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kijkers runnen is toch wel iets anders dan dagelijks 

leiding te geven aan een instelling die zich breed 

inzet voor het welbevinden van ouderen in de 

regio. Het mag vast niet, maar als ik beide heren 

hoor, dan proef ik toch altijd een soort minachting 

voor, en onderschatting van het werk waarvoor 

veel mensen zich vele jaren met passie en gedre-

venheid inzetten. Natuurlijk, er zijn zorginstellingen 

die teveel bezig zijn met het nastreven van groei 

en/of een grotere auto voor de directeur te regelen 

en dat kan uiteraard nooit de bedoeling zijn. Dat 

gaat aantoonbaar ook niet altijd goed. Nou, deze 

directeur�gaat�dagelijks�op�de�fiets�naar�haar�werk!

Laat genoemde heren eerst zelf maar eens zorgen 

voor alle keurmerken die wij al jaren hebben, voor 

diverse prijzen zoals ‘Beste werkgever’, eerste 

prijzen op verzuimranglijsten en prima scores op 

www.zorgkaartnederland.nl.

De beste stuurlui ... en schoenmakers en leesten ...

Genoeg over mijn frustratie, nu over de inhoud van 

deze Frankelandgroep Nieuws. 

Wat kunt u verwachten? Er is in dit nummer weer 

aandacht voor de jaarlijkse ‘Dag van de Verpleging’, 

waarin u kunt lezen welke activiteiten hiervoor bij 

de verschillende locaties opgezet zijn. U komt een 

verslag tegen over diners die voor mantelzorgers 

zijn georganiseerd, om hen zo te kunnen bedanken 

voor hun belangrijke en gewaardeerde inzet. Ook 

kunt u kennisnemen van de uitslag van de ‘Vernet 

Health Ranking’. Wat dat precies is en inhoudt, leest 

u verderop in dit blad. 

Ook de column van Cindy ontbreekt niet in deze 

uitgave en zij maakt dit keer een gewaagd onder-

werp bespreekbaar. Om kennis te nemen van de 

andere onderwerpen en verslagen kunt u bij de 

inhoudsopgave terecht of u gaat gewoon bladeren.

Ik schrijf dit voorwoord aan het einde van de 

meivakantie en we hebben nu al vele prachtige 

zonnige dagen achter de rug. Laten we hopen dat 

dit een voorbode is voor een hele mooie zomer. Ik 

wens u dan ook veel leesplezier en nog vele fraaie, 

zomerse dagen!

Ik heb er zin in!

Voorwoord
Minke de Jong

directeur zorg, Frankeland, Jacobs Gasthuis en TOF

Het is alweer zover: ik mag het voorwoord vullen in deze editie. Het lijkt 

nog maar zo kort geleden dat ik dat de vorige keer mocht doen. Dat komt 

natuurlijk door waarvoor we gekozen hebben: het voorwoord wordt altijd 

geschreven door een directielid of, sporadisch, door de bestuurder. Aange

zien we gekozen hebben voor slechts drie directeuren en zelfs maar één 

bestuurder voor onze vijf locaties, ben je dan automatisch regelmatig aan 

de beurt.

Mensen als Hugo Borst, die als voetbalanalist 

blijkbaar ook van alles weet over verpleeghuiszorg, 

en Jan Slagter, die, als omroepbaas van MAX, ook 

denkt het zelf beter te kunnen dan mensen die al 

jaren met dit bijltje hakken, zeggen wel dat overal 

teveel bestuurders, directeuren en managers in de 

zorg werken, maar bij de Frankelandgroep valt dit 

dus nogal mee. 

Ik wens beide heren oprecht veel succes in hun, 

ongetwijfeld goed bedoelde en op een bepaalde 

manier ook gewaardeerde, pogingen de zorg te 

verbeteren. Maar wekelijks over je dementerende 

moeder schrijven of een omroep voor oudere 
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Inleiding
Waarschijnlijk is het u niet ontgaan in de media: 

sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe geldende 

(Europese) wet als het gaat om de bescherming van 

persoonsgegevens. Deze wet heet de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze 

wet staat onder andere beschreven hoe organisa-

ties moeten omgaan met persoonsgegevens. 

Ook staan uw rechten als betrokkene beschreven  

in deze wet.  

Vernieuwde 
 Privacywetgeving

Als u meer wilt weten over hoe wij met uw 

gegevens omgaan,  verwijzen wij u naar 

onze website (www.frankelandgroep.nl). 

Hier vindt u onze privacyverklaring, 

waarin wij onder andere beschrijven welke 

gegevens wij precies verzamelen en met 

welk doel wij dit doen. 

Privacyverklaring 
Frankelandgroep voor cliënten

Wat betekent de AVG voor u?
Dankzij de AVG krijgt u meer zeggenschap over 

uw gegevens en krijgt u inzicht in wat er met uw 

 gegevens gebeurt. 

Binnen de Frankelandgroep verzamelen wij gege-

vens van u die wij nodig hebben om goede zorg te 

kunnen leveren. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan 

om gezondheidsgegevens die staan beschreven 

in uw zorgdossier, maar ook verzekeringsgege-

vens�om�de�financiële�afhandeling�te�kunnen�

organiseren. 

Als wij gegevens van u verzamelen, heeft u onder 

andere het recht om:

- uw gegevens in te zien;

- gegevens te laten aanpassen of verwijderen 

indien dat nodig mocht zijn;

- gegevens over te laten dragen aan een andere 

(zorg)organisatie.

Hoe gaat de Frankelandgroep met uw 
gegevens om?
Binnen de Frankelandgroep hechten wij veel 

waarde aan privacy. Het beschermen van gegevens 

maakt deel uit van ons dagelijks werk. 

De Frankelandgroep is verplicht om gegevens 

over de geleverde zorg te delen met zorgkantoor, 

zorgverzekeraar of gemeenten voor de declaraties. 

Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien 

noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal 

uitgewisseld worden met andere zorgverleners. 

Deze uitwisseling vindt plaats via beveiligde 

verbindingen. 
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Binnen de Frankelandgroep wonen bewoners die 

extra voeding nodig hebben om aan te komen 

of om op gewicht te blijven. Om deze bewoners 

te helpen hun doel te halen, hebben we ervoor 

gekozen om, naast de extra tussendoortjes op de 

afdeling en zo nodig drinkvoeding, vanuit de bras-

serie eiwitverrijkte ‘snacks’ te verstrekken.

De afgelopen maanden hebben de keuken en de 

afdeling diëtetiek daarom hard gewerkt om wat 

meer gezonde snacks en snacks met voldoende 

eiwit te ontwikkelen. Met de eiwitverrijkte snacks 

proberen we meer en gezonde keuzemogelijkheden 

te bieden aan onze bewoners. 

Assortiment
Alle brasserieën van de Frankelandgroep kunnen 

onderstaande producten leveren. 

Deze producten bevatten minimaal 200 kcal en 10 

gram eiwit.

• 75 gram tonijnsalade (uit eigen keuken)

• 70 gram kaassalade (uit eigen keuken)

• 50 gram kaas (=5-6 blokjes kaas)

• 100 gram gebakken mosselen

• 100 gram vegetarische balletjes

• 140 ml Griekse yoghurt met honing en walnoten 

(door eigen keuken gemaakt)

• 150 ml volle kwark

• Casinobrood met zalm en roomkaas (uit eigen 

keuken)

• Ham/kaas croissant

• 5 bitterballen

• 135 gram eiersalade 

• 100 gram gehaktballetjes in tomaten saus

• 150 ml eiwitrijke drank, bananensmaak  

(8 gram eiwit) 

• 150 ml eiwitrijke drank, mangosmaak  

(8 gram eiwit)

Nieuwe eiwitverrijkte snacks

Door Petra van Pelt

Op Hemelvaartsdag is er in Jacobs Gasthuis de ‘Wie-ben-ik-quiz’ 

gespeeld.

Aan de hand van baby- dan wel jeugdfoto’s moesten de bewo-

ners, die in teams waren ingedeeld, raden wie van de collega’s 

het waren.

Dat viel nog niet mee en het gaf ook veel hilariteit, maar toch 

hebben twee teams, op twee personen na, het geraden en 

vielen daarmee in de prijzen. 

Kwetsbare ouderen

Het was Michael Tieland die in zijn Wagenings promotieonderzoek ProMuscle (2013) liet zien dat de com

binatie van eiwitsuppletie en krachttraining de afname van spiermassa en spierkracht  sarcopenie  kan 

tegengaan. In één van zijn interventiestudies volgden ruim zestig kwetsbare ouderen bijna een half jaar lang 

een krachttrainingsprogramma; de helft van hen kreeg twee keer per dag een supplement van 15 gram eiwit; 

de andere helft kreeg een placebo. In beide groepen nam de spierkracht in die 24 weken met 40 procent toe. 

De spiermassa bleef in de controlegroep echter ongeveer gelijk, terwijl die bij de deelnemers die ook eiwitten 

hadden gekregen, toenam met gemiddeld 1,3 kg. Conclusie: langdurige krachttraining is een effectieve 

methode om de spierkracht en het fysiek functioneren van fragiele ouderen te verbeteren, maar extra eiwit

inname is nodig om hun spiermassa ook werkelijk te vergroten.

“Bij ouderen die niet actief zijn en bij wie de eiwitvoorziening niet optimaal is, valt dus echt iets te ver 

beteren,” zegt Lisette de Groot, hoogleraar Voeding van de oudere mens en destijds promotor van Tieland. 

“Dat het allemaal niets meer zou uitmaken als mensen eenmaal oud zijn, klopt niet.” Haar eigen onderzoek 

richt zich op alle vier de elementen die bepalend zijn voor het functioneren van oudere mensen: cognitieve 

achteruitgang (mogelijk leidend tot dementie), osteoporose (verminderde botmassa), anorexia of aging 

(verstoorde eetlustregulatie) en sarcopenie. Spiermassa is actief weefsel, zegt zij over dat laatste element. 

De ‘turnover’  het inbouwen en weer vrijkomen van eiwitten  gaat vrij snel: “Een oudere die bijvoorbeeld 

bedlegerig wordt, verliest al snel spiermassa. Gebeurt dat vaker, dan is de achteruitgang progressief. 

Krachttraining kan dat proces remmen, in combinatie met voldoende eiwitinname.”

Wie-ben-ik-quiz
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Tijdens mijn bezoek aan de dierenclub op een 

afdeling in Frankeland waren er ook twee dames 

van de Bibliotheek Schiedam aanwezig. Zij hadden 

enkele boeken meegenomen met dierenver-

halen, -gedichten en -liedjes. Met belangstelling 

werd er geluisterd, maar ook meegezongen met 

de versjes, zoals ‘Dikkertje Dap’ van Annie M.G. 

