaat

de Tweede Wereldoorlog,” vervolgt Lidy. “Anderen

uit twee kasten bij de entree van het gebouw: “In de

willen juist niks meer over de oorlog weten. De

kasten staat maar een klein deel van onze collectie.

meeste lezers willen streekromans of een gezellig

Veel boeken staan in de kelder van Vaartland. Wij

boek met een happy end. Zo omschrijft één van

hebben een paar duizend boeken die de Frankeland-

onze lezers de rode draad in bepaalde romans als

groep door de jaren heen gekocht heeft. Het aantal

volgt: “In het begin vinden ze elkaar, dan gaan ze uit

weet ik niet precies, want ze zijn niet gearchiveerd.

elkaar en dan komt het tóch weer goed”. Mensen

Maar ze staan wel op alfabet! In de collectie zitten

willen ook wel boeken herlezen die vroeger veel

oude boeken van veertig jaar geleden, maar ook

indruk maakten. Een enkeling vraagt om literatuur.

pas verschenen romans. Het zijn vooral grote letter-

We hebben ook het dagboek van Hendrik Groen en

boeken en afgeschreven exemplaren van Bibliotheek

de serie De Zeven Zussen van Lucinda Riley. Regel-

Schiedam.”

matig proberen we mensen boeken te laten lezen
die een beetje lijken op wat ze normaal lezen. Dan
ontdekken ze weer eens wat anders.”

Top 10

Iedereen

de meest geleende boeken binnen de

boeken. Het maakt niet uit hoe lang mensen een

van de Frankelandgroep

Frankelandgroep

boek lenen. Maar na een paar maanden ga ik
toch eens bij ze langs. Ik heb lezers van 80 tot 97

3.

mag boeken lenen

jaar. Als mensen niet kunnen komen, dan neem

de Amerikaanse schrijfster Lucinda

ik wat boeken mee en ga naar ze toe. Vanwege de

Riley

coronacrisis is de bibliotheek tijdelijk dicht, maar

romantische en historische romans

het verplegend personeel heeft de sleutel van de

van Gerda van Wageningen

boekenkasten en gaat met boeken langs bij de

Twee keer per jaar compleet nieuwe
voorraad

detectives van Baantjer over de

bewoners en de afdelingen.”

Lidy: “Twee keer per jaar vervangen we al onze
boeken. De nieuwe voorraad halen mijn collega’s
en ik uit de opslagruimte van Bibliotheek Schiedam.

schrijfster Karin Slaughter

Net als in Vaartland komt ook in Harg-Spaland het

Uit de kasten plukken we de boeken die onze

5.

familieromans van Olga van der Meer

verplegend personeel bij de mensen thuis langs

lezers mooi kunnen vinden. Daar zijn we een hele

6.

familieromans van Hetty Luiten

met boeken. Ook hier is de bibliotheek tijdelijk

dag mee zoet. Voor al onze lezers maken we een

7.

familieromans van de Nederlandse

gesloten door corona. Normaal gesproken runt Lidy

stapeltje boeken.”

schrijfster Henny Thijssing-Boer

van der Leij de bibliotheek met twee collega’s. De

romans van de Amerikaanse schrijfster

bibliotheek in Harg-Spaland heeft zo’n 400 boeken

Lezen kan bijna iedereen

Daniëlle Steel

uit de openbare bibliotheek. Lidy: “Bij ons staan

“De meeste lezers lezen al hun hele leven,” denkt

boerenromans van Clemens Wiss

zo’n dertig mensen ingeschreven. We weten wat

Lidy. “Ze zijn met boeken opgegroeid. Maar je kunt

ze graag lezen, maar we weten ook hoe het met ze

altijd nog beginnen. Mensen die niet lezen, missen

gaat. Mensen willen toch graag hun verhaal even

veel! Dat is zo jammer! Al probeer je het maar een

kwijt. Dan heb je al gauw een gesprek. Dat persoon-

keer. Wij kunnen mensen helpen zoeken naar een

lijke contact is leuk hoor.”

boek dat bij ze past.”

10. streek- en familieromans van Johan
van Dorsten
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uw naam en adresgegevens, maar u heeft
géén abonnement nodig. De boeken leent
u dus gratis.
•

Frankeland, Sint Liduinastraat 10, open
op maandag van 10.00 tot 12.00 uur

•

Vaartland, Dillenburgsingel 9, open op
donderdag van 9.30 tot 11.30 uur

•

Harg-Spaland, Willem Andriessenlaan 2,
open op dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur
Jacobs Gasthuis, Burgemeester Knapwoensdag van 9.30 tot 10.30 uur

Attentie: Vanwege deze coronatijd kunnen
de bibliotheken niet altijd open zijn.

langs afdelingen en bewoners.

Bibliotheek Harg-Spaland

9.

en de vrijwilligers. De bibliotheek noteert

het verplegend personeel vaak met boeken

de thrillers van de Amerikaanse

8.

alle aanleunwoningen), de medewerkers

Daarom gaat de bibliotheekmedewerker of

De Zeven Zussen; zeven romans van

avonturen van detective De Cock
4.

boeken lenen: de bewoners (ook die van

pertlaan 59, om de week open op

Lezers van 80 tot 97 jaar
Stien: “Zo’n dertien bewoners lenen iedere week

2.

Iedereen van de Frankelandgroep mag

•

Hieronder vindt u een overzicht van

1.

Bibliotheken
Frankelandgroep

De boeken van de Frankelandgroep zijn niet
te vinden op internet. U kunt echter de catalogus raadplegen van Bibliotheek Schiedam
via www.debibliotheekschiedam.nl.
Vervolgens kunt u het boek bestellen
bij de bibliotheekmedewerker van de
Frankelandgroep.
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De zespotige rode larven die uit de eitjes kruipen,

De larve van de oogstmijt heeft namelijk één keer

zijn wél parasitair en voeden zich met het bloed

een voeding nodig van bloed van een gewervelde

van passerende dieren. Zoals dat van bladluizen,

(zoals een mens, maar ook honden, katten en

spinnen en bladvlooien, waar ze zich aan vast-

konijnen voldoen prima). Na een uur of drie krijgt

klampen. Als ze moeten vervellen, laten ze zich op

men rode bultjes die echt heel verschrikkelijk

de bodem vallen en maken daar een holletje. Na

jeuken. De jeuk neemt pas na een paar dagen af.

het vervellen, komen de mooi gekleurde mijten

Volgens zeggen bestaat er geen ergere jeuk, dan

tevoorschijn. Tussen april en oktober zijn ze te zien.

die van een beet van een oogstmijt. De larven zijn

En hoe warmer het is, des te sneller ze bewegen.

actief in en rond augustus.

Ze zijn vaak op stenen en boomschors te vinden,
waartegen ze met hun rode kleur mooi afsteken.

Deze fluweelmijten zijn geweldig goede jagers die

Vaak zie je ze in grote groepen.

veel schadelijke insectensoorten op hun menu
hebben staan. Daarom worden er pogingen gedaan

Natuur-rijk Schiedam

Mijt in koninklijk fluweel:
de Fluweelmijt

Zoals eerder gezegd, wordt de fluweelmijt ook wel

om ze te telen. Maar het probleem is dat ze net zo

geluksspinnetje genoemd. Waar die naam vandaan

gemakkelijk soortgenoten grijpen. Of deze kanni-

komt, is voor mij een groot raadsel. Op internet

balen dit ook in de vrije natuur doen, dat wordt nog

heb ik daar ook niets over kunnen vinden. Wat ik

onderzocht.

wel tot mijn verbazing tegenkwam op internet, is
dat deze mijt ook oogstmijt wordt genoemd. Maar
dat is helemaal onjuist. Het is zelfs geen familie

Door Ad Bakker

van elkaar, ook al zijn ze moeilijk van elkaar te
onderscheiden. Het verschil is dat de larve van een

De fluweelmijt is een klein, maar door zijn helderrode kleur toch best opvallend
insect. Hij kan maximaal vijf millimeter groot worden, maar is meestal zelfs nog
een stukje kleiner. Je moet dus over goede ogen beschikken om ze te kunnen zien!
De fluweelmijt lijkt een beetje op een spinnetje en wordt ook wel ‘geluksspinnetje’
genoemd.
Het verschil tussen mijten en spinnen zit hem in het

laat zijn aaibare uiterlijk u niet bedotten: de fluweel-

aantal poten: als een mijt (dus ook de fluweelmijt)

mijt is een echte rover! Hij wordt ook wel vlees-

uit het ei kruipt, heeft hij maar zes pootjes, pas na

etende fluweelmijt genoemd, en dat is dus niet voor

zijn eerste vervelling krijgt hij de laatste twee erbij

niets. Hij is, in tegenstelling tot veel andere mijten,

en heeft hij er ook acht. Een spin kruipt al met acht

geen parasiet (denk maar aan de teek – dat is ook

poten uit het ei.

familie van de mijt), maar een jager.

Gelukkig is de fluweelmijt voor de mens onge-

De eitjes van de fluweelmijt worden in april gelegd

vaarlijk. Hij leeft in de bodem rondom planten en

door de vrouwtjes, die zich (en nu komt het …)

grassen. Hij jaagt op andere kleine diertjes, zoals de

ongeslachtelijk voortplanten. Er zijn namelijk

springstaartjes die ik in een eerdere editie al eens

geen mannetjes om met de vrouwtjes te paren.

de revue heb laten passeren. Maar ook andere

Parthenogenetisch wordt dat met een mooi woord

mijten, luizen, spint en spinnetjes zuigt hij leeg. Dus

genoemd.
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oogstmijt een mens wél kan bijten.

De zespotige rode larven
voeden zich met het bloed
van passerende dieren
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De werkdag van ...

Danny van der Drift
bijrijder maaltijdverspreiding
Door Rob Besseling

Karren

zetten. Na de pauze bezorgen we tenslotte de maal-

Verzoekjes

bogen.” Als we even later buiten op het plein staan,

Hij begint zijn werkdag voor de Frankelandgroep

tijden bij Jacobs Gasthuis.”

