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Voorwoord
Wat kunnen wij (alle mensen die bij de Frankelandgroep werken) weer trots zijn op de  uitslag 
van het ‘Beste Werkgevers’-onderzoek.
Als je de hoogste score van Nederland in onze sector hebt (voor het tweede jaar op rij), 
 betekent dit dat de mensen die werken in de Frankelandgroep het over het algemeen heel 
goed naar hun zin hebben en ‘lekker’ hun werk kunnen doen.
Persoonlijk vind ik het heel fijn om onderdeel te zijn van deze geweldige ‘groep’ collega’s!
U kunt hier meer over lezen op pagina 6.
 
Dat onderdelen van mijn werk erg leuk zijn, mag blijken uit mijn verhaal hieronder. 

Met vrijwel de volledige redactie van 
 Frankelandgroep Nieuws hebben we 
 gekeken naar de toekomst van het 
 magazine. Bestuur en directie van de 
Frankeland groep kregen enige tijd  geleden 
een signaal van de redactie. “Wat willen 
jullie met het magazine? Geef ons wat 
meer informatie over wat jullie voor ogen 
hebben”.

Wij (bestuur en directie) hebben deze 
vraag besproken en onze conclusie luidt: 
‘Frankelandgroep Nieuws doet ertoe!’ 

In november en december zijn er ook 
drie groepen (van ieder tien) medewer-
kers van onze huishoudelijke dienst naar 
La  Sorpresa gegaan. Zij hebben daar 
een  training over ‘onbegrepen gedrag’ 
 gekregen. 
Daarnaast hebben ze natuurlijk ook  lekker 
genoten van de prachtige villa en de 
 omgeving.
Wij hebben hele leuke en enthousiaste 
 reacties (en foto’s) gekregen. Fijn om te 
zien dat onze zeer gewaardeerde mede-
werkers van de huishoudelijke dienst 
 lekker hebben genoten van hun verblijf in 
La  Sorpresa. 

Ook ik heb met de redactie geweldige  dagen 
in La Sorpresa gehad. En ook hier zijn foto’s 
van. Niet alle deelnemers  zullen vinden dat 
deze geschikt zijn voor  publicatie! 
Ik kan wel vertellen dat de redactieleden 
stuk voor stuk ‘mooie mensen’ zijn, die 
zeer betrokken zijn bij het wel en wee van 
Frankelandgroep Nieuws. 

In La Sorpresa hebben we veel gediscus-
sieerd. Veel onderwerpen zijn besproken, 
zoals:

 » Welke rubrieken willen we behouden? 
Welke (tijdelijk) schrappen? Nieuwe 
rubrieken en invalshoeken. 

 » De scheiding in presentatie van de ver-
schillende locaties van de Frankeland-
groep; behouden of niet? 

 » Veel medewerkers van de Frankeland-
groep hebben een mooi inhoudelijk 
verhaal te vertellen, maar schrijven ligt 
niet iedereen. In deze situatie het ver-
haal laten vertellen en een redactielid 
schrijft? 

 » Wat is precies onze doelgroep, voor 
wie maken we het Frankelandgroep 
Nieuws? 

En nog veel, veel meer …

De komende edities zullen langzaam maar 
zeker wat gaan veranderen. Wij  hopen 
 natuurlijk naar tevredenheid van alle 
 lezers, en anders horen wij dat graag!

Ik wens u weer veel leesplezier.

En, redactieleden, wat ben ik blij met  jullie.

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

We zijn blij met het magazine en willen 
heel graag dat het nog jaren meegaat. 
We hebben wat richtlijnen geformuleerd 
en een kader gemaakt. Deze informatie 
vormde het startpunt om met de redactie 
te gaan discussiëren over de toekomst van 
ons magazine.

Zoals wel vaker het geval is met groepjes 
medewerkers (en bij medewerkers reke-
nen wij natuurlijk ook de vrijwilligers), zijn 
wij een aantal dagen naar La Sorpresa, 
onze vakantievilla in Spanje, gegaan. Ik 
kan u verzekeren dat er slechtere plekken 
denkbaar zijn om na te denken over de toe-
komst van Frankelandgroep Nieuws!

Beste werkgever!
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De Frankelandgroep is 

de Beste Werkgever in de zorg!
Met een prachtige score van 8,9 is de Frankelandgroep, net als vorig jaar, uitgeroepen tot 
 Beste Werkgever 2017-2018 van Nederland in de categorie ‘Verzorgingshuizen,  verpleeghuizen 
en thuiszorg’. Dit maakten Intermediair en onderzoeksbureau Effectory bekend tijdens het 
 Beste Werkgevers Event op 6 februari 2018 in de Kromhouthal in Amsterdam.
Een resultaat waar we trots op zijn!

Bovengemiddelde score
Met een totaalcijfer van 8,9 scoorden de 
medewerkers van de Frankelandgroep op 
alle onderzochte thema’s ver boven het 
landelijk gemiddelde. Met name trots op 
organisatie (9,3), gewaardeerd door orga-
nisatie (8,9), vertrouwen in leiding (8,9) en 
vertrouwen in toekomst organisatie (9,2) 
scoorden hoog. Jaarlijks beoordelen meer 
dan 200.000 medewerkers meer dan 300 
werkgevers.

Onderzoek Beste Werkgever
Effectory en Intermediair presenteren 
 jaarlijks op basis van onderzoek een lijst 
met de 100 Beste Werkgevers in  Nederland. 
Hiermee geven zij deze organisaties een 
podium, zodat zij weer andere organisaties 
inspireren om ook aan goed werkgever-
schap te werken. Het Beste Werkgevers-
onderzoek is dit jaar voor de 17e keer 
 uitgevoerd en geeft een objectief oordeel 
over werkgeverschap in Nederland. 

De Frankelandgroep deed dit jaar voor de 
tweede keer mee. Vorig jaar behaalden 
we niet alleen de eerste plaats binnen de 
branche, maar ook binnen de non-profit 
sector met meer dan 1.000 medewerkers 
én overall. Deze categorieën bestaan dit 
jaar niet meer.
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Bij de Frankelandgroep onderhouden we graag een goede band met onze bewoners,  cliënten 
en mantelzorgers. Daarom onderzoeken we voortdurend welke ervaringen mensen hebben 
met onze zorg- en dienstverlening. In november/december 2017 hebben we voor de eerste 
keer een mantelzorgmonitor uitgezet onder onze 692 mantelzorgers.

Waarom een mantelzorgmonitor?
Naast onze eigen enquêtes, reviews op ZorgkaartNederland en de onafhankelijke cliënt-
waarderingsonderzoeken van onderzoeksbureau Prismant, wilden we graag een stap 
 verder gaan en onderzoeken hoe mantelzorgers hun bijdrage binnen de Frankelandgroep 
ervaren. We hebben Prismant daarom gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar 
mantelzorg(participatie) uit te voeren.

Uitkomsten van de monitor
De uitkomsten van de monitor zijn, met een gemiddelde respons tussen de 45 en 65%, 
 positief te noemen. De meeste mantelzorgers ervaren een prettige sfeer, ervaren ruimte om 
voor hun naaste te kunnen zorgen, zijn van mening dat het zorgteam open staat voor hun 
wensen ten aanzien van de zorg aan hun naaste en wordt er voldoende onderling  vertrouwen 
ervaren om problemen/aandachtspunten met het zorgteam te kunnen bespreken. 
De hoogste waardering geven mantelzorgers voor onze medewerkers, die vriendelijk en 
respect vol met ze omgaan. Daarbij voelen mantelzorgers zich welkom op de zorgafdeling 
waar hun naaste verblijft en ervaren zij een prettig contact met de persoonlijk begeleider.
Het goed nakomen van afspraken tussen mantelzorgers en het zorgteam scoort bij alle 
 locaties het laagst. Ook de overleggen met het zorgteam over hun naaste wordt door mantel-
zorgers wisselend gewaardeerd. Daarin ervaren mantelzorgers soms te weinig overleg met 
de persoonlijk begeleider of afdelingsleiding en/of te weinig vervolg van hetgeen is afge-
sproken. Tot slot hebben mantelzorgers mooie aanbevelingscijfers gegeven!

Mantelzorgers van 2017
Liduinahof, bewoners somatiek 8,6
Liduinahof, huurders 8,9
Frankeland, bewoners somatiek 8,8
Frankeland, bewoners pg 9,1
Harg-Spaland, bewoners somatiek 8,0
Harg-Spaland, bewoners pg 8,6
Jacobs Gasthuis, bewoners somatiek 8,8
Schiewaegh, bewoners somatiek 7,9
Schiewaegh, bewoners pg 8,6
Vaartland, bewoners somatiek 8,5
Vaartland, bewoners pg 8,3
Vaartland huurders 8,9

We zijn blij met deze uitkomsten en gaan met de aandachtspunten aan de slag.

Uitkomsten van de mantelzorgmonitor

De dochter van een bewoonster van  Schiewaegh 
werkt als vrijwilliger bij LOOK TV en had het   
initiatief genomen om ons uit te nodigen.
‘ Wenneker Live’ stond ditmaal in het teken van het 
‘jaaroverzicht’. De aanwezige bewoners  werden 
door beide  presentatoren actief  betrokken bij 
de uitzending. Tussendoor, maar ook tijdens de 
 interviews, werd hen gevraagd om een  reactie of 
een mening. Ook de directeur van het  Stedelijk 
 Museum was aanwezig. Zij  vertelde dat er in 
 februari een  tentoonstelling over de Gusto-werf is. 
Een van de bewoners heeft daar gewerkt en kon 
hier mooi op inspelen. Zij nodigde ons  vervolgens 
uit voor een  rondleiding door het  museum. De 
 directeur van de bibliotheek heeft aangeboden 
om een stukje uit een boek voor te lezen bij een 
bewoner en tevens zijn we uitgenodigd voor een 
dansvoorstelling in Theater aan de Schie.
Het belooft dus een druk en cultureel jaar voor 
onze bewoners te worden.

Meer informatie hierover is te vinden op de 
 website van LOOK TV.

Bewoners te gast bij de  uitzending 
‘Wenneker Live’ van LOOK TV

Een tiental bewoners van Schiewaegh was op zaterdag 23 december extra vroeg uit de 
veren om rond 09.30 uur aan te schuiven bij de wekelijkse live-uitzending van LOOK TV 
‘ Wenneker Live’ in het Wennekerpand in Schiedam.

Door Wendy van Dongen

Door Jacqueline Vos
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Sinterklaas in Vaartland

TERUGBLIK FEESTMAAND

Activiteiten in de Liduinahof
Door Erika van Driessen Hoogland

In december en januari hebben er weer 
 verschillende activiteiten voor de  bewoners 
van de Liduinahof  plaatsgevonden. Een 
sinterklaasfeest dat in het teken stond van 
oud-Hollandse snoepjes, een kerstmarkt, 
een kerstinstuif met  draaiorgelmuziek en 
een nieuwjaarsborrel. 
Ook is er bezoek  geweest van 
Jules van der Vuurst de Vries, docent van 
het Stedelijk  Museum  Schiedam. Hij gaf 
informatie over de tentoonstelling Sticky 
Business.

TERUGBLIK FEESTMAAND
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December in Harg-Spaland

Uiteraard heeft Harg-Spaland ook in 2017 
de decembermaand weer gebruikt om alle 
feestdagen op allerlei manieren te vieren. 
Op deze pagina’s krijgt u een indruk van 
de heerlijke maand die we met zijn  allen 
 hebben beleefd. 