Schmidt. Naar aanleiding hiervan werden nog meer 

liedjes ten gehore gebracht, aangevraagd door 

bewoners, zoals ‘Er wonen twee motten ...’ van 

Tom Manders en ‘Er staat een paard in de gang’ van 

André van Duin.

Er werd ook een cd gedraaid met muziek van 

‘Carnaval der dieren’. Een mevrouw had daar mooie 

herinneringen aan en had de cd gekocht om samen 

met haar (klein)kinderen te beluisteren. Helaas 

vonden die het maar niets, maar mevrouw kan er 

nog steeds van genieten.

Op andere middagen komt er iemand met een dier 

op bezoek. Dat kan van alles zijn. Er is zelfs eens 

een pony geweest. Mochten bewoners belang-

stelling hebben om ook eens de dierenclub te 

bezoeken, dan kan contact worden opgenomen 

met de activiteitenbegeleiding van de eigen 

afdeling.

In Frankeland organiseert de activiteiten-

begeleiding op maandag en donderdag een 

dierenclub. Zij zijn altijd op zoek naar baasjes 

en huisdieren die het leuk vinden om een 

uurtje bij deze club te komen. Bewoners 

genieten hier ontzettend van en de dieren 

worden�verwend�met�knuffels�en�aandacht.

Lijkt het u leuk om eens langs te komen? 

Voor meer informatie  kunt u vragen naar 

Sofie�Noordzij�via�het�algemene�tele-

foonnummer: 010 - 426 49 25 of e-mail: 

s.noordzij@frankelandgroep.nl

De dierenclubdagen en -tijden zijn: 

- maandag van 13.45 uur tot 14.45 uur 

- donderdag van 15.30 uur tot 16.30 uur

Adres 
Sint Liduinastraat 10

3117 CS Schiedam 

Locatie�Frankeland�is�op�zoek�naar�enthousiaste�vrijwilligers�die�zich�als�chauffeur�en/of�

bijrijder van de vrachtwagen van onze keuken willen inzetten, niet alleen op doordeweekse 

dagen, maar zeker ook in het weekend.

Wat ga je doen als vrijwilliger?
Als�vrijwillige�chauffeur/bijrijder�kun�je�flexibel�worden�ingezet,�op�een�vaste�dag�meedraaien,�

maar ook invallen in vakantieperiodes of bij onverwachte onderbezetting.

Samen met een collega bezorg je maaltijden bij andere locaties van de Frankelandgroep.

De werktijden zijn van 08.00 uur tot 14.30 uur. Tussen de ritten door zijn er voldoende 

pauzetijden.

Vrijwilligers worden binnen de Frankelandgroep serieus genomen en wij bieden hen goede 

secundaire arbeidsvoorwaarden in een prettige en open sfeer!

Meer informatie en aanmelden
Neem voor meer informatie contact op met de heer Hennie van der Gaag, coördinator welzijn 

Frankeland.

Op werkdagen is hij bereikbaar via het algemene nummer van Frankeland (010 - 426 49 25), of 

via e-mail: h.vandergaag@frankelandgroep.nl

Ga jij het chauffeursteam 
van onze keuken versterken?

Vacature

Dierenclub in Frankeland
Door Erika van Driessen Hoogland
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Dag van de Verpleging
Elk jaar op 12 mei vieren verpleegkundigen en verzorgenden internationaal de Dag van de Verpleging. 

Op deze dag wordt Florence Nightingale, de grondlegster van het verpleegkundig beroep, herdacht.

Dit jaar werd de Dag van de Verpleging op de meeste locaties van de Frankelandgroep op woensdag 

9 mei gevierd met een feestelijke barbecue.
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Koningsdag in 
Schiewaegh
door Rob Besseling

De dag om weer eens heerlijk te dammen. 

De bewoners en hun (soms heel jonge) gasten 

speelden met veel plezier natuurlijk ook een aantal 

andere�spelletjes.�Het�was�een�hele�leuke�dag�…

Dag 
van de 
Verpleging
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Dankzij de steun van vele vrienden in de Frankeland-

groep hebben we een bijdrage kunnen leveren aan 

een schoolproject in Oeganda, in de plaats Kamuli.

Vanuit het project ontvingen we het volgende 

bericht:

‘Kamuli is een kleine, eenvoudige nederzetting in een 

arme streek vlakbij de Tanzaniaanse grens. Na de 

genocide in Rwanda in 1996 vestigde zich hier een 

groep Rwandese vluchtelingen. Zij vormen nu de 

meerderheid van de bevolking. Een groep zorgzame 

vrouwen nam een groot aantal wezen en alleen-

staande kinderen in huis en zij verzorgden hen als hun 

eigen kinderen. De vrouwen hebben een klein onder-

ling microkredietfonds. Zij zijn heel actief en hebben 

de gemeenschap, inclusief de betrokken priester, weten 

te mobiliseren. Zij zijn de drijvende kracht achter de 

school.

In 2017 telde de bestaande lagere school 244 meisjes 

en 232 jongens met 10 leerkrachten. Onderwijzers en 

leerlingen zijn heel gemotiveerd. Dat blijkt wel uit de 

uitstekende resultaten van de schoolverlatersexamens. 

De school kan zichzelf echter nauwelijks bedruipen. 

De gebouwen zijn te klein en voldoen niet aan de 

minimale eisen die de overheid aan een school stelt. 

Dankzij de door de nieuwbouw zichtbare vorderingen 

gedoogt de onderwijsinspectie het voortbestaan van 

deze school.

Steunfonds 
Derde Wereld
Door Pater Tonny Heeren, Astrid Hofman, Jos Poell 

en Jel van Geffen

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

Met de steun vanuit Nederland zijn er in december 

2016 nieuwe toiletten gerealiseerd. In 2017 is er een 

geheel nieuw klaslokaal gebouwd waar twee groepen 

les kunnen krijgen. Het is de bedoeling om in vijf jaar 

de school geleidelijk te voltooien. 

Dit jaar willen ze twee klassen aan het nieuwe blok 

kunnen toevoegen. Goten en watertanks en een 

nieuwe keuken zijn een volgende stap. Een kantoortje 

en bibliotheek staan nog op de planning. Tusaidiane 

Uganda voert samen met de lokale mensen van het 

School Management Committee de bouw uit en coacht 

het hele proces van zelforganisatie en bestuur.

Er zijn plannen uitgewerkt om de komende 

jaren  geleidelijk hun droom te verwezenlijken: 

een  vol waardige, erkende school met goede 

leervoorzieningen.

Dank aan alle gulle gevers!’

Het Steunfonds Derde Wereld wil graag een 

steentje bijdragen aan de realisatie van deze 

droom. Wilt u ons helpen dit project en ook  

andere projecten te steunen? 

U kunt uw donatie storten op het volgende 

rekeningnummer:

Sint Liduinastichting 
NL 64 ABNA 0479 473 803 
t.a.v. Steunfonds Derde Wereld

Wij zijn u zeer dankbaar.

Op dinsdag 27 maart is bekendgemaakt dat de Frankelandgroep met een verzuim 

van 3,88% en een rapportcijfer van 9,8 de eerste plaats op de Vernet Health 

Ranking van 2017 heeft behaald! 

Dit is de ranglijst voor best presterende zorgorganisaties op het gebied van ziekte-

verzuim. Voor de vijfde keer op rij behalen wij een top 5 notering in deze ranking.

 

De Frankelandgroep steekt met het lage verzuim van 3,88% ver boven het regio-

nale en landelijke gemiddelde uit. Regionaal is sprake van een ziekteverzuim van 

6,54% en de branche heeft een gemiddelde van 6,67%. 

Ook met de gemiddelde verzuimduur van 18,3  ziektedagen scoort de Frankeland-

groep goed ten opzichte van het regionaal gemiddelde van 25,7 dagen en het 

gemiddelde van de branche dat uitkomt op 28,1 dagen.

 

Binnen de Frankelandgroep wordt veel gedaan aan ziekteverzuimbegeleiding en 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers, zodat zij zo lang mogelijk gezond, 

gemotiveerd en met plezier aan het werk zijn en blijven voor bewoners en cliënten.

 

We zijn er blij mee en trots op!

Frankelandgroep 

nummer 1 
op de Vernet Health Ranking 2017!
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Harg-Spaland
Wie Andries Hoek

Wanneer 4 juni tot 3 augustus

Wat realistisch schilderwerk

Sinds 2002 is Andries Hoek dagelijks 

bezig met het maken van schilderijen. 

Hij gebruikt hiervoor verschillende 

materialen en technieken. Hij werkt 

met olieverf, acryl, pastel en maakt 

ook pentekeningen. Deze expositie 

bestaat voornamelijk uit aquarellen en 

pentekeningen.

Vaartland
Wie Cees Eykelenboom

Wanneer 8 juni tot 9 augustus

Wat beeldende kunst 

Cees is gefascineerd door de 

beperking van het materiaal dat 

vanuit de eenvoud een uitdaging 

voor de expressie vormt. Het 

weergeven van de diversiteit 

van�stoffen�en�structuren�met�

hetzelfde tekenmateriaal vormt 

het uitgangspunt voor zijn werk. 

Frankeland
Wie     Ineke de Zeeuw

Wanneer 2 juli tot en met augustus

Wat      schilderijenexpositie

Zij maakt met olieverf en acrylverf 

met name vrolijke en kleurrijke 

portretten, onder andere van 

dieren. Ook schildert zij met speciale 

giettechnieken.

Exposities

Schiewaegh
Wie Ed Dekker

Wanneer 8 juni t/m medio augustus

Wat schilderijenexpositie 

Ed Dekker vindt zichzelf geen echte kunste-

naar, maar een liefhebber van schilderen. 

Ed schildert onder meer dikke dames, vrolijke 

koeien en Rotterdamse tulpen.
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Er rust een taboe op  seksualiteit 

en intimiteit, terwijl het zo 

nor maal is. 

Ik werkte op een afdeling waar 

dementerende mensen wonen. Er 

was een bewoner die maandelijks 

een gezelschapsdame ontving. 

Daar werd niet lacherig over 

gedaan. Het hoort bij het leven. 

En het hoort bij een professionele 

houding om op een respectvolle 

manier, zonder te oordelen, met 

cliënten om te gaan. Dus ook op 

het gebied van seksualiteit en 

intimiteit. 