“Tussendoor, als een medewerker op een afdeling

zwaaien we naar haar om vervolgens samen de

‘s morgens om 8.00 uur. “Dan ga ik als bijrijder

Op 17 januari 2019 begon Danny als vrijwilliger om

ergens om zit te springen, rijden we even langs de

maaltijden naar Schiewaegh te gaan brengen.

met de chauffeur mee naar Jacobs Gasthuis om de

maaltijden van de centrale keuken naar de andere

betreffende winkel om het missende artikel voor

Terwijl Danny behendig de grote bus door de

karren, waarmee we de vorige dag de maaltijden

locaties te rijden. Zijn moeder bracht hem op het

deze collega te kopen.” Danny en zijn collega voeren

smalle uitrit stuurt, vertelt hij verder.

hebben bezorgd, terug te brengen naar de centrale

idee en hij is zichtbaar blij dat hij dit advies toen

regelmatig zulke verzoekjes uit. “Er komen briefjes

”De Frankelandgroep voelt voor mij als mijn tweede

keuken in Frankeland. Intussen hebben de collega’s

heeft opgevolgd.

naar ons toe met daarop een beschrijving van het

huis. Iedere dag als ik hier ben, maak ik praatjes

probleem. En dan de vriendelijke vraag: “Wil jij

met collega’s. Met de meesten heb ik een goede

daar de maaltijden voor Schiewaegh klaargezet,
zodat wij de karren met maaltijden meteen kunnen

Het hart van de bevoorrading

dat voor mij oplossen?”. Het zijn altijd maar kleine

band. En ik besef dat ik verantwoordelijk en dus

inladen om ze vervolgens naar Schiewaegh te

Danny (49) is op woensdag en donderdag voor de

dingen, die ik voor de collega’s doe, maar ze geven

belangrijk werk doe. Ik kreeg destijds de introduc-

brengen en ze daar in de hal af te leveren.”

Frankelandgroep in de weer.

me het gevoel dat ik zeer gewaardeerd word.”

tiedag en heb toen de hele locatie kunnen zien. Het

“Ik heb een contract voor veertien uur. Het

Voldaan kijkt hij mij aan en ik zie dat hij blij is dat hij

trok mij aan wat ik zag en wat er gebeurde. Ik was

Advies

bezorgen van maaltijden is de hoofdzaak in mijn

belangrijk is voor de grote Frankelandgroepfamilie.

zeer onder de indruk.”

“Daarna staan de karren met maaltijden voor

takenpakket. Maar ook de zorg voor de auto

Harg-Spaland en Vaartland in de centrale keuken

waarmee we rijden. Onze auto is het hart van de

Tweede huis

klaar, om die op dezelfde manier in te laden en naar

bevoorrading, dus daar moeten we goed voor

Tijdens ons gesprek in de Pleinserre draait Danny

de twee locaties te brengen en in de hal klaar te

zorgen.”

zich half om. “Mijn moeder woont in de Haven-
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Kuip

Procedures

Overige werkzaamheden

Het rood-witte embleempje op zijn muts is voor mij

“Ik rijd meestal met Senad. Hij heeft heel veel

“Er staan voor medewerkers op een aantal plaatsen

aanleiding om even van onderwerp te veranderen.

ervaring. De aantallen maaltijden worden op

in de locaties grote flessen met water, die moeten

“Ik ben al 26 keer naar de open dag in de Kuip

lijsten vermeld, maar daar kijken we niet naar. We

tijdig worden vervangen. Ook zorg ik ervoor dat

geweest. En ik ben naar diverse wedstrijden in het

handelen alles af volgens vaste procedures.

de bar in de brasserie wordt bevoorraad en dat de

buitenland geweest. Ook spaar ik shirts. En ik ben

Wij voelen elkaar daarbij feilloos aan. Dat maakt

lege flessen worden verwijderd. Dat gebeurt op

een keer door een verslaggever van het Algemeen

het werken met Senad heel prettig. Het is weleens

dit moment tijdelijk niet, omdat de brasserie niet

Dagblad geïnterviewd. Als supporter natuurlijk ...”

gebeurd dat een spanband, waarmee de karren op

toegankelijk is. En dan spreek ik sommige bewoners

De club uit Rotterdam-Zuid is niet het enige wat ons

hun plaats in de auto worden gehouden, losschoot.

weleens die daar toevallig in de buurt zijn. Dat is de

beiden interesseert: hij houdt ook van de muziek

Dan weten we meteen wat er moet gebeuren. Het

vrijheid die ik zo waardeer in deze functie.”

uit de periode van Pink Floyd, Creedence Clear-

is werk voor twee medewerkers, want de karren

Bij het afscheid wil Danny, met een brede glimlach

water Revival en Led Zeppelin.

zijn erg zwaar. Ik heb veel respect voor de harde

op zijn gezicht, nog één ding aan mij kwijt. “Alle lof

werkers van de keukengroep.”

voor de medewerkers van de Frankelandgroep,

Vrijheid

zeker in deze moeilijke coronatijd …”

“Ik heb veel behoefte aan vrijheid. En die vind ik
in deze functie. Toch een beetje eigen baas, eigen
verantwoordelijkheid dat de maaltijden op tijd
worden gebracht. Ik voel me hier thuis. Ik ben
meestal de bijrijder tijdens de ritten en op woensdagmiddag, als mijn vaste maatje Senad vrij is, ben
ik zelf de chauffeur.”

Ik heb veel behoefte aan vrijheid.
En die vind ik in deze functie

Virus
“Normaliter breng ik de karren, waarin de maaltijden zijn gezet, helemaal tot aan de plaats waar ze
worden klaargemaakt. Maar nu we met het virus
rekening moeten houden, zetten we de karren in
de hal van de locaties van de Frankelandgroep om
zo veilig mogelijk te kunnen werken. Ik raak dan
ook de karren niet met mijn blote handen aan, ik
gebruik steeds mijn handschoenen.”
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De kapel in Frankeland
Door Gerarda van Mourik en Jel van Geffen, geestelijk verzorgers Frankeland

Op handen gedragen
Het Liduinabeeld in de kapel van Frankeland,
gemaakt door de Limburgse kunstenaar Jack Poell
(1948), is een beeld waar je niet omheen kunt. Toch

Caiway-klanten kunnen

heeft het ook iets bescheidens. Het is niets meer

de Kapelgroet volgen

dan twee grote handen, die een liggende vrouwen-

op kanaal 997

figuur vasthouden.
Is het een mooi beeld? Ik weet het niet … Soms vind
ik het mooi, vanwege de symboliek die het oproept:
die van het ‘op handen gedragen worden’. Of, meer

Kapelgroet

bijbels, gedragen worden in de palm van Gods

Vanaf 1 februari zenden we elke zondagmorgen om

hand. Maar soms ook vind ik het iets afstotends

11.30 uur een ‘Kapelgroet’ uit, live vanuit de kapel

hebben, misschien door de grofheid van het beeld:

van Frankeland. Zo hopen we - samen met de vrij-

die grote grove handen, dat vormeloze, passieve

willigers van de verschillende kerken (protestant

lichaam met dat gesloten gezicht.

en katholiek) - voor verbinding te zorgen tussen
bewoners en vrijwilligers. Kijkt u met ons mee?

Het beeld laat – in mijn ogen – zowel iets van pijn,
als van vertrouwen zien. Zoals Liduina op haar

We starten de Kapelgroet met het luiden van de

ziekbed ook beide moet hebben ervaren. Dat zij

kapelklok. Daarna volgt een kort oecumenisch

– ondanks alle pijn en ontluistering – op handen

programma met muziek, een Bijbelverhaal, gebed

gedragen werd. Gods handen …

en gedicht. Zolang we vanwege de coronamaatregelen geen kerkdiensten vanuit de kapel kunnen

Bewoners van Frankeland, maar ook medewerkers

verzorgen, blijven we de Kapelgroet op deze manier

en vrijwilligers, komen dikwijls de kapel binnen-

uitzenden.

lopen om een kaarsje op te steken bij het beeld.
Om een moment van rust, bezinning en troost te

U kunt de Kapelgroet alleen via Caiway volgen, op

vinden bij dit bijzondere beeld. Ik hoop voor hen,

kanaal 997.

dat zij zich dan ook – al is het even – gedragen
mogen weten.
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En zo gaat het ‘huishouden’ van pater Henk maar

U kunt ook een bijdrage overmaken naar bank-

verder. U zult het wellicht herkennen.

nummer NL 64 ABNA 0479473803 van Frankeland

Gelukkig heeft pater Henk een warm thuisfront.

met vermelding Steunfonds Derde Wereld.

Familie en bekenden zamelen veel geld in om zijn
werk te ondersteunen. Ook de Frankelandgroep

Hartelijk dank!

doet daaraan mee door maandelijkse bijdragen van
het personeel en een flinke donatie van het bestuur
van de Frankelandgroep. Daar zijn wij heel erg blij
mee!
Pater Henk vervolgt zijn brief: “Word ik niet moe
van een land zonder uitzichten? Ja en nee. Ik denk
nu: als ik een aantal mensen kan redden dan is het
goed, als ik kinderen een toekomst kan geven, dan
is het goed”. En dan wenst hij u allen een mooi en
gezond 2021 toe.

Nieuws van het

Steunfonds Derde Wereld
Door Astrid Hofman, Tonny Heeren, Jos Poell en Jel van Geffen

Wilt u ons steunen met de vele projecten in de derde
wereld? Heel graag doen wij een beroep op u.
Het Steunfonds Derde Wereld steunt kleinschalige
projecten in de Derde Wereld, zoals dit project. Dat
kan dankzij de bijdragen van personeel en directie
van de Frankelandgroep.

Wel mensen, deze keer geen nieuws over het coronavirus dat over de hele wereld
toeslaat en waarover wij vele meldingen kregen. Nee, deze maand kozen wij een
brief uit van pater Henk Erdhuizen. Deze pater werkt in Bolivia onder de aller
armste kinderen en heeft veel zorgen om hen. Wij zullen u een aantal zaken
opsommen waar hij zoal tegenaan loopt.

Thuis in het verpleeghuis
Mevrouw (Roos) Boon was op zondag 6 december officieel 12,5 jaar
woonachtig in Frankeland.
Een heel bijzonder moment, want de meeste bewoners wonen niet

“Zo begaf de auto het waar kinderen mee naar

net een baantje hadden gevonden. Dan breekt er

zo lang bij ons. We hebben deze mijlpaal uitgebreid gevierd met taart,

school gebracht werden, naar de huisarts of het

ook nog eentje een been, dus die operatie moest

bloemen en een oorkonde voor ‘de allerbeste’.

ziekenhuis. Er moest iets nieuws komen en dat is

worden betaald.

Daarna deed mevrouw Boon met een heerlijke traktatie haar ‘eigen

gelukt met uw steun!

Door het vochtige klimaat en slechte m
 aterialen

rondje’ binnen Frankeland om zich eens goed te laten feliciteren.

Een twintigtal kinderen is afhankelijk van eten,

is er veel onderhoud aan het tehuis. Zo ook

Mevrouw Boon heeft namelijk veel vrienden binnen Frankeland.

drinken en medicijnen! Een medewerkster van de

matrassen en kussens. Dat kost allemaal geld!