TERUGBLIK FEESTMAAND

Kersttombola Jacobs Gasthuis

Op 16 december zijn de door medewerkers 
gemaakte kerststukjes allemaal verkocht.
Aan het einde van de middag was er een 
druk bezochte tombola. Er konden lootjes 
worden gekocht, die alle 200 aan de man 
zijn gebracht.
Met deze tombola konden de deelnemers 
hele leuke prijzen winnen.

Kerstdiner Schiewaegh

TERUGBLIK FEESTMAAND
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Kerstworkshop Vaartland

Op 18 december heeft de activiteiten-
begeleiding van Vaartland een  bijeenkomst 
georganiseerd voor de  bewoners om een 
‘kerststukje’ te  maken. Het werden geen 
traditionele  kerststukjes, maar moderne, 
gedurfd en met gebruik van natuurlijke 
 materialen. 

Er waren 28 bewoners aanwezig, dus we 
konden wel spreken van een groot succes. 

TERUGBLIK FEESTMAAND

Kerstmarkt Liduinahof

Kerstman op bezoek in 
Jacobs Gasthuis

TERUGBLIK FEESTMAAND
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Kerstontbijt Jacobs Gasthuis

Op 2e kerstdag genoten de bewoners 
van Jacobs Gasthuis van een heerlijk 
 kerstontbijt. 
Aan alles was gedacht: lekkere  broodjes, 
kerststollen, heerlijk beleg en vriendelijk 
 personeel om alles te regelen.
De tafels waren feestelijk gedekt, de kerst-
muziek stond op en iedereen was feestelijk 
gekleed.

Mede dankzij de dames van de Brasserie 
en de vaste vrijwilligers Joke en Annie 
werd het een geslaagde ochtend. 
De bewoners en medewerkers  hebben 
genoten van al het lekkers en de gezellige 
sfeer.

TERUGBLIK FEESTMAAND

Kerststukjes maken in Harg-Spaland

Kerstoptreden in Frankeland

TERUGBLIK FEESTMAAND
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Kerstdiner in Harg-Spaland

TERUGBLIK FEESTMAAND

Kerstdiner in Jacobs Gasthuis

Oud & Nieuw in Harg-Spaland

TERUGBLIK FEESTMAAND
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Oudjaar Jacobs Gasthuis

Op 31 december werd door de bewoners 
van Jacobs Gasthuis het oudjaar met 
een kopje koffie en een heerlijke beignet 
uitgeluid. 

TERUGBLIK FEESTMAAND

Oliebollenfeest
Door Sandra Verbrugge

In samenwerking met  oliebollenbakker 
Nico Sterrenberg, die aan het einde van 
het jaar met zijn oliebollenkraam aan de 
 Nieuwe Haven al zijn lekkernijen aan de man 
brengt, is op 29 december in  Frankeland 
een oliebollenfeest  georganiseerd.

Tijdens dit festijn trad het Parkinsonkoor 
op, dat onder leiding stond van muziek-
therapeut Monique Schenk.
Het koor bracht een leuk repertoire,  waarbij 
volop werd mee gezongen.

De opkomst was echt enorm: naar 
 schatting waren er 400 mensen, die 
 allemaal trek  hadden in een oliebol die 
aan  iedereen gratis door Nico Sterrenberg 
werd  aangeboden.

TERUGBLIK FEESTMAAND

Nieuwjaarsreceptie Frankeland
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ZORGCAFÉS

Alzheimer Café

12 december 
Deze avond genoot een groot aantal bezoekers van een driegangenkerstdiner. 
De koks en medewerkers van de Brasserie hebben er mede voor gezorgd dat het een 
 gezellige avond in kerstsfeer is geworden. 

ZORGCAFÉS

Er wordt dan een afspraak gemaakt, vaak 
gebeurt dat via de mantelzorger. In het 
kennismakingsgesprek wordt iemand aan-
gehoord en wordt gekeken wat er precies 
aan de hand is. Verder wordt gevraagd of 
iemand casemanagement wel accepteert. 
Wanneer dit zo is, wordt er een vervolg-
gesprek geregeld, meestal na een week 
of twee, waarna de casemanager een 
 indicatie en een overeenkomst maakt.
Wanneer iemand geen prijs stelt op case-
management, wordt er geen vervolg-
afspraak gemaakt, maar blijft er wel 
 contact met de mantelzorger om een 
 vinger aan de pols te houden en op een 
later tijdstip,  indien nodig, alsnog tot een 
tweede  gesprek te komen.

Agnes werkt al 35 jaar in de gezondheids-
zorg, waarvan inmiddels veertien jaar bij 
de Frankelandgroep. Vorig jaar heeft zij 
de overstap gemaakt naar de Thuiszorg 
 Ouderen Frankeland (TOF) in de functie 
van wijkverpleegkundige en  casemanager 
dementie. Zij vertelt over haar werk en 
wat zij voor mensen in de thuissituatie kan 
 betekenen.

De diagnose dementie kan na onderzoek 
op de geheugenpoli in het ziekenhuis of 
door de huisarts gesteld worden. De case-
manager dementie komt in beeld wanneer 
zij gebeld wordt door het ziekenhuis of de 
huisarts met de vraag of ze bij een cliënt 
wil langsgaan.
Maar ook wanneer een diagnose nog niet 
is gesteld en mantelzorgers een ‘niet pluis-
gevoel’ hebben, bestaat de mogelijkheid 
haar te benaderen. 

De casemanagers dementie van de 
 Frankelandgroep hebben een groot  sociaal 
netwerk. Zij krijgen mensen  aangemeld 
via het ziekenhuis of de huisarts, een 
Wijk  Ondersteunings Team (WOT), de 
 gemeente, de politie of de brandweer.

De casemanager kan buiten de  gesprekken 
en begeleiding ook veel regelen, zoals 
thuiszorg, dagbehandeling of een visite-
club, maaltijdvoorzieningen of  individuele 
begeleiding (zodat iemand hulp krijgt 
bij het boodschappen doen of het eten 
 verzorgen), dan wel iemand de weg wijzen 
naar het CBR (Centraal Bureau Rijvaardig-
heidsbewijzen) voor een rijvaardigheids-
test.

Agnes vertelt dat landelijk is  afgesproken 
dat een casemanager dementie in 
beeld kan blijven tot verhuizing naar het 
verpleeg huis of tot een cliënt overlijdt. Bij 
de Frankeland groep blijft een  casemanager 
een halfjaar bij iemand betrokken.

9 januari 
De avond start met iedereen veel geluk en 
gezondheid te wensen in het nieuwe jaar.

Tijdens deze avond is Agnes de Vries te 
gast.
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In die periode is het de bedoeling dat de 
 situatie thuis zo ‘gestut’ is, dat iemand 
veilig en verantwoord thuis kan zijn. Na 
de evaluatie met de mantelzorger wordt 
de begeleiding gestopt. Indien de  situatie 
nog niet voldoende ‘gestut’ is, zal de 
 betrokkenheid voortduren en blijft de case-
manager dus langer betrokken. Als deze 
een indicatie voor het verpleeghuis heeft 
aangevraagd en die ook door het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ) is afgegeven, 
neemt de maatschappelijk werker van het 
betreffende verpleeghuis de begeleiding 
over in de vorm van wachtlijstbegeleiding. 
Doordat de casemanagers dementie van 
de Frankelandgroep in principe maximaal 
een halfjaar betrokken blijven, kunnen zij 
veel meer mensen helpen.

Binnen de Frankelandgroep is naast Agnes 
de Vries ook Marja Schneider werkzaam 
als casemanager dementie. Op de website 
van de Frankelandgroep staat hun bereik-
baarheid vermeld.

Casemanagement dementie valt onder de 
zorgverzekering, waardoor er recht is op 
een vergoeding van de zorgverzekeraar. 
Huishouding valt onder de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo). Voor een 
verblijf in een verpleeghuis is een indicatie 
nodig die door de casemanager dementie 
kan worden aangevraagd.

ZORGCAFÉS

De afgegeven indicatie valt onder de 
Wet langdurige zorg (Wlz). De  afgelopen 
 periode zijn over vergoedingen en 
 dergelijke veel vragen binnengekomen. 
Daarom is voor het Alzheimer Café van 
juni 2018 een  medewerker van DSW  bereid 
 gevonden om hierover meer duidelijkheid 
te  geven.

Na Agnes krijgt Anja Kalk het woord. Anja 
is werkzaam bij drukkerij Van de Water en 
heeft via haar werkgever in  samenwerking 
met deskundigen en met input van haar 
 eigen ervaringen als mantelzorger de 
mantelzorgkalender ontwikkeld. 
Bij het ontwikkelen van deze mantelzorg-
kalender had het visuele aspect hoge 
 prioriteit. Zo is er onder andere gebruik 
gemaakt van grote letters en een stickervel 
met plaatjes van bijvoorbeeld een  pedicure 
en een kapper, die op de  kalender  kunnen 
worden geplakt. De  mantelkalender is 
 tegelijkertijd een soort dagboek  waarop kan 
worden teruggekeken welke  activiteiten 
hebben plaatsgevonden. 
Er zijn twee versies gemaakt: de thuiszorg-
versie voor nog thuiswonenden en de 
 verpleeghuisversie voor het team verzor-
genden en de mantelzorger van de 
 bewoner.
De kalender is inmiddels genomineerd 
voor ‘kalender van het jaar’. 

Op www.kalenderwedstrijd.nl kunt u er 
meer over lezen.

Donderdag 21 december kreeg  Vaartland 
bezoek van zo’n 60 kinderen van de school 
IKC (Integraal Kind Centrum) Ambacht. De 
kinderen werden onder verdeeld in drie 
groepen, die elk op een andere plaats in 
Vaartland optrad. Zo gingen er  vijftien 
 kinderen naar de huiskamer op de  eerste 
etage, vijftien naar de huiskamer op 
de tweede etage en de grootste groep 
van 30 kinderen heeft in de Grote Vaart 
 gezongen.

Er was weken lang geoefend om het 
kerstverhaal te vertellen en te zingen. Elk 
kind had een eigen rol. Zelfs de ezel was 
 vertegenwoordigd. 
De juf vertelde in hoofdlijnen het verhaal 
en de kinderen zongen er de juiste liedjes 
bij.

Na afloop kregen alle bewoners nog een 
mooie tekening als kerstkaart.