Natuurlijk moet de privacy 

gegarandeerd kunnen worden en 

is het belangrijk dat de bewoner 

zich op zijn gemak voelt. Meneer 

werd vlak voor de dame langs-

kwam gedoucht en verzorgd.

Wanneer de dame weg was kreeg 

de heer weer verzorging. Er werd 

echt rekening gehouden met zijn 

gevoelens, behoeften en met zijn 

privacy. Zoals dat hoort. 

Ik vertel dit aan mijn gespreks-

partner. “Ja, wat deed zij dan?“, 

vraagt deze. “Geen idee, gaat me 

niks aan. Maar het kan van alles 

zijn. Strelen bijvoorbeeld. Maar is 

dat belangrijk dan?“

Wanneer mensen in het verpleeg-

huis komen wonen leveren zij 

ongewild een deel privacy in. Dat 

is onvermijdelijk. Maar behoefte 

aan intimiteit en/of seksualiteit 

is dan niet opeens op magische 

wijze verdwenen. 

Het is intiem, het is privé, niet 

iedereen heeft er behoefte aan, 

maar het bestaat wel. Er komen 

(landelijk) in verpleeghuizen ook 

ongewenste situaties voor waarbij 

cliënten grensoverschrijdend 

gedrag vertonen, bijvoorbeeld 

naar de verpleging toe. Moet je 

accepteren dat er opmerkingen 

gemaakt worden, of aan verple-

gend personeel wordt gezeten? 

Ik vind van niet. Maar ik vind 

wel dat die signalen serieus 

genomen moeten worden. Ook bij 

dementerende ouderen is er soms 

behoefte aan aanraken en aange-

raakt worden. 

“Ja, maar jij bent dan weer te 

openminded”. Ik weet niet wat 

ik hoor. “Nou, misschien ben jij 

gewoon bekrompen. Dat kan ook, 

hè …?“

Mijn gesprekspartner vindt 

seksualiteit en ouderen een rare 

combinatie. “Ja, en dat is dus 

wat er mis is! Seksualiteit is een 

nogal breed onderwerp. Jij houdt 

bij seksualiteit vast aan het oude 

patroon van gemeenschap”. 

Mijn gesprekspartner kijkt me 

niet begrijpend aan. “Maar dat 

bedoel je toch?” Ik schud mijn 

hoofd. 

Er bestaan hulpmiddelen voor 

mensen die beperkt zijn in hun 

bewegen die het mogelijk maken 

om gemeenschap te hebben. Maar 

seksualiteit kan ook op andere 

manieren worden beleefd. Strelen, 

aanraken, kussen, samen slapen, 

etcetera. “Wat als je partner is 

overleden? Dan is die behoefte 

er misschien wel”, vraagt mijn 

gesprekspartner. Schuldgevoel 

naar overleden partners kan 

belemmerend werken om über-

haupt een relatie aan te gaan. 

Ouderen die al dan niet bewust 

alleenstaand zijn hebben moge-

lijk niet genoeg privacy. Maar 

ouderen die wel een relatie 

aangaan en in een verpleeghuis 

wonen hebben volgens onderzoek 

ook veelal te weinig privacy om 

op hun gemak te zijn. “Ik verzin 

dit niet. Ik heb onderzoeken 

gelezen die gedaan zijn in Japan, 

Amerika en hier in Nederland. 

Er zit qua cijfers op gebied van 

ervaren privacy, behoefte aan 

intimiteit en zichzelf kunnen zijn 

overigens vrijwel geen verschil 

tussen heteroseksuele en anders 

geaarde ouderen“.

“Ja, maar ouderen in een verpleeg-

huis. Wat kun je daar dan mee?” 

“De Frankelandgroep heeft 

bordjes waar ‘niet storen’ op 

staat. Men kan deze aan de deur 

hangen. Verder heeft het perso-

neel ook een signalerende functie, 

dus wanneer er grensoverschrij-

dend gedrag voorkomt, wordt 

gekeken waar het gedrag vandaan 

komt, en wat het team kan doen 

om te zorgen dat bewoner en 

personeel zich gerespecteerd 

voelen. 

Maar goed, er rust dus ook 

binnen de Frankelandgroep wel 

een taboe op. Niet zozeer vanuit 

de organisatie, maar vanuit de 

mens. 

Ik denk dat het wel belangrijk is 

om daarin te blijven ontwikkelen. 

Misschien niet om het taboe 

helemaal te willen doorbreken, 

maar wel voor de mensen die 

daar zelf sterk behoefte aan 

hebben. Al is het maar om aan te 

geven: Ik krijg visite, ik wil niet 

gestoord worden tot 22.00 uur”. 

“Jij bent wanneer het je gegeven is 

ook ooit een oudere, hè?“, besluit 

ik. 

“Ja, dat is zo. Dan hoop ik dat er 

inderdaad ruimte is voor intimi-

teit wanneer ik dat wil. Eigenlijk 

zoals ik dat nu ook heb. Heel 

gewoon“. 

Column Cindy

Foto’s: Fieke van Dieren
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Op maandag 16 april hebben de medewerkers Miriam, Audry en Yvonne van Harg-Spaland hun koksmuts 

opgezet! Voor Stichting de Buren van Oost verzorgden zij die week de Buurthap: heerlijke chili con carne en 

als toetje zelfgemaakte cake met slagroom ... 

Dat klinkt niet alleen lekker, het wàs ook erg lekker!

Medewerkers Harg-Spaland koken 
voor de buurt!

Stichting de Buren van Oost is een bewonersiniti-

atief van de wijk Schiedam-Oost. Zij zetten allerlei 

initiatieven op, waardoor buurtbewoners en buurt-

organisaties elkaar kunnen vinden. 

Hierdoor motiveren en inspireren buurtbewoners 

elkaar ook om hun leefomgeving aan te pakken en 

te verbeteren.

Een van de initiatieven van Stichting de Buren van 

Oost is de wekelijkse ’buurthap’ bij de Mobiele 

Buurtpost. In een pipowagen bereiden deelnemers 

een maaltijd voor en door buurtbewoners, die ze 

in de buitenlucht kunnen opeten. Geen culinaire 

hoogstandjes, maar gewoon een grote pan lekkers, 

waar je  aan kunt schuiven. 

Voor € 3,50 kunnen buurtbewoners een maaltijd 

komen eten of een maaltijd meenemen.

Onze collega’s hebben in ieder geval goed hun best 

gedaan: chapeau!

Uit de oude doos
Door Carien Kemink

Foto: Elly Kramer

De collectie is nog tot eind juni 

in Vaartlandte bezichtigen 

Hoe gemakkelijk is het niet tegenwoordig: we 

zien een leuk tafereeltje, pakken onze mobiel, 

filmen�het�en�binnen�de�kortste�keren�is�het�

bij de ontvanger. Het is zo gewoon geworden, 

terwijl dit stukje digitaal tijdperk pas zo’n 

achttien jaar geleden zijn intrede deed. En 

niet alleen jongeren zijn ermee vergroeid, 

ook de ouderen onder ons hebben (bijna) 

allemaal een mobiele telefoon met camera. 

Want we willen allemaal op de hoogte blijven 

van elkaars wel en wee. En wanneer ouderen 

er moeite mee hebben, leggen jongeren 

graag en geduldig de werking ervan uit. 

Opa en oma kunnen zo zelfstandig thuis 

bekijken, hoe hun kleindochter diploma 

zwemt, of van de skipiste afzoeft. Het komt 

zo allemaal heel dichtbij. 

Toch is er ook echt een periode geweest dat 

we�er�met�een�zware�8�mm-filmcamera�op�de�

schouder op uittrokken om gebeurtenissen 

vast te leggen.

De familie Verhulst woont vanaf oktober 

2017 in Vaartland en natuurlijk moesten er 

een hoop spullen weg toen ze kleiner gingen 

wonen. 

Maar�de�verzameling�filmcamera’s�en�aanver-

wante�artikelen�ging�mee.�Veel�oude�films,�

plakpersen,�waarmee�je�een�stukje�film�waar�

je iets tussenuit geknipt had, weer aan elkaar 

kon ‘plakken’, meneer Verhulst heeft het 

allemaal bewaard. De collectie is in de vitrine 

beneden in de hal te bezichtigen. Camera’s 

uit�de�jaren�’50,�films�van�nog�veel�verder�

terug, over oud-Vlaardingen en koningin 

Wilhelmina. 

Afgelopen maand hebben bewoners van 

Vaartland de gelegenheid gehad om zo’n 

stukje�film�te�bekijken,�uiteraard�zwart/wit�en�

niet�helemaal�ongeschonden,�maar�toch�…�

nostalgie ten top.



Sinds mei 2017 maken we binnen de Frankelandgroep gebruik van het elektronisch cliëntendossier (ECD). 

Dat wil zeggen dat we de vertrouwde papieren zorgdossiers het afgelopen jaar stapsgewijs hebben 

vervangen door digitale zorgdossiers. Onze medewerkers noteren hierin welke zorg en ondersteuning zij de 

bewoner�die�dag�hebben�gegeven�en�hoe�het�met�de�betreffende�bewoner�gaat.�Daarnaast�is�in�het�digitale�

dossier terug te lezen welke (zorg)afspraken zijn gemaakt.

Het cliëntportaal: inzicht in 
uw persoonlijk zorgdossier 

Cliëntportaal voor de gehele 
Frankelandgroep
Inmiddels is het cliëntportaal beschikbaar voor 

de bewoners en/of vertegenwoordigers van alle 

afdelingen in Harg-Spaland en van afdeling twee 

in Frankeland. Het komende jaar zijn de overige 

afdelingen en locaties aan de beurt. Als bewoner 

én vertegenwoordiger zorg ontvangt u hier te zijner 

tijd persoonlijk bericht over.

We kijken uit naar een succesvol gebruik van het 

cliëntportaal binnen de gehele Frankelandgroep! 

Onderdeel van het ECD is het cliëntportaal. Graag 

vertellen we u meer hierover!

Wat is het cliëntportaal? 
Voor bewoners en/of hun vertegenwoordigers zorg 

biedt het cliëntportaal een inkijk in het elektro-

nisch cliëntendossier. Als gebruiker kunt u uw 

zorgdossier (of dat van uw naaste) online inzien via 

uw computer, smartphone of tablet. Onderdeel van 

het zorgdossier zijn onder andere het persoonlijk 

plan, de cliëntagenda en de cliëntrapportages. 

Daarnaast kunt u als gebruiker communiceren met 

de zorgafdeling. 