Ja, als iemand zich hier thuis voelt, is het deze dame wel!

pater kreeg tuberculose, ontving geen uitkering,

Meer dan vijf kinderen moeten samen de lessen

dus zij moest ook geholpen worden.

volgen op één computer. Gelukkig kan ik nu enkele

Jongeren hebben alles moeten verkopen, nadat ze

computers gaan kopen met uw steun.”
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Kees Pruis schreef er in 1929 een nummer over. De tekst en een link naar het
filmpje vindt u hieronder.
Jan Papper uit de Willemstraat, die dronk zijn borrel graag .
Laatst kwam die ‘s maandags bij zij vrouw, een flink stuk in zijn kraag.
‘Wat hebben we te bikken?’, vroeg Jan Papper maar werd bleek,
Hij zag een pot met rooie kool toen hij op tafel keek.
Hij schreeuwde als bezeten, neem die rooie rommel weg,
‘k Eet ‘s maandags vast geen rooie kool, hoor goed wat ik je zeg:
Refrein:
Eet nooit rooie kool op maandag,
Daar komt ruzie van.
Rooie kool daar zit de bliksem in,
Neem mijn raad toch an,
Wie op maandag rooie kolen stooft,
Krijgt de potten en pannen naar zijn hoofd.

Rode kool
op maandag
is ruzie

Eet nooit rooie kool op maandag,
Daar komt ruzie van.
Vrouw Papper werd het zat en haar huzarenmond zei fiks:
‘Die kool die zal je vreten vent en anders krijg je niks!’
Jan Papper sloeg zijn vuist op tafel, brulde: ‘loederkop,
Ik mot geen rooie kool, hou nou je bek of ik sla d’r op.’
Maar voor ie wat kon doen, nam zij de pan en doodbedaard,
Keerde ‘z em om op Jan z’n kop, het sap liep in zijn baard!

Door Kristy de Gier, activiteitenbegeleidster
Refrein
ik bij een van de bewoonsters, dat zij Hollandse

Kent ú het verhaal achter de rode kool
op maandag?

De ruzie werd volmaakt, de buren kwamen er aan te pas.

hachee met puree had besteld, waarop ik haar

Op internet doen verschillende verhalen de ronde

Jan Papper sloeg aan puin in huis, al wat nog breekbaar was.

vroeg: “Wilt u hier geen rode kool bij?” “O nee,”

over de oorsprong van deze wijsheid. Zo zou het

antwoorde zij, “rode kool op maandag is ruzie.”

te maken hebben met ‘maandag wasdag’: de rode

Ze sloeg nog zeven gaatjes in zijn hersens met een pook.

De medebewoonster waarmee zij zat te kletsen,

kool zou daardoor niet op tijd gaar zijn als manlief

En toen de ruzie was gedaan, vroeg Jan broodnuchter: ‘nou?

beaamde dit meteen. Beide dames zijn dol op rode

’s avonds met honger van zijn werk thuiskwam. Met

kool, maar zullen dit op maandag nooit bestellen.

als gevolg: ruzie.

Bij het nakijken van de ingevulde menulijsten zag

Vrouw Papper hielp hem dapper en ze zei: ‘Dat ken ik ook!’

‘t Is tijd voor het diner, zeg, wat selle me bikke vrouw?’
Refrein

Laat de keuze Hollandse hachee met rode kool

Een tweede verhaal vertelt dat het op zee een ‘dood-

nou vaak op maandag aan bod komen ...! Ik heb de

zonde’ was om ’s maandags ‘rooie kool’ te eten. Het

keuken een e-mail gestuurd met dit verhaal en het

minste wat je kon overkomen was windkracht 12,

verzoek om de rode kool eens op dinsdag aan te

ruzie onder de bemanning, pech in de machine-

bieden. Zo kunnen de dames lekker genieten van

kamer of kapotte netten, maar waarschijnlijk nog

rode kool!

veel erger: je mocht blij zijn de thuishaven te halen.
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De stille kracht in
Havenzaal Frankeland

Een kracht met een verwoestende
werking
De stille kracht speelt zich af in Nederlands-Indië,
maar vertelt een verhaal dat universeel is. Het is
een meeslepend verhaal over de misverstanden

Naar het theater gaan, dat zit er al een tijdje niet in. Gelukkig kwam het theater

en het onbegrip tussen culturen en naaste familie-

daarom naar ons toe in december. Niet in levende lijve, maar online via een groot

wordt: “De stille kracht wordt doorgaans als een

scherm. En het was niet het eerste het beste theater: het Internationaal Theater

poëtische en mentale kracht beschouwd. Dat is ze,

Amsterdam (ITA), met acteurs van nationale faam, kwam een aantal keer live de

werking.”

Havenzaal in ‘gestreamd’. Bewoners van Frankeland en huurders van de Lidui-

leden. Zoals het door het ITA zelf zo mooi verwoord

maar ze is vooral een kracht met een verwoestende

Louis Couperus deinst er in zijn verhaal niet voor

nahof genoten van een twee uur durende oude klassieker: ‘De stille kracht’ van

terug om ook de duistere kanten van de beschaving

Louis Couperus.

te laten zien: expliciete seksualiteit, overspel, pedofilie, incest en hysterie. Aan de geluiden die zo nu
en dan in de Havenzaal door de speakers schalden,
was dat duidelijk te horen!
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genoot men van het spektakel. Het geheel was in
kerstsfeer gestoken, want op 10 december werd
het uitgezonden op de televisie. U kunt zich wel
voorstellen hoe trots Pepijn daar gestaan heeft.
Zo hebben we allemaal onze wensen. Die van
Pepijn is in vervulling gegaan. Het was een wens,
waarbij het mes aan twee kanten sneed: Pepijn
helemaal blij en de bewoners, die op het balkon
stonden te genieten.
Ik heb ook een wens: dat we op een dag alle regels
weer kunnen schrappen, van anderhalve meter tot
en met verplicht binnen zitten, en we weer ‘normaal’
kunnen knuffelen en met elkaar om kunnen gaan.
Valt dit nou onder de ‘onmogelijke’ of onder de
‘mogelijke’ wensen? Ik weet niet of iemand hier het
antwoord op heeft. Maar … we blijven dromen!

Soms komen dromen uit

Extra puzzel

5

Door Carien Kemink

2

4

5

1

5

Iedereen doet het weleens … dromen. Sowieso in je bed, hoewel dat vaak dromen

4

zijn, waar bij daglicht geen touw meer aan vast te knopen is. Maar ieder mens

2

heeft ook overdag dromen, wensen, waarvan ze hopen, dat ze ooit op een dag
zullen uitkomen.

TecTonic

Nu heb je twee soorten wensen: onmogelijke

uit Vlaardingen wilde graag zijn steentje bijdragen

wensen, bijvoorbeeld over veel geld, een carrière

aan het opvrolijken van andere mensen, vooral

als fotomodel, of zo slank zijn als je dochters (mijn

een bewoonster die toen 90 jaar werd. En hij werd

Speluitleg

wens), en wensen, die eigenlijk zo dicht bij huis

gehoord hoor. Maar we hoorden nog meer: zijn

Vul de vakjes van elk dik omrand

blijven, dat ze best met een beetje extra inspanning

grote wens was om een keer aan een echt orgel te

blok met de cijfers 1, 2, 3, 4, 5, enz.

verwezenlijkt kunnen worden.

draaien, zo’n prachtig nostalgisch pierement. En

(net zoveel als er vakjes zijn)

RTL is met deze droom aan de slag gegaan.
We gaan even terug naar de eerste coronagolf.

Vakjes met gelijke getallen

Daar vertelden we over de vele activiteiten, vooral

Het resultaat was voor de bewoners half november

mogen elkaar niet raken, ook

op muzikaal vlak, die voor de binnen zittende

al te bekijken en te beluisteren. Daar stond Pepijn,

niet diagonaal.

bewoners georganiseerd werden. De oplettende

enthousiast en blij draaide hij aan het grote wiel. De

lezer zag toen een 11-jarige jongen voorbijkomen

mensen waren van tevoren op de hoogte gebracht

in een gele bodywarmer, die zijn spierballen strak

en zo had Pepijn veel bekijks. Met maximaal twee

stond te draaien aan een klein handorgeltje. Pepijn

bewoners bij elkaar, allemaal een mondkapje op,
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Haar schooltijd
Ze doorloopt tamelijk probleemloos de lagere
school, haalt haar MULO diploma in Schagen, wat
betekent vier jaar lang tien kilometer fietsen met

Op de koffie bij ...

een paar andere dorpskinderen, door weer en wind

mevrouw Hennie Kooiman
uit Vaartland

in de kop van Noord-Holland, wat hen de bijnaam
‘buitenkinderen’ oplevert. Daarna volgt ze een jaar
de huishoudschool, op aanraden van haar moeder,
die vindt dat ze op huishoudelijk gebied nog wel
wat scholing kan gebruiken. Ze leert ook typen en
steno en kan niet wachten om uit te vliegen.

Door Carien Kemink
De eerste, die het woordje ‘vrijgevochten’ betrekt
op Hennie, is een leerkracht op school. Iedereen
gaat in de vakantie voor dertig gulden vier weken

In het vorige nummer van Frankelandgroep Nieuws maakten we al even kennis

in de zorg werken, maar Hennie gaat twee weken

met mevrouw Kooiman, althans met haar liefde voor planten en dieren; weet u

aardappels rooien en vangt het driedubbele. Die

nog, de vogeltjes die bij haar in en uit vliegen om gevoederd te worden? Het leek

en wanneer je haar verhaal hoort, past die prima

ons een leuk idee om haar wat beter te leren kennen, uiteraard en helaas weer via

bij haar. Na haar schoolperiode krijgt ze een baan
in Bergen, bij een culturele instelling van de volks

de telefoon.

Weg, de wijde wereld in

hogeschool, waar haar kennis van de Franse, Duitse

In de jaren die volgen, reist ze diverse keren af

en Engelse taal haar goed van pas komt.

naar Frankrijk en Duitsland; soms voor een paar

bijnaam zal ze de rest van haar leven meedragen

maanden, soms voor een half jaar. Hennie heeft

Hennie Kooiman, een ras Noord-Hollandse,
geboren in Opmeer in 1932, middelste van drie
kinderen. Vader heeft een leidinggevende functie
bij de plaatselijke zuivelfabriek. Ze hebben het
zeker goed thuis, maar verwend zijn ze nooit. Ze
krijgen niets meer dan andere kinderen.