Bezoek school IKC Ambacht
Door Monique Smit
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Ze maken een behoorlijk kabaal, de felgroene hals-
bandparkieten. 
Een jaar of tien geleden kon je ze nog bij  uitzondering  
in het Beatrixpark zien, maar tegenwoordig  fladderen 
ze overal door de stad, waar maar bomen en lekkere 
hapjes zijn. 
Ze weten precies waar ze deze hapjes kunnen  halen. 
Op sommige plaatsen in Schiedam worden ze door 
 inwoners extra verwend, door strengen met vogel-
zaad en dergelijke op te hangen. Soms vlak voor het 
raam; daar hebben de halsbandparkieten  blijkbaar 
geen enkele moeite mee. Soms scheren ze in  enorme 
groepen heel laag over, zo laag dat je het gevoel hebt 
te moeten bukken.
Alle halsbandparkieten uit de stad verzamelen zich in de avond in één of een paar bij elkaar 
staande bomen om de nacht door te brengen. Ze slapen dan ook echt, alhoewel een aantal 
vogels meestal wakker blijft om de omgeving in de gaten te houden.  Hoe kouder het is, hoe 
meer ze elkaar ‘s avonds opzoeken. De ‘slaapboom’ is een soort informatiemarkt: ze kijken 
waar de best gevoede vogels in de ochtend naar toe vliegen, daar valt vast wat te halen!  
En heeft een roofvogel zijn zinnen gezet op een halsbandparkiet,  dan is de kans dat deze 
 gepakt wordt een stuk kleiner als er een grote groep bij elkaar zit. Maar het is ook een mooie 
plek om te kijken of er wat leuks tussen zit om een nestje mee te bouwen.
De groene halsbandparkiet voelt zich thuis in Nederland, al is het klimaat niet ideaal voor 
het beestje. Net als in het land van oorsprong, zoals India en Pakistan, legt ze al in februari 
eieren. De helft van de eieren komt niet uit door de kou. Daarentegen hebben de parkieten 
minder last van natuurlijke vijanden, want hier komen geen slangen en varanen de nesten 
plunderen. 

De halsbandparkieten zijn van oorsprong naar 
Nederland gekomen als volièrevogel of zelfs 
als huisdier. Sommige mensen dachten  er een 
leuke kleine papegaai aan te hebben. Helaas 
zijn ze niet zo makkelijk tam te krijgen en leren 
de meeste al helemaal niet praten. Bovendien 
maken ze veel herrie en kunnen ze hard bijten. 
Menige halsbandparkiet is door  voormalige 
baasjes gewoon buiten gezet. 
Al met al is het een kleurrijke aanvulling in 
de stad en ze veroorzaken  niet veel overlast.  
Op het kabaal dat ze kunnen maken na dan; 
maar zodra het donker is, slapen ze.

Schiedamse papegaaitjes
Door Jacqueline Vos

Natuur-rijk Schiedam

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

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

Klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon

Roze Salon
Ruim 30 bezoekers van de Roze Salon hebben het 
jaar 2017 afgesloten met een heerlijk kerstdiner in 
de Wintertuin van Frankeland. 
Ook in 2018 is er elke laatste dinsdag van de maand 
een Roze Salon. Dit jaar zal elke bijeenkomst in het 
teken staan van een thema. In januari kwam Wendy 
de Rijk van Dock Schiedam op bezoek en was het 
thema ‘geluk’.
In februari staat het thema ‘liefde’ centraal. Dat zal 
ingeleid worden door Cindy Plomp, die hierover 
al eens in haar column van het Frankelandgroep 
Nieuws schreef.  
In maart wordt een uitstapje naar distilleerderij 
 Nolet gemaakt.

Door Erika van Driessen Hoogland

Dock is actief op het gebied van  buurtbemiddeling, 
jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijke  parti cipatie, 
maatschappelijk werk, opvoedings ondersteuning en 
ouderenwerk. 
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De uitslagen zijn  schitterend. Gemiddeld 
geven mantelzorgers de  Frankelandgroep 
een 8,5.
Het gaat dus goed! Maar het kan nog  beter. 
Dat is dus ook het thema van de  komende 
beleidsdagen.

De beleidsdagen vinden in principe plaats 
in Villa de Pastorie in Rockanje. Het afde-
lingsteam heeft de mogelijkheid om een 
avond van tevoren naar Rockanje te gaan 
en in de villa te overnachten. De medewer-
kers van mijn afdeling doen dat elk jaar.
Voor de teambuilding is dat wel echt fijn. 
Wanneer je je collega’s beter leert kennen, 
ben je op de werkvloer ook beter op elkaar 
ingespeeld.
Daarnaast vind ik het ook gewoon gezellig.

COLUMN

Cindy
Een nieuw jaar, nieuwe beleidsdagen! 
Soms komen er organisatorische veran-
deringen en worden deze doorgenomen 
op de beleidsdagen, zodat teams weten 
wat er wordt verwacht. Soms heeft de 
overheid afspraken gemaakt die gevolgen 
hebben voor ‘de zorg’ en dus ook voor de 
 Frankelandgroep.
Maar soms gaat het gewoon goed en 
wordt er bekeken of er zaken zijn die nog 
beter kunnen.
Het belangrijkst is dat teamleden weten 
wat er van hen wordt verwacht en dat 
een team ook daadwerkelijk als een team 
werkzaam is, hetgeen aan verschillende 
factoren kan worden bemerkt. Een van die 
factoren is tevredenheid. Zijn  bewoners en 
huurders tevreden, is de familie  tevreden? 
 Afgelopen jaar is er een enquête  uitgegaan 
naar mantelzorgers, de zogenaamde 
mantel zorgmonitor. 

foto’s: Fieke van Dieren

Vorig jaar deden we nog een escaperoom in 
de villa. Dan moet je binnen een  bepaalde 
tijd puzzels oplossen en hints vinden om 
in dit geval een code te  kraken. Goed 
voor de teambuilding en op  sommige 
 momenten ook heel hilarisch. Het leuke 
van de  escaperoom vind ik, is dat iedereen 
zijn of haar eigen kwaliteit kan inzetten. De 
een is goed in taal, de ander in  rekenen. 
Weer een ander is goed in het zoeken 
naar  verstopte puzzelstukken. Er werd op 
 iedereen een beroep gedaan om iets als 
team op te  lossen.

Al bestaat een afdelingsteam meestal 
 voornamelijk uit verpleegkundigen en 
 verzorgenden, het uiteindelijke team dat 
ervoor zorgt dat mensen tevreden zijn 
 bestaat daarnaast ook uit artsen, fysio-
therapeuten, gastvrouwen en -heren, 
 stagiaires,  medewerkers van de algemene 
dienst en de technische dienst, schoon-
makers, keukenpersoneel en zelfs uit nog 
meer mensen, waaronder ook activiteiten-
begeleiding, medewerkers van het 
 zwembad, et cetera.
Wanneer het eten tegenvalt, het licht het 
niet doet of de ruimtes niet schoon zijn, 
werkt dat niet mee aan een prettige woon-
omgeving, maar ook niet aan een prettige 
werkomgeving.

Juist een beleidsdag is uitermate  geschikt 
om door te nemen wat goed gaat op 
een afdeling, maar met name ook wat er 
 verbeterd kan worden. Iedereen wordt 
 geprikkeld om mee te denken over verbe-
teringen en er wordt gebruik gemaakt van 
elkaars kwaliteiten.
 
Verbeteringen kunnen klein zijn, zoals het 
maken van een aftekenlijst voor zaken 
waardoor het overzichtelijker is of taken 
zijn uitgevoerd.
Maar het kunnen ook grotere  verbeteringen 
zijn. Onze afdeling had behoefte aan 
een extra ruimte voor activiteiten, waar 
 bewoners zich ook kunnen terugtrekken op 
het moment dat zij de gezamenlijke huis-
kamer te druk vinden. De afdeling  boven 
ons had geen balkon, maar daaraan was 
wel behoefte.
Naar aanleiding van een idee op een 
 beleidsdag is er inmiddels een uitbouw 
 gekomen, waardoor wij de gewenste 
ruimte hebben en de afdeling boven ons 
het gewenste balkon.
Het idee kwam overigens van medewer-
kers en daarnaar werd door de directie en 
bestuurder geluisterd.

Het is dan ook geen toeval dat de 
Frankeland groep sinds het meedoen 
aan de titel ‘Beste Werkgever’ tot de 
 genomineerden behoort.
In 2016 won de Frankelandgroep deze titel 
met het cijfer 8,9!
Voor 2017 is de Frankelandgroep wederom 
genomineerd. Elders in het magazine staat 
vermeld welke plek wij ditmaal hebben 
 bereikt.

Aan het leveren van goede zorg en het 
waarderen van de werkgever valt maar 
moeilijk een rapportcijfer te geven, maar 
het zijn echt cijfers om trots op te zijn. 
 Laten we hopen dat de komende beleids-
dagen ervoor zorgen dat we deze mooie 
 resultaten kunnen continueren of zo 
 mogelijk zelfs verbeteren.

COLUMN
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Zondag 10 december werd er in de 
 huiskamer van afdeling 3 in Harg- 
Spaland  alvast een voorschot  genomen 
op de donkere dagen voor kerst. Er 
werden sneeuwpoppen  gemaakt van 
de sneeuw die op dat  moment bui-
ten voldoende voor handen was. De 
 resultaten zijn, zoals u op de foto’s 
kunt zien, erg bevredigend en ook het 
proces naar de poppen toe was erg 
vermakelijk. Een kleine sneeuwbal 
is uiteraard zo gegooid. Na heel wat 
 lachen en gezelligheid gebeurde er wat 
u waarschijnlijk al een beetje ziet aan-
komen: het geheel smolt! Ondanks dat 
kon iedereen toch terugkijken op een 
geslaagde middag.

Sneeuwpret in 
 Harg-Spaland

Om even bij stil te staan …
Feesten van verbinding
Door Jel van Geffen

Het afsluiten van het oude jaar gebeurt traditiegetrouw met veel feesten. Feesten die door 
iedereen worden gevierd. Zo zal dat ook in dit nieuwe jaar weer worden opgepakt. Oude 
feesten, tradities en gebruiken, maar er dienen zich ook steeds meer nieuwe feesten en 
 tradities aan. Deze worden dan wel niet door iedereen gevierd, maar veel mensen besteden 
er toch aandacht aan. 

Bij feesten aan het begin van het jaar kun je denken aan carnaval en Valentijnsdag. Ze zijn 
niet zo wijd verbreid als Kerstmis of nieuwjaar, maar veel mensen beleven plezier aan deze 
feesten. Jazeker, ook aan carnaval: het feest van het uit de band springen, loslaten en rela-
tiveren, voordat er weer periodes van soberheid en bezinning aanbreken. Want carnaval is 
verbonden met de veertigdagentijd, de tijd die voorbereidt op het paasfeest. Dat carnaval 
wel eens te ver gaat en mensen het tè losbandig vieren, heeft het bij sommigen wel een 
slechte naam gegeven. In die gevallen terecht.

Verbinding, daar zijn feesten vooral voor bedoeld: om mensen met elkaar te verbinden, 
om de banden tussen mensen aan te halen. Je zou het niet verwachten, maar nog steeds 
viert men tijdens carnaval die verbinding: velen zijn al de hele winter bezig met het bouwen 
van de carnavalswagens voor de optochten. Hele dorpen en gemeenschappen werken daar 
gezamenlijk aan: avonden ter voorbereiding, waar met veel lol en grappen de plaatselijke 
politiek en ontwikkelingen op de hak worden genomen, benadrukt of gerelativeerd. Het 
helpt de zaken in juiste proporties te zien, na te denken over wat echt belangrijk is. Jong en 
oud bereiden zich er op voor. Het verkleden, waarmee onderscheid tussen sociale milieus 
wegvalt, is er een onderdeel van.

Wat minder bekend in Nederland is Valentijnsdag. In mijn familie niet echt een feest van 
verbinding: eerder het tegendeel. Zoonlief is die dag jarig en hoeveel kaarten en bekers met 
toespelingen daarop hij in de loop van de jaren heeft gekregen, weet ik niet. Wel dat hij het 
vreselijk vindt en dat is weer een reden voor zijn zus om hem te blijven plagen. Voor anderen 
is Valentijnsdag een mogelijkheid om banden met vrienden, of met een speciale vriend(in) 
kenbaar te maken of aan te halen. 