 

Testfase cliëntportaal 
Om er zeker van te zijn dat het cliëntportaal goed 

werkt en dat het van toegevoegde waarde is voor 

bewoners en hun vertegenwoordigers zorg, zijn we 

halverwege 2017 van start gegaan met een test-

fase. We lieten het cliëntportaal testen door een 

kleine groep gebruikers van verschillende locaties. 

De resultaten waren goed, dus reden genoeg om 

verder te gaan met de invoering van het cliëntpor-

taal binnen de gehele Frankelandgroep!
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Op dinsdag 1 mei was er een proeverij in ontmoe-

tingscentrum De Nieuwe Harg aan het Harg-

plein. Bijna 50 mensen kwamen genieten van de 

gerechten die het keukenteam van woonzorgcen-

trum Harg-Spaland had bereid. Het was een groot 

succes! 

Het enthousiasme van de bezoekers gaf de door-

slag: vanaf maandag 4 juni kan men drie dagen per 

week genieten van een heerlijk driegangendiner in 

De Nieuwe Harg; en wel op maandag, woensdag en  

vrijdag. De prijs voor een maaltijd is € 11,45. Daar-

voor krijgt u soep en een dessert van de dag, en 

voor het hoofdgerecht kunt u altijd kiezen uit drie 

gerechten. Drankjes zijn niet bij de prijs inbegrepen.

U kunt zich voor het diner aanmelden bij de gast-

vrouw in De Nieuwe Harg op telefoonnummer: 

010 - 470 17 48. Het menu hangt een week van 

tevoren op het informatiebord.

Eet smakelijk!

Proeverij in De Nieuwe Harg
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Door Jacolien Immerzeel, geestelijk verzorger Schiewaegh

Kort geleden zat ik in het verpleeghuis met een 

groep ouderen rond de tafel voor een kringgesprek 

over het voorjaar, over hoe heerlijk het is dat in het 

voorjaar in de natuur alles weer tot groei en bloei 

komt. Maar ook over hoe het is om in een land te 

wonen met vier zulke wisselende seizoenen, die 

elk zo hun eigen mooie, en natuurlijk ook minder 

mooie, kenmerken hebben. Een aantal had een 

uitgesproken voorkeur voor het voorjaar en 

eenzelfde aantal zette het seizoen van de zomer 

met stip op de eerste plaats. “Maar”, verzuchtte 

een mevrouw uit de grond van haar hart, “de 

zomer heeft één groot nadeel, al mijn kinderen en 

kleinkinderen vliegen uit voor vakantie en dat geldt 

ook voor alle zo vertrouwde zorgmedewerkers. Je 

gunt iedereen een heerlijke vakantie, om weer even 

helemaal op te laden en uit te rusten, maar och, 

wat ben ik blij als iedereen weer veilig terug is!” 

De�vier�jaargetijden:�we�kunnen�er�heerlijk�over�filo-

soferen. Veel spreekwoorden hebben er iets over te 

zeggen en er zijn muziekstukken over geschreven. 

Er zijn mensen die het menselijk bestaan ook 

indelen in de seizoenen: de lente van de jeugd, de 

bloeitijd tussen 30 en 50 en dan op naar de herfst, 

de derde levensfase en de winter van de hoge 

ouderdom. Voor zo’n indeling valt natuurlijk best 

wat te zeggen, maar het doet voor mij geen recht 

aan hoe mensen het leven beleven. Alle mensen 

jong en oud, kennen in hun leven verschillende 

periodes, van vol verwachting uitzien naar het 

nieuwe dat komen gaat, een bloeiperiode door-

maken, maar ook van de stormen en de verstilling 

van de herfst en de kou en gezelligheid van de 

winter! 

Voor mij horen bij de zomer de zonnebloemen. 

Ze doen denken aan de zon op je gezicht, aan 

warmte en vrolijkheid. Prachtig, zoals Vincent van 

Gogh die zonnebloemen schilderde en die hoge 

zonnebloemen die je tegenkomt in tuinen en die 

overal bovenuit steken, die velden vol zonne-

bloemen die bewegen in de wind, je wordt er blij 

van. Die zonnebloemen met de kenmerkende 

eigenschap dat zij zich altijd weer naar het licht 

keren!

Eens komt de grote ‘Zomer’ … 

Woorden van een prachtig lied uit het liedboek 

voor de kerken, waarin een gelovig mens zingt over 

zijn verlangen en uitkijken naar een nieuwe tijd die 

komt en waarin alles puur en echt zal zijn. Waar 

het licht het donker heeft overwonnen en alles 

het daglicht kan verdragen. Gelovig of ongelovig: 

wat kun je er soms naar verlangen, naar zo’n grote 

‘Zomer’. En weet u wat het mooiste is? Een mens die 

leeft vanuit dat visioen zal zich er op richten, zich 

ernaar uitstrekken en zich uitgenodigd voelen er 

hier en nu al mee te beginnen, iets van dat visioen 

waar te maken in het gewone leven van alledag. 

Uitvliegers en thuisblijvers: allemaal een goede 

zomertijd! Dat we deze zomer voor elkaar een 

zonnebloem mogen zijn, die zich steeds weer keert 

naar het licht!

Maandag 12 maart was er een Surinaamse middag 

en we kunnen wel stellen dat we er echt een 

feestje van gemaakt hebben!

Het MFC (Multi Functioneel Centrum) zag er 

mooi versierd uit met slingers en ballonnen in de 

kleuren van de Surinaamse vlag: groen, geel, wit 

en rood. 

Iedereen�werd�ontvangen�met�een�kopje�koffie�of�

thee en koek. Daarna genoten de gasten van over-

heerlijke�Surinaamse�flensjes�met�kokosvulling,�

pudding en kroepoek.

Onze creatieve collega Esther bereidde, zoals 

altijd, alles voor in huiskamer de ‘Margriet’. Ook 

werd er de Surinaamse frisdrank ‘Fernandes’ 

geschonken.

De vrijwillige leesbrigade was voor deze middag 

uitgenodigd om over Suriname te vertellen. 

Er�waren�foto’s�en�filmpjes�op�een�groot�scherm�

te zien.

De bewoners hebben zichtbaar genoten en zo ook 

familieleden en mantelzorgers. We kijken echt uit 

naar een volgende themamiddag en staan open 

voor suggesties.

Om even bij stil te staan ...

Surinaamse middag afdeling 2
Harg-SpalandDoor Hanny Mulder

De activiteitencommissie van afdeling 2 in Harg-

Spaland organiseert vier keer per jaar een leuke 

activiteit voor de bewoners, waarbij ook familie en 

mantelzorgers worden uitgenodigd. Iedere keer 

is het een uitdaging om iets leuks te verzinnen, 

maar het lukt altijd om een boeiende middag te 

organiseren.



Nieuws   2928   Frankelandgroep

Met deze geheimzinnige titel werd in Frankelandgroep Nieuws, editie 1 van dit jaar, het verrassingsoptreden 

aangekondigd dat op 31 maart zou gaan plaatsvinden. 

Een ongelooflijke, onvergetelijke middag 

met Wieteke van Dort/tante Lien!

Een mooie herinnering is hiermee geboren.

Tropische verrassing in 
 Hollandse (melk)chocolade
Door Sonja Spiekerman van Weezelenburg

Onze moeder, Annie Spiekerman van Weezelen-

burg-Deij, woont sinds februari 2016 in Harg-

Spaland. Zij was op 29 maart 99 jaar geworden.

Nu bestaat haar leeftijd nog uit twee cijfers, wat 

een mooi getal: tweemaal een 9! Volgend jaar 

hoopt ze haar 100e verjaardag te vieren. En als het 

gebruik in Schiedam dan nog bestaat, komt de 

burgemeester haar in het zonnetje zetten. Dat is al 

voldoende commotie op die leeftijd.

Al maanden geleden vroeg ik me af hoe we mama’s 

99e verjaardag tot een bijzondere dag zouden 

kunnen maken. Dus ik heb onze geheimzinnige 

gast gesproken en besproken voor een optreden 

op 31 maart, slechts twee dagen na onze moeders 

eigenlijke verjaardag.

Pas in de week voor het optreden werd onthuld wie 

er nu eigenlijk kwam.

In de hal en in de liften stond ineens Wieteke van 

Dort aangekondigd als de tropische verrassing! 

Zij zou in recreatieruimte De Floriade de bewoners 

een fantastisch leuke middag bezorgen.

De meeste bewoners kennen haar zeker van allerlei 

creaties op televisie, maar vooral toch als tante Lien 

van ‘De late late Lienshow’.

Het eerste deel van het optreden van Wieteke werd 

gevuld met allerlei liedjes uit hun jeugd, die de 

bewoners allemaal kenden en dus ook meezongen.

Wat een plezier hebben we gehad met elkaar. Kijk 

maar eens naar de foto’s! Die spreken voor zich.

Na de pauze kwam tante Lien op bezoek. Zij werd 

aangekondigd door twee andere Indische tantes: 

tante Troel, voluit luidt haar naam Henriëtte Troel-

stra van Herwijnen (mijn zus Linda) en tante Bel van 

wie de volledige naam Xiebille van den Broucke is. 

Sonja links en Linda rechts. 

Tante Lien!

Een blije moeder 

in gesprek met tante Lien.

En natuurlijk samen op de foto!

Wieteke van Dort zong samen met de 
bewoners allerlei liedjes uit hun jeugd 
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In de ‘Liduinaweek’, die eind april/begin mei plaatsvond, zijn we met zo’n 20 bewoners van Frankeland 

 uitgenodigd voor een bezoek aan de Liduina Basiliek. Op een koude middag kwamen vrijwilligers van 

verschillende deelgemeenten van de parochie De Goede Herder de bewoners ophalen voor een wandeling 

via het centrum van Schiedam naar deze kerk. De leden van de wandelclub sloten zich bij het gezelschap aan 

en�met�een�flinke�groep�gingen�we�dwars�door�de�binnenstad.�Bewoners�die�de�stad�goed�kennen,�vertelden�

en haalden herinneringen op; vrijwilligers wezen aan wat er te zien of wat er veranderd was. 

Welkom in de Liduina Basiliek
Door Jel van Geffen, geestelijk verzorger Frankeland

Bij aankomst bij de ‘Singelkerk’, zoals de Liduina 

Basiliek vaak wordt genoemd, luidden de klokken 

speciaal voor onze groep. Twee pastores waren 

meegewandeld en de rector wachtte ons op bij de 

deur. Voor een aantal aanwezigen een bekende 

en vertrouwde plek: de parochiekerk waar men 

vaak kwam en die ook bekend is vanwege dopen, 

trouwen en begrafenissen. Het was leuk om nu 

eens rond te lopen, te kijken, uitleg te krijgen en 

een kaarsje op te steken. Bewoners die de kerk niet 

kenden, vonden het bijzonder om zo op je gemak 

binnen te kunnen rondkijken. 