Na een jaar in Pennsylvania en
Ohio springt de vonk over

duidelijk geen zitvlees en ziet in die jaren meer dan
menig ‘gewoon’ Nederlandse jongvolwassene. Best
wel vooruitstrevend voor die tijd. En best wel eng
voor een meisje alleen.
Op een bepaald moment solliciteert ze op een vacature in Amerika, via de catechisatie-afdeling van de
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Oorlogstijd

kerk. Hennie is van huis uit doopsgezind, maar “de

Wel betekent het wonen op het platteland, dat ze

kerkbank is van mij nooit warm geworden,” merkt

geen honger lijden in de oorlog, het eten groeit als

ze lachend op. Ze wordt uitgekozen en vertrekt

het ware om de hoek. Ze herinnert zich de gepofte

samen met enkele jongeren uit andere Europese

tuinbonen, erwten en tarwe. Vader maakt zelf

landen met de boot naar Amerika. Op de boot

stroop en daarmee krijg je zelfs rauwe bonen zoet.

ontmoet ze Jaap Kooiman, kwartiermeester. Leuke

Haar vader zit in het verzet: hij drukt samen met

kerel, maar met hun beider levensstijlen zit er geen

anderen illegale blaadjes en gebruikt zijn dochter

muziek in een verdere relatie. Hennie verblijft een

weleens, om die blaadjes, verstopt onder haar jas,

jaar in onder andere Pennsylvania en Ohio. Na een

huppelend langs de Duitsers te krijgen. De enige

jaar vaart ze op hetzelfde schip terug naar Neder-

politieagent is NSB-er en wordt aan het eind van de

land en komt ze Jaap weer tegen. Dit keer springt

oorlog door het verzet omgebracht. Hennie krijgt

de vonk over en Jaap en Hennie hebben officieel

hier niets van mee.

verkering.
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Op de koffie bij Hennie

leeftijd tijdens een ingrijpende operatie overlijdt

Hier las ik een telefonische pauze in. Hennie vertelt

en de kinderen een voor een het ouderlijk huis

zo veel, ik moet een en ander eerst uitwerken. We

verlaten, houdt niets haar meer tegen om wat

spreken twee dagen later af, jaja … bij Hennie thuis.

van de wereld te zien. Ze belt wat rederijen op en

Via de tuindeur naar binnen, handen ontsmetten,

weet ‘aan te monsteren’ op een vrachtschip, dat

mondkapje op en de deur blijft wagenwijd open.

richting Zuid-Amerika gaat. Als enige passagier

Hennie is op alles voorbereid. Op een dikke ander-

vaart ze mee en blijft een paar weken weg. Dit doet

halve meter gaan we door waar we gestopt zijn. We

ze niet één keer … nee, maar liefst vijftien keer,

weten nu allebei wie we voor ons hebben en dat is

tussen 2000 en 2015 ieder jaar een grote reis, dan

wel zo prettig.

weer naar Gibraltar, dan naar Afrika, Noord- en
Zuid-Amerika. Hennie sukkelt dan al jaren met

Het leven aan de wal

haar gewrichten, heupen, rug, knieën en heeft zo

Jaap stopt met varen en verhuist voorgoed naar het

de nodige operaties. Maar iedere keer wanneer

vasteland. De fabriek waar Hennies vader werkt

er weer eens een heup of knie vervangen moet

fuseert met een andere zuivelfabriek en het gezin

worden, weet de chirurg het zó te plannen, dat

verhuist naar het westen van het land. Na zo lang

ze net weer een beetje ‘op de been’ is, als ze aan

weggeweest te zijn is Hennies huis ‘haar’ huis niet

boord stapt. Ze heeft er al die jaren van genoten.

meer. Hennie en Jaap trouwen in Voorschoten, na

Ze eet net zo makkelijk bij de officieren aan tafel,

drie jaar verkering. De ouders van Jaap runnen een

als met de matrozen aan de andere kant van de

pension voor gastarbeiders en het pasgetrouwde

eetzaal. Ze mag niet altijd van boord, bijvoorbeeld

stel mag daar inwonen wanneer ze dat willen. Maar

in Afrika, want het is daar te gevaarlijk en ze is niet

dat wil Hennie uiteraard niet. Ze besluiten een

verzekerd. Het maakt haar niet zoveel uit: ondanks

pension in Vlaardingen over te nemen, met dertien

al die operaties heeft ze echte ‘zeebenen’.

kamers voor expats, de wat hoger opgeleide
buitenlandse werknemers, die tijdelijk in Nederland

Tevreden op haar laatste vaste plekje

werken. Jaap haalt zijn horecadiploma’s, maar het

Haar laatste grote reis is een cruise met een van de

is heel hard werken en Hennie belandt in een soort

kinderen in 2018. Ze heeft dan een jaar eerder al

van burn-out. Ze besluiten na zes jaar te stoppen

besloten om te verhuizen naar Vaartland, waar ze

met het pension, en nu Hennie in wat rustiger vaar-

een van de mooiste appartementen heeft, vindt ze

water zit en Jaap verzekeringsschade-expert wordt,

zelf, met een ‘achterom’, wat nu met de corona erg

krijgen ze een wat geregelder leven. In zes jaar tijd

handig is om toch de familie van dichtbij te zien, en

komen er vier kinderen. Maar ja … Hennie en een

met een eigen tuintje. Ze doet in principe nog alles

rustig regelmatig leven, dat gaat niet altijd goed

zelf, verzorgt haar eigen maaltijden, rijdt nog auto.

samen. Ze houdt de drang om er af en toe even

Je ziet de 88 jaren ook niet aan haar af. Zeelucht

uit te breken, bijvoorbeeld terug naar Amerika om

houdt je jong, zou je bijna denken. Ze geniet van

oude bekenden te zien. Jaap kan niet mee, dus gaat

haar kinderen en van zeven kleinkinderen. Maar

ze alleen. Of soms met een of meer kinderen, naar

kwijtraken zal ze dat reisvirus nooit. Zodra iemand

de wintersport of een andere plek waar ze even

met een goed en verantwoord plan komt om nog

verse lucht kan inademen.

eens een reis te maken, is Hennie vertrokken, dat
weet ik zeker. Helaas nu even niet mogelijk door

Aye aye kapitein

de coronamaatregelen, en misschien maar goed

Je kunt wel stellen dat Hennie eigenlijk haar halve

ook, want ze wordt toch een dagje ouder. Maar dat

leven op reis is geweest. Wanneer Jaap op 65-jarige

vrijgevochtene … dat krijg je er niet uit.
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Column TOF

Het was zo’n dag
Door Trude van der Zwan

IJscoman

katrolletjes zien, verbonden met de touwtjes, een

Zo’n dag waarop je kilometers door het bos wilt

constructie die je vrij weinig meer ziet.

lopen, of langs het strand de wind door je haar wilt

Samen zagen we de zonnestralen door het glas in

voelen waaien. Of op je fiets wilt springen en dan

lood komen.

net zolang rijden, totdat je in de verte een ijscoman
ziet staan. Zon, wind, grote wolken aan de hemel,

Emmer

Pantykousje

klammig en toen ik mijn schoen aandeed, voelde ik

waar je nog net tussendoor de strepen van een

Ja, het was zo’n dag, zo’n heerlijke eerste lentedag.

Ondertussen bleef mijn cliënte onbedaarlijk lachen

dat zelfs de veters nog niet droog waren.

vliegtuig ziet.

Ik haalde de vitrages uit de was en met die heerlijk

en haalde snel een handdoek. Mijn sok was door

Terwijl ik over straat liep zag ik, als ik achterom

ruikende wolk van stof wilde ik het trapje op om

weekt, mijn schoen ook, mijn spijkerbroek was

keek, een prachtig mooie natte afdruk van mijn

Lente

ze weer op te hangen. Ik vergat alleen dat er bij dat

gelukkig niet al te nat geworden.

rechterschoen, terwijl ik bij elke stap ook zo’n

Maar ja, die dag viel nu net op een gewone werkdag,

trapje nog een emmer water stond en aangezien

En zo zaten we later aan de koffie, mijn sok hing

grappig zompig geluid hoorde.

dus de fietstocht was van korte duur, maar lang

mijn zicht niet alles was met die wolk, stond ik,

buiten te drogen en mijn schoen deed ook een

Ik hoorde mijn cliënte nog zeggen: “Doe volgende

genoeg om de lente al een beetje te voelen.

voordat ik het wist, met mijn rechtervoet in de

poging daartoe. Ik zat inmiddels met mijn jubel

week je kaplaarzen aan, want dan gaan we de

Aangekomen op het adres van mijn cliënte stonden

emmer water …

tenen in oude slofjes van mijn cliënte. In plaats van

andere kant doen.”

ook de ramen en zelfs de balkondeur al heer

mijn sok had ze een pantykousje gegeven. Ik moet

lijk open. Het was het perfecte moment om de

Benard

zeggen, de slofjes zaten heerlijk en ik heb daar

Voorjaar

ramen te zemen, vonden we, dus ik sprong op het

We waren allebei even stil, totdat mijn cliënte

de rest van de ochtend mijn werkzaamheden mee

We zwaaiden elkaar gedag, allebei met een hele

trapje, haalde de vitrages eraf en deed ze in de

enorm hard moest lachen. Ondertussen stond ik

gedaan. Het was bijna jammer dat ik ze uit moest

grote lach op het gezicht.

wasmachine.

nog steeds met de wolk van vitrage in mijn handen

doen, toen mijn tijd erop zat, want natuurlijk waren

En toen zat ik weer op mijn fiets. Het was zo’n dag,

Fijne liedjes op de radio, we zongen ze samen mee.

en voelde langzaam maar zeker het water in mijn

mijn sok en zeker mijn schoen nog lang niet droog.

zo’n leuke dag in het voorjaar. En ook al was mijn

Mijn cliënte maakte haar beeldjes schoon met een

schoen lopen. Mijn cliënte nam zo goed en zo kwaad

zeem en ik maakte het glas in lood, wat nog in de

als het ging de vitrage even van mij over en toen

Klammig

dat ene paadje richting water. Om even die wind te

oude ramen zit, met grote voorzichtigheid weer

kon ik me uit mijn benarde positie bevrijden. Want

Toen ik klaar was met mijn werk, zette ik mijn

voelen, en de zon. Geen kilometers lopen door het

mooi en glimmend. Het zijn van die oude schuif

met schoenmaat 38 valt het nog niet mee om uit

schoenen buiten, deed de slofjes uit en ook het

bos, geen ijscoman na uren fietsen. Maar gewoon

ramen, nog prima in de verf, mijn cliënte liet de

een emmer te komen.

pantykousje moest eraan geloven. De sok was nog

een fijne werkdag in het voorjaar.
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sok nog nattig, mijn schoen zompig, toch nam ik
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Wat lekkers
voor de
kerstdagen
Door Kristy de Gier
De kleinzoon van collega Petra van Pelt mocht
een kerstwens doen bij Stichting J&S Projecten
(Jongeren & Senioren) uit de Gorzen. Hij wenste
voor de bewoners van Jacobs Gasthuis wat lekkers
voor de kerstdagen, vooral omdat er door corona
zoveel niet kan. Dan zouden zij hier toch van
kunnen genieten.
Hij mocht het lekkers zelf uitdelen bij de bewoners,
die erg blij en verrast waren. Dit zijn toch de bijzondere lichtpuntjes in deze dagen.
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Moppie, allemansvriend
Interview met Diana Strijaards,
horecamedewerkster Schiewaegh
Door Rob Besseling

Typetje

Coco

“Ik heb heel lang Duitse herders afgericht. Vroeger

Moppie werd ook wel Coco of Poppie genoemd.

had ik vijf van deze prachtige honden, mijn grote

Het maakte de kat niet uit welke naam er werd

liefde. Ik ben het gewend dat katten mijn leven

geroepen, want het was voor haar iedere keer weer

binnenwandelen. Ik heb er thuis vier. Allemaal van

een teken dat er misschien eten of kattensnoep te

die typetjes als Moppie. Ik heb een zwak voor zulke

halen was. Dus reageerde ze altijd. Diana vertelt

dieren. Moppie had een mandje dat hier op ons

verder: “In Nieuwland, de wijk waar Schiewaegh is

terras tussen de bloembakken stond, waarin ze kon

gevestigd, woont een vriendin van een bewoonster.

slapen. In de winter had ze een overnachtingsplek

Deze vriendin kent Moppie, omdat ze regelmatig

in de fietsenstalling.”

aan activiteiten in Schiewaegh deelneemt. Bij haar
woont Moppie nu en ze zal daar de rest van haar

Opereren

leven blijven.”