Feesten verbinden ons, omdat we ze samen vieren. Of je iets viert en hoe, hangt af van 
jezelf, de mensen om je heen en wat je belangrijk vindt. Sommige families kennen eigen 
gebruiken en tradities in het vieren, in sommige tijden ontstaan weer (andere) gebruiken. 
Maar in het algemeen vieren we verjaardagen, (huwelijks)jubilea, et cetera omdat het een 
manier is om onze banden, banden tussen familieleden en vrienden, aan te halen. Juist die 
banden en verbinding zijn heel belangrijk. Die moet je koesteren, onderhouden, zorgen dat 
ze goed blijven. Want onze familie en vrienden hebben we nodig: niet alleen om te feesten, 
maar ook om dagelijkse zorgen en droeve ervaringen van het leven te delen; om te leven. 
Dus wens ik u veel mooie feesten toe dit jaar!

Door Marlies Engel
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Meezingen in Haarzuilens
Woensdag 21 maart gaat de reis naar het mooie  plaatsje Haarzuilens, waar u in restaurant 
’t Wapen van  Haarzuylen een koffiemaaltijd geserveerd krijgt, met onder meer soep en een 
kroket.
Hierna kunt u genieten van een opzwepend optreden van shantykoor Windstilte.

Het instappen bij Frankeland is om 10.00 uur.
Rond 17.00 uur bent u terug bij de opstapplaats.
De kosten van deze reis bedragen € 50,00 per persoon.

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

Voorjaarsrondvaart door vijf sluizen
Op woensdag 25 april rijdt de bus via de Betuweroute met haar prachtig gekleurde  bloesem 
naar Vianen. Daar stapt u op een fraai schip van rederij Waterfeesten en vaart u via vijf 
 sluizen onder meer over de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal.
Tijdens deze voorjaarstocht geniet u van een heerlijke broodjeslunch.

Het instappen bij Frankeland is om 10.15 uur.
Rond 17.30 uur bent u terug bij de opstapplaats.
De kosten van deze reis bedragen € 57,50 per persoon.

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

Busreizen vanuit Frankeland

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

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

De verbouwing en de inrichting van huiskamer ‘Magnolia’ is zo’n groot succes  geworden bij 
de bewoners, dat er besloten is om ‘Margriet’ ook te verbouwen tot een sfeervolle  huiskamer.
De voorbereidingen zijn halverwege 2017 begonnen. Over de kleuren, materialen en de 
 mogelijke inrichting zijn meerdere brainstormsessies geweest. Het moest minstens zo 
 gezellig worden als in ‘Magnolia’!

Halverwege november vorig jaar is met de 
 verbouwing begonnen. Eerst slopen, toen 
 opbouwen: behangen, schilderen en nieuwe 
meubels erin. 
Alles verliep voorspoedig en na een  kleine 
drie weken was de huiskamer klaar en  kon 
deze in gebruik worden genomen.
De bewoners vinden het prachtig:  huiskamer 
‘Margriet’ is heel sfeervol en gezellig 
 geworden!

Vernieuwde huiskamer ‘Margriet’ 
in Harg-Spaland
Door Marlies Engel
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High Five-diners

Om de twee maanden wordt op alle locaties een heerlijk menu van hoge kwaliteit 
 aangeboden. Iedereen is welkom om aan te schuiven. U dient zich wel van tevoren 
bij de horeca/keuken aan te melden. Tijdens deze culinaire avonden wordt onder het 
 genot van livemuziek een smakelijk en mooi viergangendiner geserveerd met een 
kopje koffie of thee toe. De overige dranken zijn niet bij de prijs inbegrepen.

De culinaire avonden vinden plaats op onderstaande locaties en data; de inloop is 
vanaf 16.45 uur.

 » Frankeland : Op de vrijdagen 13 april, 8 juni, 10 augustus,  
    12 oktober en 7 december 

 » Harg-Spaland :   Op de vrijdagen 23 februari, 20 april, 22 juni,  
  24 augustus, 26 oktober en 14 december 

 » Jacobs Gasthuis :   Op de zaterdagen 14 april, 9 juni, 11 augustus,   
  13 oktober en 8 december 

 » Schiewaegh :   Op de zaterdagen 14 april, 16 juni, 4 augustus,   
  13 oktober en 8 december 

 » Vaartland :   Op de woensdagen 21 februari, 18 april, 20 juni,  
  22 augustus, 31 oktober en 19 december

Kosten
De kosten voor de culinaire avonden bedragen:

 » bewoners en warme-maaltijdabonnementhouders: € 12,50

 » huurders en overige prijsgereduceerden: € 17,50

 » overige bezoekers: € 22,50

Eten en drinken bij de 
Frankelandgroep
In alle locaties van de Frankelandgroep kunt u ook dit jaar genieten van de ‘High 
Five-diners’, exclusieve viergangendiners, en van de ‘smulmiddagen’.

High Five-menu februari
Het menu voor februari komt uit het Frankelandgroep Kookboek 

‘Het recept voor 165 jaar succes’

Amuse
Bruschetta met tomaat, knoflook, basilicum en olijftapenade

Danny Koevermans (pag. 78)

Voorgerecht
De verdronken garnaal met garnalen, pepers, gember en kokosmelk 

Imelda Elward (pag. 10)

Hoofdgerecht
Boeuf à l’improviste

Willibrord Hosman (pag. 162)

Ovenkriel met rozemarijn

Casseroleschotel met ossenhaas, champignons, cantharellen en paprika

Witlofsla met appels, kaas en hamblokjes 
Miriam van Boxtel (pag. 22)

Dessert
Mini-trifles met cake, custard, bitterkoekjes en vers fruit

Anne-Marie van der Linden (pag. 262)
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High Five-menu april
In de maand april serveren wij een verrassingsmenu. 
Met dit menu gaat de Frankelandgroep dit jaar, onder leiding van chef Peter  Kallenbach, 
meedoen aan de wedstrijd ‘Beste menu van de Zorg 2018’.
De bezoekers van het High Five-diner in april zullen de eersten zijn die dit menu 
 samen met ons mogen proeven. Wij zijn benieuwd naar de reacties van onze gasten 
en hopen dan ook veel gasten te mogen verwelkomen.

Smulmiddagen

In alle locaties van de Frankelandgroep worden ‘smulmiddagen’ georganiseerd.  
De ‘smulmiddagen’ laten zich het best omschrijven als een ‘heerlijk tussendoortje in 
de middag’.

De data van de ‘smulmiddagen’ worden op alle locaties ruim van tevoren via  posters 
aangekondigd. Het onderstaande overzicht geeft alvast een idee van wat er iedere 
maand geserveerd zal worden. 

 » Februari High wine
 » Maart Chocoladefeest
 » April High tea (met oranje tintje)
 » Mei Warme Belgische wafels met ijs
 » Juni Haringmiddag
 » Juli IJsmiddag
 » Augustus Snertmiddag
 » September Mosselen
 » Oktober Bittergarnituur met warme en koude hapjes
 » November Beaujolais met een kaasplankje

Kosten
De kosten voor de ‘smulmiddag’ bedragen:

 » Bewoners en broodmaaltijd/warme-maaltijdabonnementhouders: gratis 

 » Huurders en overige prijsgereduceerden: € 3,50 

 » Overige bezoekers: € 6,00

Hopelijk mogen de locaties u op de smulmiddagen verwelkomen!

Tegemoetkoming Meerkosten 2018 
Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen? De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en 
Schiedam willen inwoners met een laag inkomen met deze tegemoetkoming financieel een 
steuntje in de rug bieden. Voor 2018 is het bedrag € 200,00 per regeling.

Let op: Voor 2018 zijn de folders en aanvraagformulieren pas per 1 april beschikbaar!
U kunt dit aanvragen bij ROGplus via telefoonnummer: 010 - 870 11 11, of via e-mail: 
info@rogplus.nl. Kijk voor meer informatie op de website: www.rogplus.nl.

Er zijn twee verschillende tegemoetkomingen:

Tegemoetkoming Langdurige indicatie (TK1)
Deze tegemoetkoming is voor mensen met een Wmo-indicatie of een indicatie voor lang-
durige zorg (Wlz).

Tegemoetkoming eigen risico (TK2)
Deze tegemoetkoming is voor mensen die het eigen risico van de zorgverzekering helemaal 
verbruikt hebben. Vraag uw zorgverzekeraar om een overzicht. Tegemoetkoming 1 en 2 als 
beide situaties voor u gelden.

Hoogte tegemoetkoming
Langdurige indicatie 2018 € 200,00
Eigen risico 2018 € 200,00

Voor wie?
Op onderstaand schema ‘Inkomensgrens’ ziet u per situatie of u in aanmerking komt voor 
de regeling. 
De tegemoetkomingen 2018 kunt u tot 1 juni 2019 aanvragen.

Zorgwegwijzer
Praktische informatie voor u!
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Meneer Van der Voort woont sinds negen maanden in Vaartland. Toen hij en zijn vrouw 
 tegelijk waren opgenomen in het ziekenhuis en duidelijk werd dat zij niet meer terug konden 
naar hun woning, zijn ze verhuisd naar Vaartland.

Kitsch&
     Tussen 
Kunst
met meneer Van der Voort

Meneer Van der Voort is geboren in 
 Rotterdam, maar is al op zeer jonge leeftijd 
met zijn ouders verhuisd naar Den Haag. 
In 1961 is hij in  Vlaardingen komen wonen. 
Ondanks dat hij al jaren in Vlaardingen 
woont, zal hij volgens Vlaardingers nooit 
een ´haringkopper’ worden.
Het is een goede keus geweest om naar 
Vaartland te  verhuizen want hij is zeer 
 tevreden over zijn woning op de zesde 
 verdieping en geniet dagelijks van het 
mooie uitzicht. Helaas heeft zijn vrouw er 
niet lang van kunnen genieten. Zij is in-
middels overleden. Meneer Van der Voort 
is  bijzonder  tevreden over de behulpzaam-
heid van de medewerkers in Vaartland. Ze 
staan altijd voor iedereen klaar en je hoeft 
je nooit te vervelen. 

Door Erika van Driessen Hoogland
Eenzaam voelt hij zich dan ook niet. 
 Dagelijks sport hij in ´de kelder´ om zijn 
conditie op peil te houden en bij goed weer 
gaat hij vissen. Meneer is gek op  water. 
Vroeger had hij samen met zijn vrouw een 
boot en trokken zij er veel op uit.  
Als ik hem complimenteer met zijn 
woning inrichting geeft hij aan dat het de 
stijl van zijn vrouw is. Hij geeft aan geen 
verstand te hebben van het inrichten van 
een  woning. Dat liet hij dan ook aan zijn 
vrouw over. Zij was er veel mee bezig en 
zorgde dat het allemaal bij elkaar paste. Hij 
is er wel tevreden over hoe het is ingericht, 
maar noemt het ´kitsch´. Maar kitsch is niet 
hetzelfde als goedkoop, geeft hij aan. Het 
vraagt wel veel onderhoud: enkele malen 
per jaar moet alles afgestoft worden en dat 
is veel werk. 
Als hij over de kast met de mooie ronde 
glazen hoeken vertelt, raakt hij niet uitge-
praat. Meneer Van der Voort is namelijk 
glaszetter geweest. Als er een ruitje stuk 
is, dan kost het kapitalen om het te laten 

 herstellen. De kast is inderdaad mooi en 
staat vol met bij elkaar passende snuiste-
rijen, zoals biscuit porselein en Swarovski-
beeldjes. Vol trots laat hij alles zien en ver-
telt ondertussen verder over zijn werk als 
glaszetter. Hij heeft ook veel glas in  koper 
gemaakt. Daar kon hij zijn creativiteit in 
kwijt.    
Kunst is er volgens hem in zijn  woning niet 
te vinden. Of misschien toch wel: een foto 
van zijn vrouw. Ze was een knappe vrouw. 
Toen zij jong was, heeft ze veel voor een 
fotograaf  geposeerd. Zij was  fotomodel. 
Vol trots haalt hij de ingelijste foto van de 
muur en laat deze aan mij zien. Met de foto 
in zijn hand gaat hij op de foto. “Zo is het 
ook een beetje een  eerbetoon aan mijn 
vrouw”, zegt meneer Van der Voort.      
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Met hun project ABCDate is Ipse de Bruggen uit Zoetermeer op donderdag 7 december 
de gelukkige winnaar geworden van de Anne-Marie van der Lindenprijs 2017. Trots en blij 
 ontvingen de medewerkers en bewoners van Ipse de Bruggen uit handen van Anne-Marie 
zelf een mooi beeldje, een cheque ter waarde van € 15.000,00 en een prachtige bos  bloemen.