De groep bestond uit mensen met een kerkelijke 

en niet-kerkelijke achtergrond. Iedereen vond het 

heerlijk om weer eens buiten te komen en een 

kijkje te mogen nemen in dit bijzondere gebouw. 

De rector van de basiliek legde ons uit dat de kerk 

officieel�de�‘Basiliek�van�de�heilige�Liduina�en�Onze�

Lieve Vrouw Rozenkrans’ heet na een eerdere 

fusie. Tegenwoordig is het een bedevaartsplaats 

geworden voor de heilige Liduina van Schiedam, 

met een kapel, speciaal aan haar gewijd. In de hele 

kerk is veel terug te vinden dat naar haar leven en 

vooral haar inzet voor zieken en armen terugver-

wijst. Daarom ook dit initiatief in de Liduinaweek!

Alvorens de kerk te verlaten, werd nog tijd genomen 

om�foto’s�te�maken,�een�flesje�water�te�drinken�en�de�

gekregen informatie op papier te bekijken. De jassen 

weer dicht, moe en vele indrukken rijker kon het 

gezelschap weer op weg terug.

Vooral de aandacht die de vrijwilligers hadden voor 

de bezoekers, werd zeer op prijs gesteld net als de 

aandacht die de parochie toonde voor de bewoners 

van Frankeland. Want al ben je, vanwege ziekte 

en/of ouderdom, niet meer in de gelegenheid om 

zelf geregeld naar de kerk te gaan, het juist goed 

doet te ervaren dat je niet vergeten bent. 

Veel dank namens de bewoners van Frankeland 

aan vrijwilligers en pastores voor deze bijzondere 

middag!
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Bewoners en gasten keken samen terug naar het 

Nederland dat op 5 mei 1945 werd bevrijd. En dan 

kom�je�vanzelf�uit�bij�molens,�tulpen�en�klompen�…

Ieder jaar weer een stukje ‘topsport’: de organisatie van het varend corso door de wateren in en rondom 

Vlaardingen, Maassluis en het Westland. Wanneer wij langs de kant genieten van al het moois en kleurrijks 

dat langsvaart, denken we niet aan alle vergaderingen die eraan vooraf zijn gegaan om alles zo soepel te 

laten verlopen. Wij hoeven alleen maar te genieten, en dàt doen we, met volle teugen!

Feestelijke bevrijdingsdag in Schiewaegh
Door Rob Besseling

Helemaal Hollands
Door Carien Kemink

Voor meer informatie over het varend 

corso van dit jaar kunt u terecht op 

www.varendcorso.nl

Het thema dit jaar is ‘Helemaal Hollands’. 

En daar kun je een hoop mee: denk aan tulpen, 

klompen, kazen en kaarsen, waar Holland over de 

hele wereld mee geassocieerd wordt. Maar ook 

stroopwafels en jenever; en wat te denken van de 

sportieve prestaties op het gebied van autosport 

en atletiek. Of voetbal: de vrouwenprestaties dan, 

hè; over de mannen hebben we het hier even niet. 

Kortom, genoeg ideeën om met je boot origineel 

voor de dag te komen en de aandacht van het 

duizendkoppige publiek op je te vestigen. En dat 

publiek komt massaal. Zo ook ieder jaar een groep 

enthousiaste bewoners van Vaartland, met even 

zoveel ‘duwers’. 

Dit jaar is het corso op 3, 4 en 5 augustus.  Vaartland 

gaat vrijdagmiddag 3 augustus op pad, laat in de 

middag. Men eet dan tussen de middag warm, 

zodat het ‘lunchpakket’ in de vooravond genuttigd 

wordt, gezellig langs het water. 

De bewoners hebben een prachtig uitzicht, want 

ze mogen bij Watersportvereniging Callenburgh 

plaats nemen, dus geen ellebogenwerk of drie 

rijen dik achteraan. Zo kunnen ze al die prachtige 

boten, getooid met bloemen èn groenten, in hun 

volle glorie bekijken. De animo hiervoor is groot 

en de activiteitenbegeleiders Jolande Duijvestijn 

en Elly Kramer zorgen ervoor dat alles ‘op rolletjes’ 

verloopt,�letterlijk�en�figuurlijk.

Wilt u meegenieten, geeft u zich dan op bij Jolande 

of Elly.
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Op zeker moment ving iemand op dat meneer 

Van Alphen, een van onze bewoners, graag een 

keer een wedstrijd van voetbalclub Sparta wilde 

bijwonen. 

Sparta werkte fantastisch mee en haalde 

meneer Van Alphen en zijn zoon op zondag 

6 mei op en bracht hen naar het Kasteel in 

Rotterdam-West. Daar konden zij in business 

seats niet alleen genieten van de wedstrijd, 

maar ook van een lekker biertje en een balletje 

gehakt.

Sparta heeft helaas verloren, maar dat mocht 

de pret niet drukken.

Een 
 hartenwens 

Onlangs kwam mevrouw Kuiters op de tweede 

etage van Harg-Spaland wonen. Toen zij in de huis-

kamer aankwam, herkende zij een dame waarmee 

zij vroeger op kantoor had gewerkt. Dat was bij 

Herman Jansen, de drankenfabriek aan de Zijlstraat 

in Schiedam. Er kwam natuurlijk direct een gezellig 

gesprek op gang over ‘de goede oude tijd’. Er werk-

ten destijds vijf dames op het kantoor van het 

bedrijf. Zij deden onder andere typewerk op (toen) 

hele moderne typemachines. 

De dames zaten gezellig samen te lachen en grap-

ten dat, als we wat te typen hadden, zij dat wel 

even konden doen!

Tiepmasjien
Door Miriam van Boxtel

Die opmerking bleef hangen. 

Bij de kringloop vond ik een typemachine en 

gelukkig was er ook nog typelint voor te krijgen. 

Ik nam de typemachine mee naar afdeling 2. 

Toen de dames de typemachine zagen konden zij 

nauwelijks wachten! 

Al snel vlogen de brieven over en weer. Het viel in 

het begin nog niet mee, want de vingers waren niet 

meer zo soepel, maar ze hadden er veel plezier in 

en�het�is�net�als�met�fietsen:�typen�verleer�je�niet!�

Voortaan krijgen wij dus keurig getypte boodschap-

penbriefjes op afdeling 2!
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Hoe vraag ik hulp of ondersteuning vanuit de Wmo aan?
Wilt u zelfstandig blijven wonen en heeft u daarbij hulp nodig? Of wilt u graag mensen blijven 

ontmoeten? Neem dan contact op met uw gemeente. Een medewerker van de gemeente komt 

dan bij u langs. Samen kijkt u naar de problemen en mogelijke oplossingen.

1. Eerst bekijkt de gemeente met u of er een eenvoudige oplossing is, zoals hulp van een 

familielid, vrijwilliger of een algemene voorziening (bijvoorbeeld een maaltijdservice, 

vervoers pas of ontmoetingsochtend).

2. Zijn deze voorzieningen niet voldoende? Dan kunt u een aanvraag doen voor ondersteuning 

vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij uw gemeente. U krijgt dan moge-

lijk een maatwerkvoorziening, zoals thuiszorg, dagbesteding of een hulpmiddel.

3. Een medewerker van de gemeente komt bij u langs of nodigt u uit voor een gesprek. 

 Deze medewerker bespreekt met u de problemen en de mogelijke oplossingen.

4. Na dit gesprek ontvangt u het besluit van de gemeente.

5. Krijgt u inderdaad ondersteuning vanuit de Wmo? Dan bekijkt u samen met de gemeente 

welke zorgaanbieder u wilt. U kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget om zelf 

zorg in te kopen.

Wilt u meer informatie over de aanvraag 

voor ondersteuning vanuit de Wmo? 

Kijk dan op: www.rogplus.nl.

Zorgwegwijzer
Praktische informatie voor u!

Vaderdag 
Ik�herinner�me�hoe�fijn�het�was,

een asbak kleien in de klas.

Voor ’t mooi, niet voor sigarettenas. 

Hoe ik vol vuur mijn wensje voorlas. 

Zelf verzonnen, onleesbaar gekras. 

De liefdevolste letters ooit geschreven.

Uit�’t�blote�hoofd:�Lang�zal�papa�leven�…

Ontbijtje op bed met een sinasglas 

verse jus d’orange kwam jaren later pas.

Met de versierde papieren stropdas

maaide hij intens tevree ’t gras.

Onbezorgd, heel lang geleden, da’s 

wat mij van Vaderdag is bijgebleven.

In�’t�hart�gesloten:�Lang�zal�papa�leven�…

Hij had de zon in de zak van zijn regenjas,

liet bootjes varen op een regenplas,

toverde snoepjes uit zijn aktentas.

De man die met een simpele kus elke wond genas.

De pa die moest wennen aan mijn tegengas,

die doneerde in geval van slecht bij kas, 

kon brommen als een contrabas, maar 

als het erop aankwam, er altijd voor me was.

Voor Vaderdag koop ik bloemen en heel even 

ben je weer bij mij. In mijn zijn zul jij voortleven ...

Door Frank Vester

Gedicht

Tip
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De echtgenote van een bezoeker van de 

dagbesteding vertelde dat haar man er 

met plezier naar toe gaat, waardoor hij 

met verhalen thuis komt. Voor haarzelf is 

het prettig om een aantal momenten in de 

week haar eigen dingen te kunnen doen.  

Feestelijke opening van de dagbesteding 
PlusWonen in de Liduinahof
Door Erika van Driessen Hoogland

Harriët Spaanderman, manager zorg somatiek en 

Liduinahof, vertelde dat sinds de zomer van 2017, 

in samenwerking met ROGplus, een nieuw aanbod 

van het concept PlusWonen werd aangeboden voor 

de bewoners van de Liduinahof in de vorm van 

dagbesteding. In eerste instantie is gestart in de 

gang bij de Hofserre. Na een interne verbouwing 

werd�de�definitieve�locatie,�de�voormalige�zuster-

post van team A van de Liduinahof.

Op de vraag hoe zij op deze naam waren gekomen, 

vertelden ze: “Toen er een oproep kwam voor het 

bedenken van een naam, was het net de periode 

van de verkiezingen en keken we vaak naar het tele-

visieprogramma Buitenhof en regelmatig kwam het 

Binnenhof in het nieuws voorbij. Wij spreken altijd 

over het Hof, in plaats van de Liduinahof, dus was 

de naam snel bedacht.” 