“Zij was een allemansvriendje, Moppie. Zo

Maar ze hoorde wel bij Schiewaegh. Want bewoners

Moppie groeide van alle aandacht en al het eten dat

noemde ik haar. Zij was altijd buiten in de buurt.

spraken vaak over wat ze die dag met haar hadden

zij kreeg. Letterlijk. Dus toen ze magerder werd, viel

Traantje

Als bewoners van Schiewaegh naar de Nolens

beleefd.”

dat meteen op. “Ik zag haar met de dag magerder

“Toen we Moppie een plek hadden gegeven waar

worden en vreesde dat ze doodging. In overleg met

ze goed zou gaan herstellen, waren de bewoners

laan wandelden om boodschappen te kopen en
ze kwamen Moppie onderweg tegen, dan wilde

Automonteur

en met behulp van medewerkers van de dieren-

en medewerkers opgelucht. Ik kon de blijd-

ze altijd even geaaid worden en kijken of ze iets te

Diana’s ouders hadden een takelbedrijf in

ambulance wist ik de kat te vangen en heb haar

schap voelen, want met menigeen heb ik even

eten kon krijgen. Ze kwam nooit binnen.

Rotterdam, waar zij als automonteur werkte. Toen

meteen naar een dierenarts gebracht, die tijdens

een traantje gelaten, toen ik het verhaal moest

haar ouders stopten, zette Diana de zaak voort met

het onderzoek een cyste en nog een aantal medi-

vertellen. Soms kwamen mensen uit de wijk om

haar toenmalige man. Ze had plannen en doelen

sche problemen ontdekte. Ik zag maar één oplos-

maar liefst € 70,00 in de donatiepot te doen! De

en veel zin om er iets moois van te maken. De

sing: opereren. Een dure aangelegenheid, maar ik

betrokkenheid was dus groot en de kat, die nooit

toekomst zag er uitdagend uit. Maar het leven nam

kon niet anders dan zelf de € 524,00 betalen.”

naar binnenliep en die eigenlijk van niemand was,
was in staat om iedereen binnen Schiewaegh te

een wending, die ze niet had kunnen voorzien. In
1995 moest ze het bedrijf loslaten. Om de daardoor

Donaties

ontstane vrije tijd zinvol in te vullen werd Diana

“Een week later vertelde ik het verhaal tegen Belia,

vrijwilligster in het horecateam van Schiewaegh.

de manager zorg van Schiewaegh. Zij werd meteen

Fotoshow

Later ontstond daar een vacature en kwam ze vast

enthousiast en zette op de balie van de receptie

“We gaan op de balie van de receptie een apparaat

in dienst. En zo werd ze de verzorger van Moppie,

een pot neer waar mensen een donatie in konden

plaatsen met allemaal foto’s van Moppie. Dan

de huiskat van Schiewaegh.

doen, want Moppie was immers van iedereen.

kunnen alle mensen, die van het dier houden of die

Inmiddels kunnen we zeggen dat we met alle

een donatie gaven, nog een keer zien hoe goed het

Foto op de kist

kattenliefhebbers van Schiewaegh en omstreken

nu gaat met onze huiskat …”

“Ik weet niet precies hoe oud zij is, onze Moppie.

samen de operatie hebben betaald.”

verbinden. Dat is heel wonderlijk …”

Zeker een jaar of veertien, want ik herinner mij dat
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zij er zo lang geleden al was. Meerdere bewoners

Algemeen Dagblad

zorgden voor voedsel en melk. Ook werd zij toen

Op 28 november verscheen er een verhaal in

verzorgd door een bewoonster die een aantal jaren

de krant, waarin Diana de fans van Moppie kon

later overleed. Toen ik afscheid wilde nemen, zag ik

vertellen dat ze voorspoedig aan het herstellen

een foto van Moppie op de kist staan. Dat was zo’n

was. Zij vertelde ook dat Moppie een flinke jaap op

tien jaar geleden. Daarna nam mevrouw Bosman

haar lichaam had, doordat ze was geopereerd. En

de verzorging van Moppie op zich. Sindsdien heb ik

ook dat het diertje in een turnpakje zat, waardoor

ook gezorgd dat de kat, als zij in de buurt was, kon

ze alleen nog kon plassen en poepen. “Wel heel

eten en drinken. Ik nam iedere dag kattenvoer en

zielig om dat te zien,” zegt Diana in dat interview,

snoepjes mee en legde dat buiten neer.”

“maar zij ligt wel lekker te spinnen in haar mandje.”
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Extra puzzel
Ali Baba en de veertig rovers

Lichtjesavond
Door Jolanda Berkel, Karlien van Pelt en het Team activiteitenbegeleiding

Woensdag 16 december organiseerde de activiteitenbegeleiding een lichtjesavond.
Juist nu de dagen zo donker zijn en we meer op onszelf zijn door het coronavirus,
vonden wij het belangrijk wat licht in de donkere dagen te brengen.
Alle activiteitenbegeleiders droegen een rok met
lichtjes en hadden een staaf met verlichting in hun
handen. Er was aan de afdelingen gevraagd om de
ramen en balkons te versieren. Wat was dit leuk
gedaan! Lichtjes voor de ramen en op balkons,
sterren op de ramen: het zag er prachtig uit. We
hebben ook bewoners met lichtjes op een stoel
heen en weer zien bewegen op de muziek. Dj Sjaak
zorgde voor de swingende kerstmuziek en had al
zijn discoverlichting meegenomen.
Onder het genot van warme chocolademelk en iets
lekkers konden alle bewoners genieten van deze
kerstactiviteit.
Het werd een heus feest. We begonnen met het
mooie ingetogen nummer Hallelujah, waarbij twee
engelen met mooie verlichting het plein op / de tuin
in kwamen, waarna er steeds een collega aansloot
met een kaars. In de Liduinahof kwamen een aantal
bewoners met een kaars naar buiten. Dit was een
mooi, ontroerend moment.
Daarna is er een swingend feestje ontstaan met
verschillende kerstnummers. Het feestje werd afgesloten met Merry Christmas Everyone van Shakin
Stevens. Tijdens dit nummer liep iedereen buiten
met sterretjes. Het was een geweldig feest.
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Stakeholder aan het woord

Annemarie Meeder,

specialist informatie & advies
Bibliotheek Schiedam
Door Therese van Warmerdam

De bibliotheken van de Frankelandgroep lenen drie keer per jaar nieuwe voorraden
boeken van de Bibliotheek Schiedam aan de Lange Haven. Onze contactpersoon is
Annemarie Meeder, specialist informatie & advies: “Bibliotheek Schiedam wil er zijn
voor de hele stad, óók voor mensen die niet naar ons toe kunnen komen.”

De bibliotheken van de Frankelandgroep lenen

Drie keer per jaar een nieuwe voorraad

vaak een welkome afwisseling met televisie kijken.

zo bestaan ze meestal uit twee delen. Mede

drie keer per jaar nieuwe voorraden boeken van de

“We zijn ontzettend blij met deze s amenwerking.

Bibliotheek Schiedam is er voor iedereen in de

daarom is een bibliotheek de aangewezen plek voor

Bibliotheek Schiedam aan de Lange Haven. Onze

Het is belangrijk dat mensen hun leven lang

stad. Zo brengt onze service ‘Bibliotheek aan huis’

grote letterboeken.”

contactpersoon is Annemarie Meeder, specialist

blijven lezen zolang ze dat willen en kunnen,” zegt

boeken thuis bij Schiedammers die niet in staat zijn

informatie & advies: “Bibliotheek Schiedam wil er

Annemarie. “Lezen houdt je scherp, de fantasie

om naar de bibliotheek te komen.”

zijn voor de hele stad, óók voor mensen die niet

wordt geprikkeld, het is ontspannend én actief en is

Loopje naar de bibliotheek
“Een openbare bibliotheek als Bibliotheek

Lezen zonder hulpmiddelen

Schiedam zie ik niet zomaar verdwijnen,” zegt

“De meeste boeken die we uitlenen aan de Franke-

Annemarie beslist. “Ook de samenwerking met

De Frankelandgroep heeft bibliotheken in Franke-

landgroep, zijn met grote letters,” zegt Annemarie.

de Frankelandgroep blijft vast in de lengte der

land, Harg-Spaland, Vaartland en Jacobs Gasthuis.

“Die boeken kun je nog tot op hoge leeftijd lezen,

dagen bestaan. Het bestaan van een bibliotheek

Daar kunnen alle bewoners, medewerkers en

ook zónder hulpmiddelen. Dat soort boeken staan

is om meer redenen belangrijk. De sfeer in een

vrijwilligers gratis boeken lenen. Het merendeel van

niet zomaar in de kast bij de gewone boekhandel.

bibliotheek is uniek. Je staat tussen wandkasten

de collectie wordt al tientallen jaren geleverd door

Ze zijn vrij duur en nemen veel ruimte in beslag;

met prachtige boeken vol geschiedenis en mooie

naar ons toe kunnen komen.”

Bibliotheek Schiedam. Sinds elf jaar is Annemarie
Meeder contactpersoon voor onze bibliotheekmedewerkers. Annemarie: “Door de samenwerking
krijgt de Frankelandgroep steeds weer een nieuwe
voorraad boeken.”
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verhalen. Je kunt door boeken bladeren en een

‘Lezen is vaak een welkome
afwisseling met televisie kijken’

stukje lezen. Ook het loopje naar de bibliotheek
vinden veel lezers fijn. Daarbij is het contact met de
bibliotheekmedewerkers belangrijk; die weten vaak
precies wat hun leden graag lezen.”
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Gedicht
Bibliotheek heeft brede functie
Annemarie: “Openbare bibliotheken hebben de

Nieuwe ronde,
nieuwe kansen

laatste jaren een veel bredere functie in een stad
of dorp gekregen dan voorheen. Zo organiseert
Bibliotheek Schiedam literaire avonden, computer
cursussen en bijeenkomsten met muziek. Bij al
onze evenementen leggen we de verbinding met
boeken. Kinderen komen bijvoorbeeld in de school-

Laat al wat je afremt achter je.

vakanties bij ons knutselen na een bezoek aan

Zet overbodige ballast overboord.

het museum. Op de tafels liggen dan boeken van

Neem enkel het allermooiste mee

kunstenaars en kunstwerken die ze net zagen.”

en bouw daarop vol vertrouwen voort.