Ipse de Bruggen trotse winnaar 
van de Anne-Marie van der Lindenprijs 2017!

ABCDate
Het project ABCDate is voor mensen van 
18 jaar of ouder met een verstandelijke 
beperking. Het is een complete methode 
voor contactbemiddeling met speciaal 
voor deze doelgroep aangepaste software 
en intensieve begeleiding die de kans op 
geluk, vriendschap en liefde significant 
vergroot.

Overige genomineerden
De overige genomineerden, Spring Foundation (Vlaardingen) en Stichting Sprank (Berkel 
en Rodenrijs), kregen eveneens een mooie bos bloemen en een cheque met een symbolisch 
bedrag van elk € 5.000,00.

Anne-Marie van der Lindenprijs
De Anne-Marie van der Lindenprijs werd eind 2015 ingesteld door Chris Oomen, directeur 
van DSW Zorgverzekeraar, bij het afscheid van Anne-Marie als directeur zorg/bestuurder 
van de Frankelandgroep.
De prijs geldt als eerbetoon voor haar verdiensten in de ouderenzorg en is bedoeld voor 
( startende) projecten en initiatieven in de zorg- en welzijnssector in de regio’s Nieuwe 
 Waterweg Noord en/of Delft, Westland en Oostland. Zowel cure-, care- als  welzijnsorganisaties 
kunnen hiervoor een  project indienen.

Door Wendy van Dongen
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Oudjaarsdag werd dit jaar op een wel heel bijzondere wijze gevierd: Het Danspaleis was 
uitgenodigd om een gezellige middag voor de bewoners van Schiewaegh te organiseren!
De Serre was omgetoverd tot een waar danspaleis, uiteraard compleet met oliebollen en 
appelflappen. 

Het Danspaleis
niemand is te oud om te dansen!
Door Jacqueline Vos

De ‘Platendraaier’ draaide herkenbare en 
zeer afwisselende muziek uit vroegere 
 tijden.
Uiteraard werd iedereen in de  gelegenheid 
gesteld om te dansen. De enthousiaste 
vrijwilligers dansten met iedereen. Het 
was onmogelijk om stil te blijven zitten bij 
al die herkenbare muziek. Met of zonder 
rolstoel … er werd gedanst! 
Daarnaast werd ook meegezongen en op 
het ritme meegetikt. Ook werden herinne-
ringen aan vroeger opgehaald. 
Bewoners konden verzoeknummers 
 aanvragen; hiervan werd goed gebruik 
 gemaakt.
Drie bewoners werden met een  speciale 
dans in het zonnetje gezet en kregen 
een mooie bloem, die zij als herinnering 
 natuurlijk naar huis konden meenemen.
De bewoners, maar ook aanwezige familie-
leden en vrijwilligers genoten enorm van 
de sfeer, de muziek en alle blije gezichten.
 
 

Wat is Het Danspaleis?
Het Danspaleis is een ouderwets gezellig 
dansfeest voor ouderen en iedereen die 
van swingen houdt. De ‘ Platendraaier’ trekt 
oude krakers van de  sterren van  weleer uit 
de koffer, zoals Johnny Hoes, Louis Prima, 
Lieve Hugo en Doris Day. 
Van meezinger tot tranentrekker, van 
 merengue tot Engelse wals en van polo-
naise tot rock-‘n-roll.
Het Danspaleis is een rondreizend 
muziek theater, compleet met een decor 
 geïnspireerd op de jaren ’40 en ’50 en 
( vrijwillige) dansers/danseressen die idem 
gekleed zijn.  
Zij zijn geschoold in het enthousiasmeren 
van ouderen om, soms na vele jaren, weer 
eens op de dansvloer te komen. Met of 
zonder rollator en met of zonder rolstoel: 
iedereen kan dansen. 

“Je wereld wordt steeds kleiner als je 
ouder wordt. Met plaatjes van  vroeger 
probeer ik de deuren naar buiten 
weer open te zetten. Ouderen  dansen 
met elkaar, met familie, met vrijwil-
ligers,  buurtbewoners en  personeel: 
ze  hebben plezier. Er  ontstaat een 
sfeer waarin vriendschappen kunnen 
 worden gesloten en mensen troost 
bij elkaar vinden. Dat is de kracht van 
 muziek.” 

Suna Duijf: oprichter Het Danspaleis 
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Wie meneer Johannes van der Vlug
Woont in Schiewaegh

Op de koffie bij …

De deur van zijn woning staat wagenwijd 
open. Meneer Van der Vlug zit met zijn rug 
naar de deur toe, gebogen over een krant. 
Natuurlijk ben ik van harte welkom, hij 
heeft er zin in en begint al aan zijn  verhaal 
voor ik goed en wel mijn jas heb uitge-
trokken. Ik ben zeer verbaasd wanneer hij 
mij trots zijn leeftijd vertelt. Hij hoopt op 
12 maart 96 jaar te worden. Je geeft het 
hem niet. Pas sinds een halfjaar woont hij 
in Schiewaegh; daarvoor een halfjaar in 
 Frankeland. Tot zijn 94e heeft hij zelfstandig 
gewoond aan de Joppelaan in  Schiedam. 
Daar heeft hij ook altijd een boerenbedrijf 
gehad, een melkveehouderij. Maar ho, 
meneer Van der Vlug, we gaan van start 
met uw geboorte. 

Oké, geboren op 12 maart 1922 aan de 
Broekkade, waar zijn ouders net een 
boeren bedrijf gestart zijn, met vijf hectare 
grond erbij en dertig melkkoeien. En één 
stier. Wat een leven moet die stier gehad 
hebben, zeg. En of die harem nog niet 
 genoeg is, wordt hij regelmatig uitgeleend 
aan de buren om dáár het veebestand op 
peil te houden.

In de jaren twintig is het ‘goed boeren’ voor 
het gezin met vier kinderen, maar de jaren 
dertig zijn magere jaren. Meneer Van der 
Vlug is geen studiebol, maar leest dan al 
geestdriftig de kranten en gaat  regelmatig 
de discussie aan met zijn meester, met wie 
hij het absoluut niet altijd eens is. Hij helpt 
zó goed mee in het bedrijf, dat zijn vader 
een knecht kan ontslaan; het ‘boer zijn’ zit 
hem in het bloed. In de oorlog  overlijdt 
zijn moeder, veel te jong en zijn vader 
blijft  achter met vier nog thuiswonende 
 kinderen. 

Door Carien Kemink De jeugd wordt zo in de gelegenheid   
gesteld een ‘zorgpaard’ te verzorgen. Ze 
borstelen op vaste tijden ‘hun’ paard en 
mogen er op rijden in een rijbak (mijn 
 eigen kinderen hebben er regelmatig 
 rondgelopen).
Zijn broer erft de boerderij van hun  ouders, 
zijn zussen trouwen beiden ook met een 
boer. 

Johannes en Jo krijgen vier kinderen; de 
oudste zoon wordt als kind een keer door 
een koe op de horens genomen, maar 
komt er met een paar gekneusde ribben 
vanaf. Zijn liefde voor het boerenleven is 
daarmee wel verdwenen en hij doet zijn 
oudste rechten graag over aan zijn jongste 
broer, die later het bedrijf van zijn  ouders 
inderdaad zal voortzetten. 

Ook hun boerderij is een welvarend 
 bedrijf, maar het is altijd keihard werken 
en  vakantie kennen ze niet. De koeien 
kunnen geen dag zonder de boer en zijn 
vrouw; wel eens een dagje heen en weer 
naar  België of naar Duitsland, maar meer 
zit er niet in. Hij heeft het nooit gemist, het 
boeren leven is alles voor hem. Op zijn 94e 
breekt hij zijn heup en revalideert hij in 
Frankeland. 

Het is geen vetpot, maar al hebben ze 
geen bouwgrond om zelf groenten op te 
 verbouwen, de ruilhandel viert hoogtij. 
Melk en vlees worden geruild tegen gries-
meel en groenten en meneer heeft nooit 
echt honger geleden.

Wanneer hij 29 jaar oud is, ontmoet hij de 
zeven jaar jongere Jo; het is liefde op het 
eerste gezicht. Hij belooft de pleegvader 
van Jo om drie jaar verkeringstijd in acht te 
nemen en mag daarna met zijn kers verse 
bruid de boerderij pachten en  wonen in 
een speciaal voor hen verbouwd gedeelte 
van die boerderij. De naam van deze boer-
derij is ‘Hof van Spaland’,  gelegen op de 
plek waar tegenwoordig winkelcentrum 
Hof van Spaland is gesitueerd. Het winkel-
centrum is dus letterlijk vernoemd naar 
zijn boerderij. In 1971 wordt de boerderij 
onteigend, meneer wordt uitgekocht en 
kan een huis betrekken aan de Joppelaan 
in  Schiedam. Nooit leuk om op zo’n  manier 
te verhuizen, veel te weinig geld voor 
 gekregen, maar achteraf heeft hij er toch 
nooit spijt van gehad. Het  gezin woont 
heerlijk aan de Joppelaan. Ook de heer 
Van der Vlug heeft koeien, later  komen 
daar varkens bij en zelfs op het laatst ook 
nog paarden, in een paardenpension.  
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Daarna wordt het  Schiewaegh, waar hij 
nog geheel zelfstandig alles kan en doet, 
maar waarbij hij zich de zorg van alle 
 lieve mensen graag laat aanleunen. Hij 
rijdt rond in een rolstoel, loopt met een 
rollator, heeft een hoorapparaatje sinds 
een maand en heeft een pufje  tegen 
 astmatische  bronchitis. Meneer Van der 
Vlug noemt zichzelf een gelukkig mens: 
61 jaar samen met zijn Jo, die in 2015 
 overleden is, vier  gezonde  kinderen, 
 veertien  kleinkinderen, een achter kleinkind 
en nog twee in  aantocht. De familieband is 
enorm.  Wanneer er iets te vieren is, wordt 
hij opgehaald om er bij te zijn. 