Naast het echtpaar hadden ook drie medewerkers 

dezelfde naam bedacht. Allen kregen daarom een 

bloemetje aangeboden. 

Met een heerlijke cocktail werd geproost op deze 

mooie ruimte en de nieuwe naam. Eric van Reenen, 

de kok, was ondertussen al bezig met het bereiden 

van sateetjes op de barbecue, waar vervolgens 

iedereen van genoot. Het werd een gezellige 

middag met muziek, een hapje en een drankje. 

We boften dat het een van de warmste dagen ooit 

in april was.

De�dagbestedingsruimte�was�nog�niet�officieel�

geopend en had nog geen naam. Iedereen kon de 

afgelopen maanden een suggestie doen voor een 

naam en velen hebben daarvan gebruik gemaakt. 

Er waren maar liefst vijf inzendingen met dezelfde 

naam. Die naam heeft gewonnen: het Binnenhof. 

De winnaars van de voorgestelde naam, de heer en 

mevrouw�Zwitserlood,�hebben�de�locatie�officieel�

geopend met het doorknippen van een lint. 

Woensdag 18 april werd de dagbesteding in de Liduinahof 
feestelijk geopend 
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De�dag�na�de�bekerfinale�Feyenoord-AZ�stond�er�

een bewoonster met de receptioniste van Schie-

waegh te babbelen, toen ze zich omdraaide. 

“Ha Kees! Gefeliciteerd, hè?” 

Met een knipoog nam Kees Schets de felicitatie 

dankbaar in ontvangst. “Zo gaat het meestal, als 

Feyenoord gespeeld heeft.” Een brede lach op het 

gezicht van deze gastheer in Schiewaegh. “Bijna het 

hele huis leeft mee.”

“In 1968 mocht ik voor het eerst met mijn oom mee 

naar SVV in Schiedam, dat was gepromoveerd naar 

de eredivisie.” Daar werd de voetbalvlam in Kees 

aangestoken. “En toen ik op 14 september 1969 met 

een andere oom, Feyenoord-supporter, mee mocht 

naar de oude Kuip in Rotterdam-Zuid waar Feyen-

oord tegen SVV speelde wist ik het: dat indrukwek-

kende stadion, dat was mijn bestemming ...”

Kees voetbalde zelf ook. “Ik speelde in mijn jeugd 

rechtsvoor en scoorde regelmatig.”

Vroeger had Feyenoord grote invloed op zijn 

humeur. “Mijn moeder luisterde ‘s middags, als ik 

onderweg was met de club, naar de uitslagen die 

Frits van Turenhout (weet je nog? nul-nul!) voorlas 

in het radio-sportprogramma. Als Feyenoord had 

verloren wist moeder hoeveel aardappelen ze 

moest schillen want dan ging ik de stad in om af te 

reageren�en�at�niet�mee�…”

Ernst Happel en Wiel Coerver waren volgens Kees 

de beste trainers van Feyenoord, Willem van 

Hanegem bewondert hij als speler het meest. 

Na de wedstrijd neemt Kees meestal een aantal 

wedstrijdboekjes mee naar zijn werk, om uit te 

delen. Ze gaan iedere keer allemaal naar bewoners 

en andere geïnteresseerden.

En wie zijn dan die Feyenoordsupporters die in 

Schiewaegh wonen? 

“Ik ben ruim 40 jaar met mijn man naar de Kuip 

gegaan”, opent mevrouw Robbemond-Pröpper 

het gesprek. “Later ging onze dochter ook mee. 

Feyenoord was lid van het gezin.”

Ook de heer Van de Water is al heel lang verbonden 

met de club. “Ik heb een aandeel in Feyenoord 

gehad. Daardoor kon ik altijd zonder kaartje de 

Kuip binnengaan”. 

Hij kende vroeger alle spelers bij voor- en achter-

naam. “De beste speler aller tijden? Van Hanegem”. 

Het rolt beslist uit zijn mond. “Hij was voor mij de 

allerbeste�…”

“Coen Moulijn, Henk Schouten”, vult de heer Van 

Vliet hem aan. “Zij waren ook erg goed.”

Beide heren speelden in hun jonge jaren bij Excel-

sior ’20 in Schiedam, de club waar vele jaren later 

Luc Castaignos en Danny Koevermans doorbraken 

Kees heeft de laatste dertig jaar alle thuiswed-

strijden van de club bezocht, als hij tenminste ook 

in Nederland was. Zijn vakanties plande hij zo dat 

hij zo weinig mogelijk wedstrijden zou missen. 

“Alle keren dat Feyenoord een prijs won zijn voor 

mij hoogtepunten. Het mooist was natuurlijk als 

ze kampioen werden en ook nog de beker dat jaar 

wonnen.”

Feyenoord is al jaren niet meer de club die het eens 

was, vindt hij. “Volgens mij is er iets grondig mis 

met de scouting die Feyenoord nu doet. Als je kijkt 

naar de andere clubs, met name PSV, dan zie je dat 

het ook succesvoller kan.” 

Regelmatig zet Kees in de huiskamers op etages 

4 en 6 de televisie aan waarop de zender Fox kan 

worden ontvangen, zodat bewoners en anderen 

de voetbalwedstrijden kunnen bekijken. “Daarvan 

wordt gretig gebruik gemaakt. Soms neem ik 

samenvattingen van wedstrijden op, zet die op een 

USB-stick en laat die dan aan bewoners zien. En 

als Feyenoord op televisie komt waarschuw ik de 

gastvrouw die dan aanwezig is om het toestel aan 

te zetten. 

Ik ben vaak ook een beetje een informatiebron voor 

bewoners. Regelmatig schiet iemand mij aan en 

vraagt naar de uitslag als er is gespeeld. Of ze felici-

teren mij, of vragen informatie over de spelers.”

naar het betaalde voetbal: Luc vanaf 2009 in het 

eerste van Feyenoord (en later in de hoofdmacht 

van Internationale Milaan) en Danny bij PSV. 

Mijnheer Van Vliet stond bij Excelsior steevast in de 

voorhoede waar hij heel veel doelpunten scoorde, 

de heer Van de Water verdiende zijn sporen als 

middenvelder.

De heer Van Vliet was vroeger ook een grote fan 

van SVV in Schiedam dat in 1949 landskampioen 

werd.�“De�spelers�kregen�toen�een�fiets�cadeau�als�

beloning“,  vertelt hij met een veelzeggende brede 

grijns op zijn gezicht. 

“Ik heb wel eens met een Feyenoordsjaal om en 

een Feyenoordvlag op de rollator door Schiewaegh 

gewandeld”. Mevrouw Kroos kijkt trots in het rond. 

“En ik ben een keer met mijn zoon naar de Kuip 

geweest. Dat was heel leuk”. 

Ronald Koeman vinden alle gespreksdeelnemers 

de beste trainer die Feyenoord heeft gehad. “Want 

hij wist het team weer goed te organiseren en de 

motivatie terug te brengen. Ook Van Bronckhorst 

doet het nu prima. Hij heeft vier prijzen in drie jaar 

gewonnen. Het elftal staat weer.”

Tijdens het gesprek gaat de dagelijkse zorgroutine 

gewoon verder: een van de bewoners heeft een 

gesprekje met de arts en een medewerker neemt 

bij een ander diens bloeddruk op. Hoewel het 

praten over de club altijd emoties en gevoelens 

losmaakt, blijkt de bloeddruk prima te scoren. 

“Van een jonge vent ...”

En ieder weet hoe Kees over Ajax denkt: “Ik hoop 

dat�ze�van�die�neuzen�zullen�winnen�…”

“De beste speler ooit? Van Hanegem!”
Door Rob Besseling
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Tijdens de themaweek hebben bewoners van Schiewaegh samen 

met enkele medewerkers voor kinderboerderij ‘Het Hoefblad’ in 

het Beatrixpark in Schiedam beestjes gehaakt of op een andere 

manier gehandwerkt. 

Zij brachten een mand vol handwerkstukken naar de kinderboer-

derij, waar medewerkers deze enthousiast in ontvangst namen. 

De gehaakte beestjes zijn tijdens het lentefeest verkocht. 

De opbrengst is ten goede gekomen aan de dieren van de 

kinderboerderij.

Bewoners en medewerkers werden tijdens deze dag in de buiten-

lucht getrakteerd op een kopje koffie of thee en een overheerlijke 

plak cake.

En terwijl deze bewoners buiten de lente konden proeven en 

van het voorjaar genoten, ontvingen andere bewoners binnen in 

Schiewaegh lieve, aandoenlijke en soms hongerige lammetjes. 

Even aaien, knuffelen en … genieten!

Themaweek lente
Door Rob Besseling
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Door  Joke van Leeuwen-Zuidgeest, Stadsarchief Vlaardingen

Ziek, zwak of misselijk 
en zo arm als een luis …

Stadsarchief Vlaardingen

het mes aan twee kanten; zij 

behoedden de stumpers voor 

een genadeloze en wisse onder-

gang, maar bovenal waren ze zo 

zélf van een plekje in het hier-

namaals verzekerd.

De Reformatie liet hierop een 

heel ander licht schijnen: God 

vergaf de zonden van de mens 

alleen�uit�pure�genade�…

Dit veroorzaakte een tweestrijd 

tussen rooms-katholieken en 

protestanten.

Op een gegeven moment werd 

het Heilige Geestgasthuis nog 

slechts bewoond door wezen, 

die in 1722 een nieuw onder-

komen kregen in een buiten-

verblijf in de Ridderstraat.

Van hygiëne had in de verste 

verte nog niemand gehoord. 

Menselijke uitwerpselen 

kwamen in het open riool 

terecht en verrot afval, 

vissenkoppen en graten, dode 

beesten, dierenstront en wat 

dies meer zij, werden her en der 

gedumpt. 

Wie tegenwoordig ziek is of op de een of andere manier niet in staat is om te werken, hoeft zich geen zorgen 

te maken over onderdak, warmte en voedsel.  Sinds de in 1963 in het leven geroepen Algemene Bijstandswet 

heeft iedereen in zo’n situatie recht op een uitkering. 

Vroeger was dat een ander 

verhaal. Je was volledig 

afhankelijk van de al dan niet 

verleende zorg door mensen 

die zich dat konden en/of wilden 

permitteren. 