De Zeven Zussen
Annemarie: “De meeste lezers van de Frankeland-

Heb je dromen? Maak ze waar,

groep zijn vrouwen vanaf tachtig jaar. De meesten

of in elk geval ga er gewoon voor.

vinden genoeg aanbod in de boeken die wij leveren.

Groot of klein, dat maakt niet uit,
zet stappen voorwaarts én ga door.

Dat hoeven geen actuele boeken te zijn. Soms
vraagt een van de lezers om een titel waarover
veel gesproken wordt op televisie of in de directe
omgeving. Dat boek reserveer ik dan en jullie biblio-

Meer lezers dankzij corona

theekmedewerker geeft het boek aan de lezer. Zo

Annemarie: “Veel bewoners van de Frankeland-

hadden we een run op De Zeven Zussen, een serie

groep kunnen niet meer lezen door een beperking.

van zeven delen van de Amerikaanse schrijfster

Daarom is het aantal lezers maar klein. Toch willen

Lucinda Riley. De romans kun je nu bij alle biblio-

we blijven leveren aan de bibliotheken van de

theken van de Frankelandgroep wel lenen.”

verschillende locaties. Iedere bewoner die nog
wil en kan lezen, is voor ons belangrijk. En zie: het

De laatste streekromans

aantal lezers van de Frankelandgroep is de laatste

“De Zeven Zussen zijn heel leesbaar. Het zijn nou

maanden gegroeid! Want door de coronatijd

typisch romans die vooral ouderen fijn vinden om

kunnen veel activiteiten bij jullie niet doorgaan. Dat

te lezen. In elk deel vertelt een zus haar verhaal.

geeft mensen meer tijd. En zo hebben ook nieuwe

De geschiedenis wordt luchtig verteld. Verder valt

lezers ineens zin in een boek!”

Weet jij waar jij energie van krijgt?
Da’s een zoektocht, zet jezelf aan!
Wat doet je ogen twinkelen?
Waarvan gaat jouw hart sneller slaan?
Stel jezelf keer op keer die vraag.
Als je ’t antwoord weet, voel dan geen druk
maar ga in jouw eigen tempo, onverstoord,
voor waar jij in gelooft, oogst jouw geluk.
Verleg de lat en daag jezelf uit.
Zorg dat je geen kostbare tijd meer verspilt
aan al die dingen die er niet toe doen,

op dat veel ouderen liever boeken lezen waarin

maar doe de dingen die jij wilt!

weinig personages voorkomen. Zo zijn personages
of straatnamen kunnen struikelblokken zijn om

Openbare bibliotheek is
basisvoorwaarde

Zeul dus geen zaken mee die je kunt missen.

lekker door te lezen. Dat kan verklaren waarom

Volgens het UNESCO-manifest zijn openbare

Geef wat je dierbaar is een mooi plekje waar

veel ouderen kiezen voor Nederlandse romans;

bibliotheken een basisvoorwaarde voor

daarin staan namen die herkenbaar zijn. Het meest

levenslang leren en het onafhankelijk nemen

gelezen genre is de streekroman. De ouderen van

van beslissingen en de culturele ontwik-

nu zijn de laatste generatie die nog streekromans

keling. Bibliotheken zijn daarom nodig om

leest,” denkt Annemarie. “Streekromans worden

burgers in staat te stellen hun democrati-

bijna niet meer geschreven, dus straks heb je geen

sche rechten uit te oefenen en een actieve

aanbod meer. Jongere generaties zijn opgegroeid

rol te spelen in de samenleving.

beter uit elkaar te houden. Ook vreemde familie-

met andere genres en boeken.”
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je kunt tanken en gedenken én neem voor de rest
enkel het mooiste mee naar ’t nieuwe jaar.
Alsnog de beste wensen!

Door Frank Vester
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De herinnering blijft
Door Carien Kemink

Foto’s Elly Kramer

Normaal gesproken wordt er in Vaartland twee-

Het personeel van Vaartland ving steeds meer

maal per jaar een herdenkingsdienst gehouden

signalen op, dat het overslaan van de halfjaarlijkse

voor de bewoners, die dat afgelopen halfjaar

herdenking toch wel als een gemis werd ervaren.

overleden zijn. We herdenken dan met elkaar die

Na wat brainstormen werd daar gelukkig een

mensen, die niet meer onder ons zijn. Ieder doet

oplossing voor gevonden. In een hoekje van de hal

dat op zijn eigen manier al thuis, binnenskamers,

beneden in Vaartland kwam een pilaar met daarop

door middel van foto’s of kaarsjes, herinneringen

drie mooie grote kaarsen. Én een vaas met 42

aan vroeger, er veel over praten. Maar tijdens zo’n

prachtige rode rozen, een voor iedere bewoner, die

herdenking is er dat gevoel van verbondenheid, er

het afgelopen jaar overleden is.

wordt iets gemeenschappelijks gedeeld, namelijk
het verdriet over een verloren dierbare.

Enkele personeelsleden hadden een prachtig
gedicht geschreven, wat te lezen was op de eenvou-

Normaal gesproken dus. Maar niets is ‘normaal’

dige kaart, die ook op de pilaar stond. Verder kreeg

op dit moment. Een heleboel mag niet, er gelden

iedereen, die een dierbare verloren was, de kaart

strikte regels wat betreft het samenkomen met

persoonlijk aangereikt of opgestuurd. Dat kon een

elkaar; in maart ging de herdenkingsdienst niet

echtgenoot/echtgenote zijn, maar ook een zoon,

door vanwege corona en in november hadden we

dochter of zaakwaarnemer.

Herdenken in de storm
toch een moment
stil staan bij
wie deze personen
waren
voor jou,
voor ons,
voor mij
herinneringen die
blijven
die zullen nooit
vergaan
in onze gedachten
noemen wij hun naam

nog steeds te maken met ‘afstand’ en ‘niet meer
dan een klein aantal mensen bij elkaar’.

Dat dit gebaar op prijs werd gesteld, bleek wel uit
de vele lieve reacties. Veel mensen begrepen, dat
hun overleden dierbaren absoluut niet vergeten
waren. Wat een ontroerende manier om op deze
manier toch even stil te staan bij verdrietige
gebeurtenissen, om het wellicht na het lezen van
de kaart en de stille aanblik van de kaarsen en de
rozen, weer wat beter een ‘plekje’ te kunnen geven.
Natuurlijk hopen we dat aanstaande maart/april,
de herdenkingsdienst weer op de vertrouwde
manier plaats zal kunnen vinden, maar op wat voor
manier dan ook, de overledenen zijn dan wel niet
meer onder ons, maar worden zeker niet vergeten.
‘VOOR ALTIJD IN ONS HART’
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Om even bij stil te staan ...

Kringen

Kleur en veerkracht

Door Cor Willemse, uit zijn bundel Druppels
Door Jel van Geffen, geestelijk verzorger
Als soldaat marcheerde ik met m’n 1,87 als linker voorman. Een

Ingekleurd

peloton richt zich altijd naar de langste. Dit schoot me te binnen

Steeds vaker ervaar ik dat ik kleuren heel belangrijk

bij de medische jaarcontrole, toen bleek dat ik inmiddels zes

vind. De kleuren van de dag, van de seizoenen. Maar

centimeter was gekrompen. Je lichaam wordt kleiner met de

ook de kleuren van en in huizen, zelfs van mensen.

jaren, maar ook je wereld, merk ik. Je kracht neemt af, je kennis-

Bij dat laatste gaat het dan niet zozeer om de

senkring, je behoefte aan uitgaan en reizen, je belangstelling,

buitenkant, maar wel om de persoonlijkheid. Die uit

noem maar op.

zich in verhalen en de manier waarop het verleden
wordt ‘ingekleurd’, gewaardeerd, soms ook in een

Luisteren

Zo ook mijn verminderde behoefte aan grote gezelschappen.

stem.

Hierin zie ik ook een rol voor veel ouderen. Zij zijn

Aan ‘in een kringetje zitten’, plichtmatig aanwezig, met

De afgelopen jaren heb ik mogen genieten van de

de oma of opa, de vriend, oom of tante die zo’n rol

gesprekken die nergens over gaan. Liever één-op-één. Kun je iets

veelheid van kleuren die bewoners van de Franke

in het leven van (klein)kinderen, familie of vrienden

van betekenis uitwisselen, of af en toe zwijgen. Zelfs alleen-zijn is

landgroep-locaties uitstralen. Veel bewoners heb

speelt. Ook nu nog, op vaak hoge leeftijd. Zij hoeven

soms nodig. Uit de kring, naar het middelpunt, naar binnen toe.

ik mogen ontmoeten, veel verhalen mogen horen,

niet op te voeden, maar hebben de tijd om te luis

Alleen met jezelf, je herinneringen, stilletjes. ‘In een hoekie, met

veel appartementen mogen aanschouwen: inkijkjes

teren en te kijken naar de mensen om hen heen.

een boekie, en een koekie’.

gekregen in het leven van veel mensen. Daaruit

Zo’n vriend of luisteraar zijn, gun ik iedereen. Want

sprak moed, uithoudingsvermogen, lief en leed.

wanneer mensen herinneringen ophalen, komt er

Er zijn nog enkele bijeenkomsten waar ik verwacht word, maar

Nooit was dat kleurloos of saai; de vele onder

altijd nog dat familielid, die opa of deze oma, die

die worden gewis minder. Een natuurlijk gevolg van het ouder

liggende gevoelens gaven steeds kleur aan alle

leraar, buurvrouw in voor, bij iedereen. Een taak die

worden, denk ik.

gesprekken.

heel belangrijk is, al geven we er niet altijd woorden
of gehoor aan. Dat kan een grote rijkdom zijn voor

De enige kringen die nog steeds groeien

Hoop

beide partijen. Ik hoor het van mantelzorgers, ik zie

zitten onder m’n ogen.

Heel mooi vind ik de verhalen over hoe een bewoner

het in de liefde van en voor familie, en ik merk het

zijn/haar leven heeft gevormd vanaf zijn jeugd.

bij de collega’s die zoveel dagelijkse zorg op zich

Vaak hoor je daarin al de levenservaring, de liefde

nemen. De waardering van beide partijen maakt

(of het ontbreken ervan) en de moed, die de veer

ieders leven zo veel aangenamer, zoveel rijker. Een

kracht in later jaren hebben gevoed. En altijd hoor

wederzijdse rijkdom!

je over iemand in hun leven die vertrouwen heeft

Klachtenfunctionaris/
vertrouwenspersoon

geschonken, aanmoediging en acceptatie: dat alles

Laatste keer

heeft die levensbasis gevormd.