Het grootste gedeelte van de dag pluist hij 
De Telegraaf door, van voor naar achter en 
weer terug. “Ik heb nooit gerookt en nooit 
gedronken, dus ik permitteer me een wat 
duurdere krant.” Meneer ‘doet nog wat in 
aandelen’ en om dat goed te  kunnen, is 
het belangrijk om te weten hoe het er in de 
wereld aan toe gaat. 

Eten gebeurt beneden in het restaurant, 
dat breekt ook de dag. Verder gaat hij af 
en toe naar een bijeenkomst met een 
 dominee erbij, waar hij heerlijk kan praten 
over het geloof. 

Wat is de tijd omgevlogen. Meneer Van 
der Vlug heeft aan één stuk door verteld en 
mijn krabbels hebben wat weg van steno. 
Oh, de foto’s niet vergeten. “Mag ik met 
pet op?”, vraagt mijnheer. Natuurlijk, eens 
een boer, altijd een boer. Dáár doet die pet 
hem aan herinneren. De zwarte pet is voor 
overdag, de grijs geruite voor ’s nachts, dan 
kan er weleens wat trek staan en tja … die 
kale bol hè. Die pet past ons vast  allemaal, 
maar bij niemand staat ‘ie zo goed als bij 
hem.
Ik krijg twee stevige pakkerds als ik wegga. 
Het heeft hem duidelijk plezier gedaan om 
eens lekker over vroeger te praten. Voor 
ik de deur achter me dichttrek, kijk ik om; 
hij zit weer gebogen over zijn krantje met 
maar één vraag: kopen of verkopen?

Het afgelopen jaar zijn er in Vaartland twee 
cursussen gestart: een cursus schilderen 
en een  cursus mindfullness. Ook wordt 
eenmaal per twee weken een optreden op 
de woensdag avond aangeboden.

Zo heeft bijvoorbeeld turnvereniging 
 Leonidas het afgelopen jaar een demon-
stratie gehouden. Zo’n vijftien kinderen 
lieten hun kunsten zien. De Grote Vaart 
was omgetoverd tot gymzaal, inclusief 
mat, springplank en balk.

Iedereen heeft met grote bewondering 
gekeken naar wat de kinderen allemaal 
voor oefeningen konden doen. Benen in 
de nek, achterwaartse flikflak, handstand: 
lenigheid ten top!
Een veelgehoorde reactie van de  bewoners 
was:”Kijk uit dat jullie niets breken!”

Bezoek 
 turnvereniging 
Leonidas
Door Elly Kramer
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Stadsarchief Vlaardingen 

Brand in de 
Koningin Wilhelminahaven

Ook al is het lang geleden: veel lezers zullen zich de grote brand in de Koningin Wilhelmina-
haven nog goed kunnen herinneren. 

Door Joke van Leeuwen-Zuidgeest

Brandalarm
Om ongeveer 11 uur in de ochtend van 
9 februari 1951 ging in de  splinternieuwe, 
op 27 januari van datzelfde jaar in  gebruik 
genomen brandweerkazerne aan de 
 Hoflaan, het brandalarm af. Er woedde een 
brand in de Koningin Wilhelmina haven. 
 Onmiddellijk rukte de dienstdoende brand-
weerploeg uit naar de plek des onheils. 
Ter hoogte van de plaats waar de dokken 
van Figee lagen, stond de haven over de 
volle lengte in brand. Een dok, een sleep-
boot en een aantal meerpalen hadden 
vlam gevat als gevolg van een lasvlam, 
die een hoeveelheid in de haven drijvende 
olie in vuur en vlam had gezet. Door de 
enorme rookontwikkeling en de door de 
harde wind aangewakkerde vuurzee was 
het zicht zeer slecht. Hierdoor  raakte de 
- vrijwillige -  bemanning van een brand-
weervoertuig gedesoriënteerd, reed de 
kade af en belandde in de brandende 
 haven. 

De brand eist vijf levens
De ernstig verbrande, maar nog in  leven 
zijnde brandweerman Jo Baars werd 
door zijn collega Leen Maat en een werk-
nemer van een nabijgelegen bedrijf, uit 
de vlammen zee op de wal getrokken en 
in veiligheid gebracht. In een ambulance 
ging Baars met spoed naar het ziekenhuis. 
De andere vijf vrijwillige  brandweerlieden, 
waaronder de broer van Leen Maat, vond 
men pas nadat de brand was geblust.  Albert 
Maat, Herman Westdijk, Piet  Batenburg, 
Piet van Delft en Mar Kok waren op gruwe-
lijke wijze om het leven gekomen.

Ter hoogte van de plaats 
waar de dokken van Figee 
lagen, stond de haven over 

de volle lengte in brand.

vertegenwoordigers van Rijk en  Provincie 
en vele brandweer deputaties uit binnen- en 
 buitenland  namen deel aan de  plechtigheid. 
Na de indrukwekkende dienst vertrok de 
rouwstoet onder klokgelui en trom geroffel 
onder grote  belangstelling van  duizenden 
ontdane en meelevende Vlaardingers via 
de havenbrug en de  Westhavenplaats 
naar begraafplaats Emaus. Hier werden de 
slachtoffers in een gemeenschappelijk graf 
ter aarde besteld. 
Hun collega’s, de leden van de brandweer-
liedenvereniging ‘Door Oefening Vaardig’, 
richtten op het graf een monument op 
ter nagedachtenis en tevens als symbool 
van de grote lotsverbondenheid in het 
 brandweerkorps.

Bron  
‘Water en Vuur in Oorlog en Vrede’, L. Maat.

Rouwplechtigheid
De vijf brandweerlieden werden  opgebaard 
in de veertien dagen eerder zo feestelijk 
 geopende, nieuwe brandweer kazerne, die 
nu was ingericht als ‘ Chapelle  Ardente’. Hier 
was op 13 februari 1951 ook de  uitvaartdienst. 
Het voltallige  college van Burgemeester en 
Wethouders, de  Commissaris der  Koningin, 
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RAAD DE PLAAT

De oplossing van ‘Raad de Plaat’

De winnaars van ‘Raad de Plaat’ uit de vorige editie zijn:

mevrouw A. van Rook-van Vuuren, ’s-Gravelandseweg 722, Schiedam Frankeland/
  Jacobs Gasthuis
J. van Zellem, Willem Andriessenlaan 97, Schiedam Harg-Spaland
mevrouw A.W. Verbruggen-van Veen, Matlinge 817 Schiewaegh
mevrouw A. van der Graaf-Tissingh, Aalscholverlaan 65, Vlaardingen Vaartland

Watermolen ‘Oud Mathenesse’

Dit is de Overschieseweg in Schiedam.
Een watermolen (stenen stellingmolen) van de polder Oud-Mathenesse, 
op de hoek van de Parallelweg en de Overschieseweg in Schiedam.

RAAD DE PLAAT

Mocht u het weten, dan kunt u uw antwoord, voorzien van uw naam en adres, tot 
 uiterlijk maandag 5 maart inleveren bij de receptie van uw  locatie, of mailen naar 
fgn.redactie@frankelandgroep.nl.
Er is een cadeaubon van € 15,00 te winnen.

De nieuwe ‘Raad de Plaat’

U ziet een foto uit de collectie van het Stadsarchief Vlaardingen. 
Fotograaf J. Sluimer heeft een voor de stad belangrijke gebeurtenis op de gevoelige plaat 
vastgelegd. 
Weet u wat er hier plaatsvindt, waar de foto genomen is en in welk jaar het was? 
Als u een echte Vlaardinger bent, herkent u de plek waarschijnlijk meteen. 
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Hartenwens van mevrouw Van Kemenade

Samen met twee leden van de Vredeswerkgroep Schiedam, Riekje Sinnecker en Henny Wit, 
hebben we mevrouw Van Kemenade bezocht in haar appartement in Frankeland.  Mevrouw 
had een hartenwens opgegeven die bestond uit een goed gesprek over de vrede. Als  geestelijk 
verzorger mocht ik met die hartenwens aan de slag. Via de landelijke vredes organisatie PAX 
heb ik het adres gekregen van de leden van de Vredeswerkgroep in Schiedam. 

Door Jel van Geffen

Lichtjesavond

Op een grijze maandagmorgen hebben we 
met mevrouw, tijdens een heerlijk kopje 
koffie, gesproken over de vrede. Riekje 
en Henny vertelden over een  kunstproject 
dat hun werkgroep het afgelopen jaar 
 tijdens de Vredesweek in Schiedam heeft 
georganiseerd. Vluchtelingen in Schiedam 
 hebben onder leiding van kunstenaars 
 enkele  metershoge schilderijen gemaakt, 
gebaseerd op hun idealen en visie op 
 vrede: indrukwekkend.
Mevrouw Van Kemenade heeft de foto’s 
 ervan met veel plezier bekeken. Zij  vertelde 
op haar beurt aan de dames wat haar 
 bezighoudt en hoe belangrijk de vrede is: 
als 100-jarige heeft ze nog goed weet van 
de oorlogservaringen in haar jeugd. 

Tijdens de afgelopen winterfair hadden de bewoners van Frankeland de mogelijkheid om 
een wens te doen!
Twee bewoners van afdeling LP2/3 en een bewoner van afdeling 5/7 hadden als wens om 
naar het lichtjesfeest in Schiedam te gaan. 
Op vrijdag 15 december is hun wens uitgekomen en hebben zij kunnen genieten van het 
mooie verlichte Julianapark. 
De bewoners gaven aan eigenlijk nooit in het donker naar buiten te gaan, waardoor ze het 
best wel een beetje spannend vonden. 

Ook vertelde ze hoe belangrijk zij het vindt 
dat de mensen onderling een goede  relatie 
hebben. Niet alleen tussen landen, ook 
dichtbij. Dat is een beetje haar persoon-
lijke drijfveer: contacten tussen mensen, 
ook en vooral tussen bewoners onderling, 
aangaan en onderhouden. Om zo het  leven 
aangenaam te houden. Want als mensen 
elkaar kennen, dan komt er geen oorlog, 
dan leven mensen in vrede met elkaar. 
Een boeiend gesprek met deze dame, wier 
 enthousiasme aanstekelijk werkt.

Een goed gesprek over de vrede
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In gesprek met ... 
Grace Vogelezang, medewerker receptie Frankeland

Toen ik hoorde met wie ik in gesprek zou gaan moest ik meteen denken aan een actrice, 
een zangeres en een heuse prinses en dat bleek niet geheel onterecht. “Inderdaad, ik ben 
 vernoemd naar Grace Kelly.” Een inkoppertje dus.
“Eigenlijk had ik Gracia Maria zullen heten, maar daar stak de Burgerlijke Stand in  Rotterdam 
een stokje voor. Want dat zou volgens de ambtenaar een dankzegging zijn en dat kon toen 
niet. Dus werd het Grace Maria.”

Door Rob Besseling

Ze werd in Rotterdam geboren, heeft 
een Nederlandse vader en een Indische 
 moeder. “Mijn moeder moest na de  oorlog 
- eind jaren veertig - zoals zo veel anderen 
kiezen of ze Nederlandse wilde blijven of 
in Indonesië wilde blijven. Mijn opa zat 
toen in het KNIL (Koninklijk Nederlandsch- 
Indisch Leger) en kwam met zijn familie 
naar Nederland.”

Ruim veertig jaar is Grace al samen met 
Frans Landsbergen, met wie ze twee 
 prachtige dochters kreeg. “We zijn inmid-
dels opa en oma van Nova en Juliano. De 
kleintjes zijn mijn grootste trots.” En dat 
kan ik meteen zien aan de intense glimlach 
op haar gezicht.