Je stond er slecht voor als je 

‘krankzinnig was geboren’ of 

‘volslagen doof en lijdende aan 

een zakbreuk’ was, werd geveld 

door ‘waterzucht’, ‘vallende 

ziekte’ of de ‘gevolgen van 

syphilis’, een ‘zwakkelijk gestel’ 

bezat, of aan ‘ijlhoofdigheid’ 

leed. 

En wanneer je wieg in de 

Achterstraat of in een van de 

vele sloppen of stegen stond, 

dan was het helemaal niet best. 

Want, als je immers voor een 

dubbeltje was geboren, werd je 

nooit�een�kwartje�…
Straatgroep in de Nieuwlandsteeg

Geheel afhankelijk van de goed-

heid van anderen (en dat was 

meestal de kerk of de stedelijke 

armenzorg) moest je maar 

afwachten óf en hoelang je je 

eigen hoofd én de kinderkopjes 

boven water kon houden. Lief-

dadigheid heette dat.

De goedheid van de Heilige 

Geestmeesters in de 16e eeuw 

strekte zich uit tot het geven 

van enige vorm van onderwijs 

en van hulp aan de afvalligen 

der maatschappij, de armen en 

gebrekkigen, de weduwen en 

wezen en andere pechvogels.

Hiervoor stichtten zij een 

gasthuis op de Markt. Bij deze 

Heilige Geestmeesters sneed 
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Dat dat problemen veroor-

zaakte, mag duidelijk zijn. 

In 1348 en 1349 heerste er een 

grote pestepidemie in West- 

Europa. Onduidelijk is of ook 

Vlaardingen�hierdoor�getroffen�

werd.

Deze verschrikkelijke ziekte, in 

de volksmond ook wel de ‘gesel 

Gods’ genoemd, werd overge-

bracht door vlooienbeten. Wel 

zeker is dat de bewoners van 

dit gebied al in 150 na Christus 

last hadden van luizen die 

zich bij voorkeur nestelen op 

de behaarde plekken van het 

menselijk lichaam. Bij onder-

zoek op het Hoogstadterrein 

deden archeologen namelijk 

een bijzondere ontdekking; een 

praktisch intact zijnde luizenkam 

met zelfs nog wat restjes van 

luizenlijfjes erin.

Niemand legde echter het 

verband tussen de vlooien 

en de pest. In 1467 zaaide in 

 Vlaardingen een nieuwe pest-

epidemie dood en verderf, 

evenals in de jaren 1602, 1636, 

1665 en 1666. De ziekte uitte 

zich door zwarte builen in liezen 

en oksels, bloed braken en hoge 

koorts. Had je deze verschijn-

selen, dan was je meestal ten 

dode opgeschreven. 

Het stadsbestuur ondernam 

in 1602 een aantal noodmaat-

regelen in de vorm van het 

afsluiten van de besmette 

woningen en vermijding van 

contact met de pestslachtof-

fers. Het stadsbestuur had wel 

de klok horen luiden, maar de 

klepel zou nog een tijd lang 

onvindbaar blijven.

Notarissen maakten overuren 

als gevolg van het grote aantal 

verzoeken van pestlijders die 

binnen drie dagen (dat was de 

gemiddelde tijdspanne waarin 

het ziekteproces met veelal 

fatale�afloop�zich�afspeelde)�

hun testament wilden laten 

opmaken. 

Ook de geleerde ‘medicinae 

doctors’ en de heelmeesters 

of chirurgijns hadden er hun 

handen vol aan. In die tijd had 

men de overtuiging dat het 

menselijk lichaam een ‘zak vol 

beenderen, gevuld met vier 

sappen; bloed, slijm, gele en 

zwarte gal’ was. Teveel bloed 

veroorzaakte koorts, die men 

bestreed met aderlatingen via 

sneden in de elleboogholte en 

door middel van bloedzuigers en 

Spaanse vliegen. 

Bij de laatste pestepidemie werd 

een zogenaamde pestmeester 

aangesteld, die zich voor zijn 

bezoek aan een pestlijders huis, 

verzekerde van genoeg frisse, 

in ieder geval sterk geurende 

lucht door middel van een met 

kruiden gevuld masker. 

Rigoureuze maatregelen, het 

verbranden van de inboedel en 

brandende pektonnen die de 

lucht moesten zuiveren, leidden 

tot niets.

De voortschrijding van de 

medische wetenschap maakte 

mensen bewust van de noodzaak 

hygiënische maatregelen te 

treffen.�Het�zou�echter�nog�lang�

duren voordat men gevrijwaard 

was van dodelijke, besmettelijke 

ziektes.

In 1832 brak er in Vlaardingen 

een cholera-epidemie uit die 

een halfjaar duurde.

De geleerde heren ‘medicinae 

doctors’ trokken voor de bestrij-

ding hiervan diverse behande-

lingen uit de kast. Eén ervan was 

het gebruik van opium, maar het 

haalde allemaal weinig uit. Ook 

in de jaren 1849, 1859 en 1866 

zette de ‘Commissie tot de zaken 

van den Aziatische braakloop’, 

zoals cholera ook wel genoemd 

werd, veel streepjes bij ‘over-

leden aan de ziekte’.

Vijftig jaar later brak er in 1917 

en 1918 ook nog tyfus uit. Men 

was in die tijd al veel wijzer op 

medisch gebied en al gauw 

kwam men erachter dat de 

uitbraken veroorzaakt werden 

Luizenkam

door verontreinigde melk.

Tuberculose, een ernstige 

longziekte, was een tijd lang 

volksvijand nummer één. Door 

de armoedige en onhygiënische 

woon- en leefomstandigheden 

hadden de tuberkelbacillen vrij 

spel. Allerlei initiatieven in dezen 

zagen het licht. In 1899 werd de 

‘Vereeniging voor Gezondheids-

koloniën’ in het leven geroepen. 

Hierdoor konden 19 kinderen 

voor langere tijd kuren in een 

sanatorium in het Liesbos bij 

Breda. 

De ‘Vereeniging tot Bestrijding 

der Tuberculose’, die nauw 

samenwerkte met ‘Zonnegloren’ 

en ‘Herwonnen Levenskracht’, 

bracht de tbc-lijders vanaf 1911 

soelaas op veel gebied, zoals 

onder meer verpleging aan 

huis en goede en versterkende 

voeding. Was thuis ziek zijn 

geen optie, dan kon je misschien 

een plekje krijgen in een van 

de draaibare ‘lighallen’ op het 

 voormalige Flardingaveld in 

‘t Hof. De verblijven kregen de 

naam ‘Koningin Emmarusthuis’. 

Deze vorstin zette zich enorm in 

voor de bestrijding en verlichting 

van deze ernstige ziekte.

Afbeeldingen, tenzij anders 
vermeld, Collectie Stadsarchief 
Vlaardingen

Koningin Emmarusthuis
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Alzheimer Café Schiedam
Heeft u dementie of bent u partner of mantelzorger 

van iemand met dementie?

Met het Alzheimer Café biedt de Frankelandgroep 

u maandelijks de gelegenheid om in contact te 

komen met lotgenoten. In een ongedwongen sfeer 

kunt u ervaringen met elkaar uitwisselen en in 

gesprek gaan over de problemen die dementie met 

zich meebrengt.

Het Alzheimer Café biedt informatie en steun en 

werkt aan meer openheid over dementie.

De toegang tot elk Alzheimer Café is vrij. 

Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening.

Agenda Alzheimer Café

De Alzheimer Cafés in 2018 vinden plaats op een 

dinsdagavond en wel op 10 juli en 11 september 

van 19.00 tot 21.00 uur in de Havenzaal van 

Frankeland.

10 juli
Deze avond zal een optreden plaatsvinden.

14 augustus
In verband met het zomerreces komt deze avond te 

vervallen.

11 september
Het onderwerp voor deze avond was bij het ter 

perse gaan van deze editie nog niet bekend.

Parkinson Café
Een keer per twee maanden organiseren we met 

onze samenwerkende partners een Parkinson Café. 

Het Parkinson Café biedt lotgenotencontact voor 

mensen met Parkinson, hun partner en overige 

mantelzorgers.

Het Parkinson Café is onderdeel van het exper-

tisecentrum Parkinson van de Frankelandgroep 

en is tot stand gekomen in samenwerking met 

de Parkinson Vereniging, Minters Mantelzorg en 

de Parkinsonverpleegkundige van het Franciscus 

 Gasthuis & Vlietland.

De toegang tot elk Parkinson Café is vrij. Eventuele 

consumpties zijn voor eigen rekening.

Agenda Parkinson Café

Woensdag 11 juli van 19.00 tot 21.00 uur in de 
Havenzaal van Frankeland
Gastspreker : Jan Driesen

Onderwerp : geavanceerde therapieën bij   

  Parkinson

 

Woensdag 12 september van 19.00 tot 21.00 uur 
in de Havenzaal in Frankeland
Gastspreker :  Berdien Schram

Onderwerp :  het belang van voeding bij Parkinson

Woensdag 14 november van 14.30 tot 16.30 uur 
in de Havenzaal in Frankeland
Gastspreker :  Hanneke Bolt

Onderwerp :  seksualiteit bij Parkinson

Agenda Alzheimer Café en 
Parkinson Café

Zie voor de Alzheimer Cafés en Parkinson Cafés ook 

onze website: www.frankelandgroep.nl

Bij de locaties van de Frankelandgroep zingt men 

veel. Er zijn verschillende koren en activiteiten 

waarbij gezongen wordt. Woensdag 25 april was 

er een  optreden van ‘Sparkling’ in  Frankeland. 

 Sparkling is het eerste Parkinsonkoor van 

 Nederland en staat onder leiding van muziek-

therapeut Monique Schenk. Het koor bestaat uit 

vijftien leden en ze komen wekelijks bij elkaar om te 

oefenen. Naast dat het leuk en gezellig is, is het ook 

een goede stemoefening voor Parkinsonpatiënten.  

Velen hebben steeds meer moeite met spreken. 

Het koor wordt begeleid door een accordeonist en  

gitarist. Voordat zij gaan zingen, doet men eerst 

ademhaling- en stemoefeningen. Monique daagt 

de koorleden uit om te zingen als een operaster: uit 

volle borst. 

Sommige zangers zijn op latere leeftijd gaan zingen, 

maar anderen zongen al in het kinderkoor van 

de welbekende musicus Jo Mulder (1912-2000) in 

 Vlaardingen. Dit koor bestaat nog steeds. 

De koorleden kunnen daar nog mooie verhalen over 

vertellen. Velen hebben in het koor van Jo Mulder 

gezongen of hebben een optreden bijgewoond.