De verwondering om deelgenoot te mogen zijn van

Heel vaak maakt het geloof en soms ook de kerk

uw verhalen hebben mij bijzonder geboeid en geïn

deel uit van dat basisvertrouwen. Een geloof in

spireerd de afgelopen jaren. Ik heb altijd geprobeerd

De klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon voor bewoners

iemand/iemand die je onvoorwaardelijk accep

om er hier iets over te vertellen, dit keer is dat mijn

en cliënten van de Frankelandgroep is m
 evrouw Els Nauta.

teert en het goede voor je wil. Hoewel dat niet voor

laatste keer. Ik wil u, lezers, hartelijk danken voor

iedereen altijd geldt of heeft gegolden, is er wel

het geschonken vertrouwen, het inkijkje in uw leven

Zij is bereikbaar via de receptie van Frankeland, telefoon

altijd iemand geweest die heeft bijgedragen aan het

en de rijkdom ervan. Eind maart ga ik met pensioen

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

vormen van het leven van mijn gesprekspartner. Die

en zal nog vaak aan velen van u met warmte en

hoop heeft geboden om het leven aan te kunnen.

kleur terugdenken.
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Een licht opsteken voor
de bewoners
Door Elly Kramer en Debbie Buisman

We zijn met elkaar steeds opnieuw op zoek naar wat kan er wel, binnen de
grenzen van alle maatregelen. Wat kunnen we doen om de bewoners te laten
weten dat er aan hen gedacht wordt?
Op de donkerste dag van het jaar, 21 december,
organiseerden wij in Vaartland een lichtjesavond. In
aanloop daarnaar toe werd er een inzamelingsactie
gestart onder het personeel. Iedereen werd opgeroepen zijn lege groente of babyvoeding potjes in te
leveren bij de activiteitenbegeleiding. Het idee was
buiten op het terrein met deze potjes en kaarsjes een
groot hart te maken aan beide zijden van het huis.
Wij willen de bewoners steeds opnieuw een hart
onder de riem steken. Ook willen wij dat de bewoners weten dat ze niet vergeten worden.
Binnen iets beleven wat buiten gebeurt, blijft
best lastig. Gelukkig waren daar de twee moedige
artiesten van Sham Shine om ons te helpen.

Het waaide die avond hard, het was namelijk windkracht zeven en ook regende het regelmatig. Deze
twee artiesten lieten zich niet weerhouden door
het weer. Het grasveld op het terrein van Vaartland
was zo drassig, de stelten zakten een aardig stukje
de grond in. Door deze dappere engelen aan weerszijden te begeleiden konden wij hen behoeden voor
een zwart pak, wij zelf liepen daarbij wel erg natte
voeten op. Ach, je moet er wat voor over hebben.
Zij maakten met hun optreden de hele avond extra
bijzonder. Hun kleding was sprookjesachtig mooi,
als engelen zo wit, hun lange armen en vleugels
versierd met allemaal lichtjes. Magisch!
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Terug in de tijd
Door Carien Kemink

Foto’s Elly Kramer

Bij het woordje ‘teststraat’ denken we meteen aan een goed georganiseerde plek,
waar men zich op corona kan laten testen. Je rijdt er met je auto doorheen en via
een open raampje komen de teststaafjes jouw kant op. Niet iedereen heeft hier
even ‘leuke’ herinneringen aan. Het woordje ‘kerststraat’ daarentegen klinkt
sowieso al wat gezelliger en wordt gekoppeld aan iets leuks.

Ik vertel niets nieuws wanneer ik zeg, dat de

geplaatst. Niemand kwam de auto uit: veiliger

Frankelandgroep ontzettend goed voor alle

kan bijna niet. Er was werkelijk met alles rekening

bewoners van alle locaties zorgt. En niet alleen voor

gehouden. Vóór het verlaten van de kerststraat

alle bewoners, ook alle werknemers en vrijwilligers

werd er nog een beker warme chocolademelk

worden regelmatig in het zonnetje gezet. Omdat dit

aangereikt: TO GO Choco, speciaal voor in de auto

jaar duidelijk alles anders verloopt dan normaal, is

met een deksel erop.

er flink nagedacht over het uitdelen van de kerstpakketten aan het personeel.
In Vaartland besloot men terug te gaan naar de 19

De foto’s verraden het al: de uitdelers waren allee

maal in Dickensstijl gekleed, zó weggelopen uit een

eeuw, naar de tijd van Charles Dickens, maar dan in

van zijn boeken. Het gaf het hele gebeuren een zeer

coronatijd. Ze verzonnen een hele originele manier

feestelijke aanblik, en veel bewoners konden van

om met alle maatregelen, die momenteel gelden,

achter hun raam of vanaf hun balkon meegenieten,

toch een feestelijk tintje te geven aan deze dag.

van het spektakel en van de mooie kerstmuziek, die
ver reikte. Zelfs publiek van buitenaf kwam af en

Het principe van de ‘kerststraat’ was wel afgekeken

toe even kijken, uiteraard op afstand.

van de ‘teststraat’. Iedereen was op een bepaald
uur ingedeeld, over twee dagen verdeeld, telkens

Het was een lastig jaar met veel beperkingen. Een

tussen 14.00 uur en 17.00 uur, zodat er geen files

van die beperkingen was het niet door laten gaan

ontstonden.

van een feestelijke uitreiking, onder het genot van
een drankje en een hapje. Ook de nieuwjaarsre-

De mensen reden met de auto het terrein op. Bij

ceptie viel in het water. Maar hulde aan de activi-

het binnenrijden kregen ze via het raampje een

teitencommissie van Vaartland, die het gemis aan

kleine lekkernij aangereikt; een zalm-, kip- of kaas-

persoonlijk contact toch weer een beetje goed wist

hapje. Dat is nog eens wat anders dan een watten-

te maken door deze creatieve oplossing.

staafje. Iets verderop werd er een mandarijntje
uitgedeeld. Aan het eind van het parcours werd

Even terug in de tijd … nu graag weer terug naar

het kerstpakket door medewerkers in de achterbak

NORMAAL!
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Tweemaal in Top2020

Aantal

Gemiddeld

Aanbevolen

Gemiddeld

waarderingen

cijfer

door

cijfer

2020

2020

Frankeland

39

9,4

100%

9,1

Begin december maakte de Patiëntenfederatie Nederland tijdens een online

Harg-Spaland

19

8,9

100%

8,8

evenement bekend, dat de Frankelandgroep twee keer in de Z
 orgkaartNederland

Jacobs Gasthuis

8

9,0

100%

9,1

Schiewaegh

19

8,0

100%

8,6

verzorgingshuizen en de tien best g
 ewaardeerde thuiszorgorganisaties op

Vaartland

18

9,5

100%

9,3

ZorgkaartNederland.nl in 2020.

Thuiszorg Ouderen

47

9,3

98%

9,1

van ZorgkaartNederland.nl

Top2020 staat: in de Top2020 Verpleeghuizen én in de Top2020 Wijkverpleging.
Een notering, bestemd voor de tien best gewaardeerde verpleeg- en

Frankelandgroep

(vanaf 2017)

met dertig of meer waarderingen in de periode

Waardering voor
Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep

1 januari 2020 tot en met 31 oktober 2020 en elk

De waarderingen voor Thuiszorg Ouderen Franke-

ziekenhuis en elke kliniek met honderd of meer

landgroep werden dit jaar voor het eerst als aparte

Een prestatie

waarderingen in dezelfde periode dong automa-

categorie (categorie thuiszorg) meegenomen, met

waar we trots op zijn!

tisch mee naar een plek in de Top2020. Om aan dit

in totaal 34 waarderingen en een gemiddeld cijfer

aantal te komen, werden de waarderingen van de

van 9,4. Door 100% van deze mensen werden wij

verschillende locaties bij een organisatie bij elkaar

aanbevolen aan derden.

Elk verpleeghuis en elke thuiszorgorganisatie

opgeteld en voor de ziekenhuizen en klinieken ook
de waarderingen van de zorgverleners werkzaam

Het totaal aantal waarderingen lag ten opzichte van

bij de locaties.

vorig jaar (en de voorgaande jaren) een stuk lager:
voor onze locaties ontvingen wij in dezelfde periode

Waardering voor onze vijf locaties

vorig jaar 134 waarderingen en voor onze thuiszorg

In totaal ontvingen wij voor onze locaties Franke-

126 waarderingen. Vanwege de coronacrisis zijn er

land, Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh

dit jaar duidelijk minder waarderingen geplaatst.

en Vaartland (categorie verpleeg- en verzorgings-

Des te meer een prestatie waar we trots op zijn!

huizen) 80 waarderingen met een gemiddeld cijfer
van 9,0. Door 96,4% van de mensen werden wij aan
anderen aanbevolen.

Waarom een
ZorgkaartNederland Top2020?
Patiëntenfederatie Nederland, de initiatiefnemer
van de Top2020, is van mening dat het juist in deze
periode extra belangrijk is om waardering te tonen

Het jaar 2020 in beeld
Regelmatig krijgt de Frankelandgroep via

Wilt u ook een waardering voor de
Frankelandgroep plaatsen?

ZorgkaartNederland.nl waarderingen binnen van

Dat kan! Ga naar www.zorgkaartnederland.nl en

bewoners, f amilieleden en cliënten in de thuis-

klik op de homepagina op de button ‘Schrijf een

situatie. ZorgkaartNederland.nl is de grootste

waardering’.

ervaringssite voor de gezondheidzorg waar mensen
hun ervaringen met de zorg met anderen delen.

Als u hulp kunt gebruiken bij het plaatsen van

Belangstellenden kunnen zich, op basis van deze

een waardering, neem dan gerust contact op met

waarderingen, oriënteren op bijvoorbeeld een

de afdeling kwaliteit van de Frankelandgroep via

hulpverlener of zorginstelling.

telefoonnummer 010 - 426 49 25.

We zijn blij met deze waarderingen en houden u in
Frankelandgroep Nieuws graag op de hoogte van
de cijfers. Hierboven ziet u de cijfers van heel 2020.