“Heel vroeger werkte ik in een  stomerij. 
Ik was toen (ambulant) filiaalhoudster 
op het eiland Voorne-Putten maar ook in 
 Schiedam, in het filiaal van Bas van der 
Heijden aan het Broersveld en later aan de 
Rotterdamsedijk.”
Toen de kinderen kwamen is ze met werken 
gestopt om haar dochters op te voeden. 
Tot ze hoorde dat Frankeland  gastvrouwen 
zocht. “Ik ben toen in de hoofdvestiging 
begonnen, ‘s morgens bij de receptie en 
‘s middags op de afdelingen. Een erg  leuke 
en leerzame periode. 

“Mijn moeder komt uit Cimahi, dat ligt bij 
Bandung op Java. Ik hoop dit jaar met een 
aantal familieleden ernaartoe te kunnen 
gaan, want ik ben er nog nooit geweest. Ik 
was tot nu toe niet zo gemotiveerd, want 
ik ga liever op vakantie naar Spanje. Met 
name Calpe heeft mijn hart gestolen, ik 
prijs me gelukkig dat ik al wat vakanties 
in La Sorpresa heb mogen doorbrengen 
met mijn gezin en dat is voor mij toch wel 
een groot cadeau. Maar dit jaar willen 
we de geboortegrond van mijn moeder 
 bezoeken. Gewoon, weten waar zij en haar 
voorouders vandaan komen, waar haar 
wortels liggen. Ik wil het een keer gezien 
hebben. En ik ben nieuwsgierig waarom in 
het verleden zaken zijn gegaan zoals ze zijn 
gegaan.”

Dat ze op haar plek is bij de receptie van 
Frankeland blijkt wel als ik haar vraag of 
ze wel eens met iemand zou willen ruilen. 
Dan blijft het opeens opvallend stil. En 
dan, heel beslist: “Ik zou het contact met 
de bewoners niet willen missen.”

Joke Durenkamp was destijds mijn coördi-
nator en op haar verzoek ben ik hele dagen 
bij de receptie gaan werken. Zij vond dat 
namelijk wel het juiste plekje voor mij en 
ze heeft gelijk gekregen.”

“Als receptiemedewerker groet ik  allerlei 
mensen en ben ik dan ook het visitekaartje 
van Frankeland. Als ze hier een  woning 
 komen bezichtigen, zijn mensen vaak 
 nerveus en dan stel ik ze op hun  gemak. 
Anderen komen een praatje maken of 
 hebben iets beleefd dat ze kwijt willen. Er 
is altijd wel iets aan de hand. Dat maakt het 
leuk en interessant om bij de r eceptie te 
werken. Het is een allesomvattende baan. 
Niet alleen telefoon  beantwoorden of 
sleutels uitgeven, maar ook foto’s  maken 
voor pasjes, of een taxi bellen en de koffer 
klaarzetten, of de sleutels pakken als er een 
alarm is in de wijk. We houden de folders 
bij en de papieren die voor de afdelingen 
worden gebruikt. Te veel om hier even op 
te noemen.”

Grace heeft veel bezigheden. “ Natuurlijk 
zorgen voor mijn kleinkinderen, wat ik 
doorgaans op vrijdag doe. En met een 
 clubje van Frankeland loop ik  regelmatig 
wedstrijden van vijf kilometer. Dat is 
 meestal voor een of ander goed doel. 
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We hebben bijvoorbeeld wel eens de 
 Lichtjesroute gedaan in Bergschenhoek: 
in het donker met alleen een lampje op je 
hoofd en een ‘glow in the dark’- armbandje 
om, een weg volgen langs diverse 
‘ levende lichtgevende’ voorstellingen van 
het Circus. En we hebben meegedaan aan 
de Santa-run, waarbij een paar honderd 
kerstmannen, -vrouwen en -kinderen de 
stad rood kleuren. Dankzij de vele lopers 
en de sponsoren wordt dan een bedrag 
geschonken aan goede doelen, bijvoor-
beeld de Nierstichting. Van de grote groep 
lopers van de Frankelandgroep waarmee 
we destijds begonnen, zijn er nu nog vijf 
vaste renners over. Het aantal deelnemers 
wisselt en is afhankelijk van de drukte die 
deelnemers hebben ondervonden tijdens 
hun werk op de afdelingen.”

Grace vormt met Elsa en Jeanet het 
 bestuur van de personeelsvereniging 
van  Frankeland. “Wij organiseren  samen 
 activiteiten voor de leden en dat gaat 
best goed. Tijdens het laatste feest  waren 
er ruim 180 bezoekers. We gaan ook 
 weekendjes weg naar bijvoorbeeld Texel 
of Parijs/Disney, Berlijn, Keulen. Wat mij 
betreft waren Parijs en Disney – dit was 
één reis – het leukst tot nu toe, hoewel één 
dag Disney wel erg weinig is. In Newcastle 
hebben we gewinkeld en kerken bekeken.”

Ze gaat het liefst elk weekend één dag 
ergens naar toe. Ook volgt ze een cursus 
Spaans. “En ik zit in de OR als secretaris. 
Wat ik daar doe? Alles in goede banen lei-
den. Het gaat goed. Er is veel tevredenheid 
bij het personeel. Alles is transparant, je 
krijgt op alles antwoord als je vragen hebt 
of ergens mee zit. En als het niet goed gaat, 
proberen ze toch een alternatief te kiezen 
waar iedereen het mee eens is.”

Stilzitten is dus niet de sterkste kant van 
Grace. “Ik wil actief zijn, erop uit gaan.” 
 Uitzondering is een zomers strand of 
 terrasje, warm weer, een lekker drankje. 
“Dan is het niet erg om niet zo actief te zijn.” 
Ik heb de vraag, hoe haar ideale vakantie 
er uitziet, maar overgeslagen …

Grace vindt het spannend, wat de  vakantie 
naar de familieroots met haar zal doen. 
Zal ze verlangen krijgen om meer te weten 
te komen over wat er allemaal is gebeurd 
toen haar moeder en familie in Bandung 
en omstreken woonden? Ze wacht haar 
belevenissen maar rustig af.

Grace heeft uit eigen ervaring geleerd 
om de dag te plukken, om te leven en 
te  genieten. “Joke Durenkamp gaf me 
ooit het advies om me helemaal aan het 
 receptiewerk te wijden. Dat vind ik nog 
steeds een goed advies. Want ik heb het 
daar nog altijd naar mijn zin!”

Organisatie
De Frankelandgroep biedt in vijf locaties verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg 
aan  ouderen in Schiedam en Vlaardingen.

Taakomschrijving
Voor locatie Harg-Spaland in Schiedam zijn wij op zoek naar een enthousiaste 
vrijwilliger bij de huishoudelijke dienst voor het rondbrengen van het wasgoed 
bij onze ongeveer 80 bewoners.
Het wasgoed wordt op donderdagochtend bij ons afgeleverd. De  werkzaamheden 
vinden dus ook op donderdag plaats. Het gaat om maximaal twee uur, u kunt 
zelf bepalen op welk moment van de dag. 

Meer informatie?
Contactpersoon: Milica Gojkovic, hoofd huishoudelijk dienst 
Telefoonnummer: 010 – 247 51 39
E-mail: m.gojkovic-cutovic@frankelandgroep.nl 
Website: www.frankelandgroep.nl

Wat vragen wij van u?
U bent iedere week op donderdag twee uur beschikbaar. U bent opgewekt en 
 gezellig, beleefd en respectvol, u werkt secuur en heeft affiniteit met ouderen, 
ook met dementerenden.

Wat levert het u op?
U werkt in een betrokken en gezellige organisatie en wordt enorm gewaardeerd 
door uw collega’s en de bewoners. U ontvangt een vergoeding om te besteden 
in onze Brasserie.

V R I J W I L L I G E R  H U I S H O U D E L I J K E  D I E N S T 
H A R G - S P A L A N D
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ZORGCAFÉS

Woensdag 10 januari was het eerste Parkinson Café van 2018 in de Havenzaal van  Frankeland. 
Wederom een goed bezochte middag. Obbe Roos en Maartje Staring, beiden logopedist in 
het Franciscus Gasthuis & Vlietland, waren in Frankeland te gast. 

Wat is nu eigenlijk logopedie? Een 
 logopedist houdt zich bezig met het 
 verbeteren van spraak en verstaanbaar-
heid. Tevens kan een logopedist advies 
 geven bij slikproblemen en speeksel verlies. 
Logopedie bij mensen met  Parkinson is 
belangrijk, omdat ongeveer 90% van de 
mensen moeite heeft met spreken. Een 
veelbesproken probleem is een ‘zachte’ en 
‘hese’ stem. Mensen zelf hebben het niet 
altijd gelijk door dat ze minder verstaan-
baar zijn. Meestal valt het een partner als 
eerste op. In het begin denken  mensen 
uit de omgeving dat er  bijvoorbeeld 
 sprake is van slechthorendheid, maar dat 
is  meestal niet het geval. Voor de  patiënt 
zelf is het zeer  vervelend als je  jezelf niet 
goed  verstaanbaar kunt maken. Je kunt 
je  hierdoor namelijk  geïsoleerd voelen, 
 doordat je minder betrokken bent bij 
 gesprekken. 

Parkinson Café
van 10 januari

De logopedist adviseert mensen om bij-
voorbeeld langzaam te praten, luider te 
spreken en de ademhaling bewust aan de 
stem te koppelen. Ondanks deze adviezen 
merkten Obbe en Maartje dat de patiënt 
aan teveel dingen tegelijk moest denken. 
Het geleerde bleef hierdoor minder goed 
hangen. Om deze reden werken zij met de 
LSVT Loud methode. Bij deze methode 
ligt de focus voornamelijk op één vlak, na-
melijk luid spreken. De therapie heeft een 
zeer hoge frequentie, namelijk vier keer 
per week een uur oefenen. Daarnaast krijg 
je ook nog huiswerkopdrachten mee om 
thuis mee te oefenen. 

‘Als je praat, praat je samen’ 
Het helpt als degene met wie je praat zich 
ook bewust is van zijn of haar stemgebruik. 
De logopedist adviseert daarom ook om 
bijvoorbeeld samen met je partner naar de 
therapie te komen. 

Door Mellisa Koevermans

ZORGCAFÉS

Na het eerste deel van de presentatie 
toostten alle aanwezigen op een voor-
spoedig 2018! Vervolgens werd het 
 echtpaar  Groenewegen gevraagd om 
als  gastsprekers hun ervaringen te  delen 
over de LSVT Loud-methode. Meneer 
 Groenewegen las een stukje tekst op 
en alle aanwezigen hoorden nu in de 
 praktijk dat luid spreken de verstaanbaar-
heid kan  verbeteren. De ervaring leert dat 
de  therapie als vermoeiend ervaren kan 
 worden. Het is daarbij ook belangrijk om 
de huiswerkopdrachten die de logopedist 
 meegeeft, goed bij te houden, want als 
deze  versloffen, merkt men direct minder 
goed  verstaanbaar te zijn. 