U kunt ook de QR-code gebruiken
om uw waardering te geven.

aan organisaties die goede zorg leveren. Er staat
flinke druk op zorgorganisaties om de zorg goed
te organiseren, zowel corona-gerelateerde zorg als
de gewone zorg. Daarom vinden zij het belangrijk
om juist in deze periode de ZorgkaartNederland
Top2020 uit te reiken.
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Dit is een van de oudste klassenfoto’s van het

Simon van Kampen is inmiddels zo lang geleden

Stadsarchief Vlaardingen. De foto is met een

overleden, in 1914, dat niemand hem meer kan

computerprogramma scherper gemaakt én hij is

hebben meegemaakt.

ingekleurd. De schoolfotograaf komt voor deze foto
langs zo rond 1885, bij de Christelijke School aan de

Dat geldt niet voor de volgende foto, negenti

Hofjesstraat. Links staat schooldirecteur Simon van

gers zouden hier misschien schoolgenoten of

Kampen, hij heeft in zijn rechterhand een streng

misschien zichzelf kunnen herkennen. Hier kijkt

stokje. Hij zal het toch niet hebben gebruikt om de

klas 4 (ULO A) van School D aan de Nieuwe Kerk

leerlingen te ‘corrigeren’? Waarschijnlijk niet, want

straat ontspannen naar de fotograaf. De jongens

een Vlaardingse vrouw herinnert zich namelijk in de

links, de meisjes rechts … Het is het schooljaar

jaren ’80 van de vorige eeuw nog dat Van Kampen

1938/1939: niemand van de leerlingen die weet dat

‘altijd erg vriendelijk’ was. ’s Morgens ging hij alle

het volgende schooljaar de oorlog zal brengen en

klassen rond, hij las voor uit de Bijbel en hij ging

dat deze school een tijd lang door de Duitsers zal

voor in gebed.

worden gevorderd. Schoolhoofd L.M. Bouman staat
tussen de jongens en meisjes in. Achter hem hangen

Naar Simon van Kampen is de Van Kampenschool

de schoolplaten die door de onderwijzer in die tijd

vernoemd, de eerste christelijke school van Vlaar

worden gebruikt om de verhalen beeldender te

dingen. Dit jaar viert de Van Kampenschool het

maken. Alle namen van deze leerlingen zijn bij het

150-jarig bestaan. Tot begin jaren ‘60 staat de Van

Stadsarchief overigens bekend.

Kampenschool aan de Hofjesstraat, maar door de

Schoolklas latere Van Kampenschool rond 1885; collectie Stadsarchief Vlaardingen

Stadsarchief Vlaardingen

Onderwijs in Vlaardingen door
de jaren heen

stadsvernieuwing en de doorbraak van het Liesveld

Als je kijkt naar de twee gebeurtenissen die de

viaduct gaat de school tegen de vlakte. Het hoofd

afgelopen honderd jaar het meest het lesgeven op

gebouw van de Van Kampenschool is nu te vinden in

school hebben beïnvloed, dan is dat zonder twijfel

de Paterstraat.

de huidige coronacrisis en de Tweede Wereldoorlog.

Wat verder opvalt aan deze foto is dat de kinderen

Maar er is ook een verschil. In de periode dat onder

er voor de schoolfotograaf tiptop uitzien, vooral de

wijs op school door het coronavirus niet mogelijk

meisjes hebben aandacht aan hun haar en kleding

is, kunnen de leraren tóch doorgaan met lesgeven

besteed.

dankzij internet.

Door Hjalmar Teunissen

Wat weet u nog van uw schooltijd? Kent u de namen van de juffen en m
 eesters nog?
En van uw vrienden en vriendinnen? Misschien dat de grote collectie s choolfoto’s
van het Stadsarchief Vlaardingen uw geheugen kan opfrissen.
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Vierde klas ULO A School D, 1938;
collectie Stadsarchief Vlaardingen
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Dat is onmogelijk in de laatste maanden van de

Nel van Leeuwen, hoofd van de bewaarschool van

oorlog, wanneer veel scholen in Vlaardingen dicht

de Van Kampenschool kan ook weinig positief

gaan door gebrek aan brandstof en voedsel. Verder

nieuws melden in haar jaarverslag over het school

zijn de daadwerkelijke lesuren op school van 1940

jaar 1944/1945:

tot 1944 vaak beperkt door de vele schoolvorde

“Een groot aantal leerlingen bleef na september

ringen door de Duitsers. De Van Kampenschool

thuis wegens gebrek aan eten, schoeisel en kleren.

ontspringt steeds de dans omdat de school in de

Voor het eerst sinds vele jaren vierden wij met de

Hofjesstraat moeilijk bereikbaar is voor de Duitse

leerlingen en hun ouders geen Kerstfeest, door

vrachtwagens. Toch kunnen de lessen niet onge

gebrek aan brandstof. (…) Door ziekte waren drie

wijzigd doorgaan, zoals blijkt uit het wel heel korte

dames van het personeel gedurende een maand

jaaroverzicht van schoolhoofd C.C. Fröger: “Een

verhinderd hun werk te verrichten, juist alle drie

moeilijk jaar: het vierde oorlogsjaar! De beschik

op dezelfde tijd zodat het zeer moeilijk was om het

bare schooltijden moesten met twee andere scholen

onderwijs voort te zetten. Gelukkig kwamen wij dit

gedeeld. Dus: weinig school”.

ook weer te boven zonder de leerlingen naar huis

En, voegt Fröger eraan toe: “Gedurende de winter

te sturen. (…) De school sloot dit jaar 6 december

maanden: helemaal geen school! Moge 1945 weer

wegens gebrek aan brandstof.’’

Zomer 1955, een schoolklas van
de Juliana van Stolbergschool (de
vroegere School A) met onderwijzer
Willem van Hees; P4953 collectie
Stadsarchief Vlaardingen

een geregelde gang van het onderwijs te zien
geven!”

Stukje uit het jaarverslag van 1944.
Foto- en documentatiecollectie
Christelijk basisonderwijs (K.W.
van Netten); collectie Stadsarchief
Vlaardingen

Dan de bevrijding. Meester Fröger schrijft dankbaar:

Heeft u nog Vlaardingse schoolfoto’s?

”Een bevriende boer op Rozenburg schonk ons de

Het Stadsarchief Vlaardingen is altijd geïnteresseerd

kapitale gift van een half mud tarwe, Vlaardingsche

om foto’s in de collectie op te nemen. U kunt ook

boeren gaven blijmoedig boter én meel én kaas, een

de foto’s door ons laten inscannen. U kunt hiervoor

slagersworst en zo konden we de nog grage magen

contact opnemen via 010 - 248 49 98 of door het

der kinderen vullen met blanke, malse kadetjes! Met

sturen van een e-mail naar

zang, muziek en poppenspel hadden we allen een

stadsarchief@vlaardingen.nl.

prachtige middag.’’

Een kleuterklas van de bewaarschool van de Van Kampenschool rond 1934. Links staat schoolhoofd
Nel van Leeuwen, rechts juffrouw Bep Hofman; collectie Stadsarchief Vlaardingen
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Na de bevrijding krijgen de scholen in Vlaardingen

Meer lezen?

een opknapbeurt, zeker de scholen die door de Duit

• Van Hofjesstraat tot Kruidenpad, K.W. van Netten

sers waren gevorderd. Zouden deze leerlingen van

(Vereniging voor Christelijk Onderwijs, 1992)

de Juliana van Stolbergschool in 1955 beseffen dat

• Oude meesters en jongedoghters, onderwijs in

onderwijs niet vanzelfsprekend is? Meester Willem

Vlaardingen tijdens de negentiende eeuw (eigen

van Hees (rechts) ongetwijfeld wel.

beheer, 2003)
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Winnaars van de puzzels uit de vorige editie van Frankelandgroep Nieuws
Puzzel met als oplossing: expositieruimte

2
5

12

de heer of mevrouw H.J. Slobbe, Nassaulaan 37, Schiedam

Frankeland / Jacobs Gasthuis

de heer L. Buitenhuis, Bachplein 327, Schiedam

Harg-Spaland

mevrouw T. van Beers, Royaardsplein 35, Schiedam

Schiewaegh

mevrouw G. Meijerink-Borsboom, Vaartland

Vaartland

Sudoku met als oplossing: 1
de heer of mevrouw M. de Vos, Asterstraat 49, Vlaardingen

Frankeland / Jacobs Gasthuis

mevrouw M.H. de Groot, Perzikengaarde 35, Schiedam

Harg-Spaland

mevrouw A.W. Verbruggen-van Veen, Nieuwe Damlaan 817, Schiedam

Schiewaegh

mevrouw Van Es-Thijssen, Vaartland

Vaartland

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

4

De oplossing(en) van de nieuwe puzzel(s) kunt u tot uiterlijk maandag 8 maart inleveren bij de r eceptie
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.
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74 Frankelandgroep
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Postcode en woonplaats
Sudoku

Puzzel
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Informatie contactgegevens
Intramuraal verblijf
locaties en contactgegevens van de Frankelandgroep

Tijdelijk verblijf
Langdurig wonen

Kortdurend verblijf
•
•
•
•
•

Verpleeghuiszorg*
• Frankeland
(waaronder gespecialiseerde
Parkinson afdelingen en een
Korsakov afdeling)
• Harg-Spaland
• Schiewaegh

Frankeland
Harg-Spaland
Jacobs Gasthuis
Schiewaegh
Vaartland

Revalidatiezorg
• Frankeland

Zorgcentrumzorg*
•
•
•
•

Harg-Spaland
Jacobs Gasthuis
Schiewaegh
Vaartland

* Echtparenappartementen beschikbaar

76 Frankelandgroep

U kunt contact opnemen met
De maatschappelijke dienst

010 426 49 25

Crisisverblijf
• Frankeland

Palliatieve zorg
• Schiewaegh

U kunt contact opnemen met
De maatschappelijke dienst

010 426 49 25
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Informatie contactgegevens
Zelfstandig wonende senioren
aanbod en contactgegevens van de Frankelandgroep

Huur- en aanleunwoningen
Zelfstandig wonen met Zorg Thuis binnen
de (aanpalende) wooncomplexen van de
Frankelandgroep

Zorg Thuis
• Zorg Thuis
- wijkverpleging
- begeleiding
- ondersteuning bij het huishouden
• Casemanagement dementie
• Personenalarmering

U kunt contact opnemen met
Thuiszorg Ouderen
Frankelandgroep (TOF)

010 707 41 12

Welzijn en dagbesteding

U kunt contact opnemen met

• Welzijnsactiviteiten
• Diverse ontmoetingscentra
• Vervoersmogelijkheden vanuit/naar de
Frankelandgroep locaties (regio NWN)
• Sport- en Recreatieclub
• Vakantiemogelijkheden Rockanje en
Spanje

Coördinator / hoofd welzijn

• Visiteclubs

Rob vd Berg (Rockanje)
Jolanda Keldermans (Spanje)
Coördinator visiteclubs

• Dagbesteding / dagbehandeling

Coördinator dagbesteding

• Roze Salon
• Horeca- en maaltijdvoorzieningen

De maatschappelijke dienst

U kunt contact opnemen met
De maatschappelijke dienst

010 426 49 25

Behandeling
• Specialist ouderengeneeskunde
• Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie
en diëtiek
• Expertise op het gebied van Parkinson
en Korsakov
• Alzheimer Café
• Parkinson Café

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

U kunt contact opnemen met
De maatschappelijke dienst

010 426 49 25

010 426 49 25

78 Frankelandgroep
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www.frankelandgroep.nl