Een onderdeel van de therapie is 
 bijvoorbeeld het spreken met een luide 
‘AAAHH’, ‘JAAAA’ of ‘BOOOOOT’. Deze 
harde  klanken worden geoefend aan de 
hand van stukjes tekst die mensen interes-
seren.  Bijvoorbeeld een  krantenstuk, een 
recept uit een kookboek of een stukje uit 
een sportblad. Het effect blijkt  positief. 
 Mensen merken op dat hen minder 
wordt gevraagd om dingen te herhalen, 
ze  durven weer te spreken en krijgen er 
meer plezier in. Er werden twee filmpjes 
getoond van  mensen met Parkinson, die 
de Loud- methode hebben mogen ervaren. 
Het verschil van voor en na de therapie 
was indrukwekkend. De bezoekers waren 
zichtbaar onder de indruk van het effect. 

Wist u dat logopedie wordt vergoed 
door uw zorgverzekering? 
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Veel mensen lezen nog gewoon een boek, maar anderen lezen via een reader 
op een scherm waarop de letters ook kunnen worden vergroot.

Ik stel mij eerst even voor, mijn naam is Coby Roos en ik woon in  Groenzicht, 
in een aanleunwoning van Harg-Spaland in Schiedam-Noord. Al heel wat 
jaren ben ik lid van de leeskring die is opgezet toen onze Vrouwenbond, de 
NCVB (Nederlandse Christelijke Vrouwenbond) nog bestond. Later kreeg deze 
 vereniging de naam ‘De Passage’, deze bestaat nog!

De leeskring bestaat uit vijf vaste leden. We lezen steeds om de zes weken een 
boek dat door één van ons is uitgezocht. We komen bijeen en praten vaak eerst 
over ons eigen leven. Vaak biedt het boek dat we gelezen hebben ook veel 
 raakvlakken met ons eigen leven. We lezen voornamelijk literaire boeken.
Soms is het boek een tegenvaller. Dan belooft de schrijver of schrijfster een 
bepaald verhaal op de achterflap, maar dat klopt niet altijd met de inhoud.
Wat wel een goed boek was, blijft uiteraard veel langer in ons geheugen!

Misschien denkt u er ook over om een leeskring beginnen. Probeer dan vijf 
mensen bij elkaar te krijgen en doe het gewoon!
In Harg-Spaland kunnen wij bij de bibliotheek op dinsdagmorgen van 09.00 uur 
tot 10.30 uur boeken lenen, ook met grote letters.
Als u lid bent kunt u natuurlijk ook elders boeken van de bibliotheek lenen.

Veel leesplezier!

Leeskring
Door Coby Roos, voorzitter bewonersvereniging Groenzicht

Aanbevolen boeken zijn:
 » De vliegeraar - Khaled Hosseini
 » Paula - Isabel Allende
 » Turbulentie - Annette Herfkens

Muziekmiddag met Joke & Herman
Zaterdag 17 februari, 14.30 uur in de Serre van Schiewaegh
Meezingliedjes en leuke acts.

Shantykoor Overstag
Zaterdag 17 februari, 14.30 uur in de Grote Vaart van Vaartland
Shanty’s en forbitters, liedjes die betrekking hebben op de haven 
van Rotterdam.

Shantykoor Vlaardingen         
Zaterdag 24 februari, 14.30 uur in de Floriade van Harg-Spaland                             
Nederlandse, Engelse, Ierse en Duitse zeemansliedjes.

Dameskoor Betty Fox
Zaterdag 3 maart, 14.30 uur in de Havenzaal van Frankeland
Nederlandse liedjes en Engelstalige popsongs uit de jaren ’60 en ’70.

Shantykoor Vlaardingse Muiters
Zaterdag 3 maart, 14.30 uur in de Serre van Schiewaegh
Zeemansliedjes en alles wat daarbij hoort.

Paul Clifton
Zaterdag 3 maart, 14.30 uur in de Grote Vaart van Vaartland
Nummers van onder meer Eddy Christiani, Wim Sonneveld, 
Willy Alberti, Vader Abraham, Frans Bauer en André Hazes.

 
Tiny en Mario
Woensdag 7 maart, 19.30 uur in de Grote Vaart van Vaartland
Meezingen met Tiny en Mario.

PODIA UITGELICHT
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Perry Zuidam             
Woensdag 10 maart, 14.30 uur in de Floriade van Harg-Spaland
Nederlandstalige meezingers, afgewisseld met Engelstalige 
 nummers en eigen repertoire. 

Ensemble Insulinde
Woensdag 14 maart, 19.30 uur in de Tuinzaal van Jacobs Gasthuis
Meezingliedjes van operette, musical tot tangomuziek en van orkes-
trale stukken tot bigband in kleine vorm.

Shantykoor Stuurloos
Zaterdag 17 maart, 14.30 uur in de Havenzaal van Frankeland
Shanty- en seasongs in diverse talen.

Hans Somers en Netty Reek
Zaterdag 17 maart, 14.30 uur in de Grote Vaart van Vaartland
Met het publiek terug in de (muzikale) tijd.

Princetown Jazzband
Woensdag 21 maart, 19.30 uur in de Grote Vaart van Vaartland
Gevarieerd repertoire bestaande uit pure dixieland, swing, jive en 
latin-nummers. 

Spalandiakoor 
Zaterdag 24 maart, 14.30 uur in de Floriade van Harg-Spaland
Ter ere van het afscheid van pianist Ed Saarloos geeft het Spalandia-
koor een extra concert. 

Verrassingsoptreden 
Zaterdag 31 maart, 14.30 uur in de Floriade van Harg-Spaland
Er staat een bijzonder optreden op het programma.

PODIA UITGELICHT

Roy Alexander
Zaterdag 31 maart, 14.30 uur in de Grote Vaart van Vaartland
Frans Bauer-imitator en hits van andere Nederlandse artiesten.

Optreden Tricolore
Maandag 2 april (2e paasdag), 14.30 uur in de Serre van Schiewaegh
Nederlandse meezingers en Engelstalig repertoire.

Senioren Big Band Rotterdam                                                                   
Zaterdag 14 april, 14.30 uur in de Havenzaal van Frankeland
Naast de traditionele swing ook latin, mambo en muziek van 
The Ramblers.

Marie Christien 
Zaterdag 14 april, 14.30 uur in de Floriade van Harg-Spaland 
Zelfgeschreven liedjes van hoge kwaliteit die gaan over alle zaken 
van het leven. 

John Swaab
Zaterdag 14 april, 14.30 uur in de Serre van Schiewaegh
Een ouderwets gezellige middag.

Vlaardingse Smarties
Zaterdag 14 april, 14.30 uur in de Grote Vaart van Vaartland
Nederlandstalige smartlappen en levensliederen.

PODIA UITGELICHT

Bij het ingaan van de zomertijd wordt de klok één uur vooruitgezet. 
Ieder jaar gebeurt dit in de nacht van zaterdag op zondag van het 
laatste weekend in maart. 

De zomertijd gaat dus in van zaterdag 24 op zondag 25 maart.
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PUZZELTIJD

49 1 10 222 6 5941 1725 5

5 3 7

8 9

2 9 6

1 4 5

2 3 9

5 2 8 6

4 6

3 1 2

8 7 5

Naam :

Adres : 

Postcode :

Oplossing(en) :  Sudoku Kruiswoordraadsel

    

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

Kruiswoordraadsel met als oplossing: beddenlakens
mevrouw C.C.M. van Gils, Henriëtte Bosmansplein 124, Schiedam Frankeland/Jacobs Gasthuis
mevrouw E.M. Hund-Eijgenraam, Meerzicht 106 Harg-Spaland
J. Grobecker, Oudelandselaan 190, Berkel en Rodenrijs  Schiewaegh
de heer A.C.J. Voormolen, appartement 616  Vaartland

Sudoku met als oplossing: 7
mevrouw M. van Gerven, Havenbogen 22, Schiedam  Frankeland/Jacobs Gasthuis
mevrouw J. van Haastert-Storm, De la Marplein 52, Schiedam Harg-Spaland
mevrouw M.H. van Eijk-van der Haar, Matlinge 819 Schiewaegh
mevrouw J.C. Doorduin-Stap, Stadhouderslaan 28, Vlaardingen Vaartland

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

De oplossing(en) van de nieuwe puzzel(s) kunt u tot uiterlijk maandag 5 maart inleveren bij de 
 receptie van uw locatie, dan wel mailen naar fgn.redactie@frankelandgroep.nl. 
Onder de goede inzenders van één of beide puzzels worden waardebonnen van € 15,00 verloot.

PUZZELTIJD
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EXPOSITIES

Schiewaegh
Kunstenaar Jolanda Kuiters
Expositie tot 6 april
Contact jjtv@kabelfoon.nl 

Sinds Jolanda Kuiters zo’n twee jaar geleden 
een workshop ‘dikke dames’ schilderen bezocht, 
is zij enthousiast hobbyschilder. Jolanda maakt 
haar schilderijen op canvas en gebruikt daarbij 
acrylverf met diverse technieken, waaronder het 
paletmes. Het zijn vrolijke schilderijen met frisse 
kleuren en grappige tekeningen van onder meer 
koeien, tulpen en gezellige dames.

Vaartland
Kunstenaar Juus Amen
Opleiding  Willem de Kooning Academie 
 te Rotterdam
Expositie tot 4 april 
Contact juusamen@gmail.com 

Juus Amen, die al eerder in Vaartland heeft 
 geëxposeerd, schildert figuratief. 
Zijn nieuwe acrylwerken met vrolijke  onderwerpen 
zijn veelal in felle kleuren uitgevoerd.

Frankeland
Kunstenaar Rik de Graaf (1957)
Opleiding  Willem de Kooning Academie 
 te Rotterdam
Expositie 1 maart tot 1 mei 
Titel/Thema Reflecties 

De expositie bestaat uit zwart-wit foto’s,  aquarellen, 
grafieken en collages. 
Rik de Graaf gebruikt veelal reflecties in zijn 
 creaties omdat dit vervreemdend, abstract en 
soms bijna surrealistisch werkt.

Franke landgroep

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

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

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

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

Franke landgroep

Heeft u Zorg Thuis nodig?

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

Wij helpen u graag met:

• hulp bij het huishouden
• verzorging en verpleging
• begeleiding

• zorg na een ziekenhuisopname
• alarmering thuis

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

Voor meer informatie kunt u bellen naar 010 426 49 25 
of kijk op onze website www.frankelandgroep.nl
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De Frankelandgroep bestaat uit Frankeland, Jacobs Gasthuis, Harg-Spaland, 
Schiewaegh, Vaartland en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (TOF)

Wij bieden u:
•  een prachtige villa met een grote living, diverse 

zitgelegenheden, een uitgebreide keuken en 
mooie slaap- en badkamers

•  luxe voorzieningen voor een ontspannende 
vakantie, zoals twee riante zwembaden, een 
jacuzzi, een sauna en een tennisbaan

•  een grote tuin waar u heerlijk kunt wandelen

Deze vakantievilla, gelegen in het dorp Benissa, vlakbij Calpe, wordt in de periode van oktober tot en  
met mei verhuurd aan senioren uit de regio. U kunt in groepsverband met andere senioren vakantie  
vieren op La Sorpresa, maar de villa kan ook voor een eigen gezelschap worden gehuurd.

Wilt u als senior nog eens heerlijk 
op vakantie naar Spanje?
De Frankelandgroep biedt u, al dan niet onder begeleiding, 
een prachtig verblijf op La Sorpresa.

•  begeleiding van vrijwilligers gedurende uw 
verblijf (zoals het u ophalen van het vliegveld, 
boodschappen doen en het maken van excursies).

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

F ranke landgroep

Franke landgroep

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

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

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

www.frankelandgroep.nl
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