Monique Schenk zoekt muzieknummers uit, die 

goed passen bij de mogelijkheden van Parkinson- 

patiënten. Koorleden kunnen echter ook zelf 

nummers voordragen, zoals ‘Het dorp’ van Wim 

Sonneveld. Ook al kost het wat meer moeite, men 

zingt graag.

Tijdens het optreden in de Hofserre van  Frankeland 

is de ruimte helemaal vol. Het koor brengt bekende 

liederen ten gehore en er wordt ook regelmatig 

meegezongen.

Als slot zingt het koor tijdens de repetitiemiddagen 

het mooie lied van Claudia de Breij ‘Mag ik dan bij 

jou’. Bij een optreden zingen ze dit lied niet, omdat 

het te veel emotie oproept bij de zangers en het 

publiek.

Parkinsonkoor ‘Sparkling’
Door Erika van Driessen Hoogland



Nieuws   5150   Frankelandgroep

High Five-diner

Om de twee maanden wordt op alle locaties een heerlijk menu van hoge kwaliteit aangeboden. Iedereen is 

welkom. 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.

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. 

Juni Haringmiddag

Juli IJsmiddag

Augustus Snertmiddag

September Mosselen

Oktober Bittergarnituur met warme en koude hapjes

November Beaujolais met een kaasplankje

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 binnenkort verwelkomen!

 

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

en van de ‘Smulmiddagen’.

Vaartland de woensdagen: 

 20 juni

 22 augustus

 31 oktober

 19 december

Harg-Spaland de vrijdagen: 

 22 juni, 

 24 augustus

 26 oktober 

 14 december

Schiewaegh de zaterdagen:

 4 augustus

 13 oktober

 8 december

Frankeland de vrijdagen: 

 10 augustus 

 12 oktober

 7 december

Jacobs Gasthuis de zaterdagen: 

 11 augustus

 13 oktober

 21 december

De kosten voor de culinaire avonden bedragen:

Bewoners en broodmaaltijd/warme-maaltijdabonnementhouders : € 12,50

Huurders en overige prijsgereduceerden : € 17,50

Overige bezoekers : € 22,50
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High Five-menu juni
Amuse 

Aspergemousse met doperwtscheuten en mini-asperges

Voorgerecht 
Heldere aspergebouillon

Hoofdgerecht
Varkenshaasmedaillons

Gegratineerde asperges met ham en kaas

Krieltjes uit de oven

Dessert
Tiramisu met aardbeien

High Five-menu augustus
Amuse 

Frisse salade met gerookte kip en walnoten

Voorgerecht 
Courgettesoep met room

Hoofdgerecht
Zalm met een amandelkorst en een wittewijnsaus

Geglaceerde parisienne worteltjes (ronde bolletjes)

Pommes duchesse

Dessert
Gegrilde perzik met ijs

Studenten van het Wellantcollege uit Rotterdam 

hadden een schoolopdracht om iets te organiseren 

voor ouderen. De scholieren zijn grondig te werk 

gegaan en hebben voor de bewoners van Franke-

land�een�heel�mooi�evenement�met�knuffeldieren�

georganiseerd. De activiteit was buiten op de 

parkeerplaats en een betere dag hadden zij niet 

kunnen bedenken: 28 mei, 28 graden, een stra-

lende zonnige dag! 

De�bewoners�konden�knuffelen�met�Shetland-

pony’s, geiten, konijnen, cavia’s en zelfs met een 

baardagaam (hagedis) en slang.

Knuffeldieren
Door Sandra Verbrugge
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Natuur-rijk Schiedam

Het roodborstje kent iedereen, maar zijn neefje de 

blauwborst zal niet iedereen bekend voorkomen.

De vogel komt ook minder vaak voor in Nederland, 

is minder goed te zien omdat hij zich verstopt in het 

riet, maar is daarnaast ook nog eens een trekvogel. 

Het blauwborstmannetje doet zijn naam echt eer 

aan: hij heeft een prachtig blauw borstje met een 

witte ‘ster’ in het midden en daaronder nog een 

roestbruine vlek. 

Bij het vrouwtje ontbreekt het blauwe borstje, 

ongetwijfeld om bij het broeden minder op te 

vallen. 

De blauwborst is de eerste rietvogel die terugkeert 

vanuit het zuiden om in Nederland te overzomeren. 

Begin of half maart strijken ze weer in ons land 

neer, om vervolgens te broeden tussen het riet. 

Vogelspotters zien het diertje regelmatig in de 

omgeving van Kethel in het riet zitten.

Het nestje wordt op de grond gemaakt, goed 

verstopt en aan de binnenkant bekleed met pluisjes 

en/of paardenhaar.  

De vogel is het beste te zien tot eind april, omdat de 

begroeiing dan nog niet zo dicht is. Daarna kun je 

hem wel horen omdat het ook een mooie zanger is. 

Hij is ook een meester in het imiteren van andere 

vogels. Een blauwborst in de duinen klinkt anders 

dan eentje in de polder, omdat hij daar andere 

buren heeft. 

Aangezien hij in Afrika overwintert neemt hij ook 

de zang uit dat deel van de wereld in zijn repertoire 

mee. Als familielid van een andere zanger, de 

nachtegaal, zingt hij niet alleen in de ochtend en de 

avond, maar ook ‘s nachts. 

Tussen juli en september vertrekt de familie weer 

richting Afrika, via Spanje en Portugal naar het 

Sahel gebied, over de grote Sahara heen.  

Ze vliegen dan ‘s nachts, overdag wordt er gegeten 

en gerust. 

Zo’n�klein�vogeltje�en�zo’n�lange�reis�…�en�dat�ook�

nog eens twee keer per jaar!

Daar kunnen we toch alleen maar bewondering 

voor hebben! 

Het blauwborstje, de minder bekende 
neef van het roodborstje

Oftewel ‘eet smakelijk’, maar we houden het Frans. 

En Fransen zijn echte Bourgondiërs, die van een 

maaltijd een waar feestje kunnen maken. Bon 

appétit klinkt chique. En het diner dat wekelijks op 

de dinsdagavond wordt aangeboden, ìs ook chique. 

Het diner wordt uitgeserveerd in de grote zaal, een 

beetje afgescheiden van de rest door wat kasten te 

verplaatsen. Het geheel geeft een intiem karakter. 

Iedereen mag komen dineren, mits van tevoren 

gereserveerd. Het maximum aantal ligt (voorlopig) 

op zestien deelnemers. 

Men dineert er ‘à la carte’, waarbij men de keuze 

heeft uit vier voor-, hoofd- en nagerechten; de 

meeste hebben een Franse naam. Toeval?

Bon appétit chez Vaartland
Door Carien Kemink

Foto’s Elly Kramer

Linnen tafelkleden en servetten, verschillende 

soorten bestek, speciale wijnglazen, een amuse 

vooraf en een aperitiefje, warme broodjes, keuze 

uit diverse bieren en wijnarrangementen; dit alles 

bij elkaar maakt dat men zich in een viersterren-

restaurant waant. En belangrijker nog: het smáákt 

ook naar vier sterren. Hoe dat smaakt, tja, in ieder 

geval naar meer. De kok van Vaartland zorgt voor 

een paar culinaire hoogstandjes en krijgt veel 

 complimenten. Hij komt regelmatig vragen of alles 

naar wens is, zodat de kok een gezicht krijgt. 

De vriendelijke bediening zorgt voor een soepel 

verlopende avond. 

Dus of u nu bewoner bent, mantelzorger, familielid 

of vrijwilliger, u bent iedere dinsdagavond van harte 

welkom bij dit speciale diner. De prijs is €25,00 per 

persoon. Een prachtige manier om een feestje te 

vieren, zó dicht bij huis voor zó’n kwaliteit. 

Dus: iedere dinsdagavond, behalve één keer in 

de twee maanden, wanneer het High Five-diner 

plaatsvindt.

Ik zou zeggen: à bientôt!

Door Jacqueline Vos
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Afgelopen donderdag heeft ‘onze’ oudste bewoner 

uit Vaartland een lintje gekregen voor zijn inzet als 

vrijwilliger in Vlaardingen en omgeving. Hij kreeg 

op het stadhuis ook nog een Oorlogskruis uitge-

reikt vanwege zijn verzetswerkzaamheden in de 

Tweede Wereldoorlog.

Wat een bijzondere dag voor meneer Du Pon!

Hulde!

De heer Du Pon (105 jaar) 
uit Vaartland geridderd! 
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U leest het goed: vrijwilliger, dus geen bewoner. Nog niet. Hij staat wel ingeschreven bij Harg-Spaland en 

krijgt�ieder�jaar�wel�een�plekje�aangeboden,�maar�…�hij�vindt�het�nog�te�vroeg.�Want�Jan�is�pas�80�jaar�jong.�

Zijn ogen worden steeds slechter, woont nog zelfstandig in een drieverdiepingenhuis met tuin, samen met 

zijn vrouw, die afhankelijk is van een traplift en een scootmobiel. Dus goede redenen om een verzorgd plekje 

te zoeken zijn er genoeg. Maar ja, zulke goeie buren krijg je nooit meer en het is toch zeker weten een hele 

bedoening, al je spulletjes opdoeken; en dan de verhuizing zelf. Nee, nog minimaal een jaartje zelfstandig. 

En�dan�…,�wie�weet!

Om even een beeld te krijgen van Jan: zijn leven in 

een notendop. 

Geboren op 14 maart 1938 in de Kortlandstraat 

in Schiedam. Geboren en getogen Schiedammer. 

Oorlogskind in een gezin van toen nog twee 

kinderen, vader te werk gesteld in Duitsland. Hij 

kan zich de smaak van tulpenbollen en biestpan-

nenkoeken nog goed herinneren. Min of meer op 

de plek waar nu de keuken van Frankeland staat, 

was toen een grote koeienstal. Jan hielp als vijfjarig 

jongetje na schooltijd de boer met kleine karweitjes 

en kreeg als beloning dan weleens een kannetje 

melk�mee�naar�huis.�Geen�specifieke�hobby’s�of�

sporten, waarin hij uitblonk. Ja, vissen deed hij 

graag, samen met zijn vriend Theo; maar alles werd 

weer teruggegooid, hè.

Na de ambachtsschool in de bouw aan het werk 

gegaan. Op zijn achttiende in militaire dienst in 

Haarlem, waar hij de kans aangrijpt zijn groot rijbe-

wijs te halen. Daarna is hij tot zijn 59e vrachtwagen-

chauffeur�binnen�Nederland�met�af�en�toe�België�

of Duitsland erbij, maar niet verder weg. Getrouwd 

met Ina, twee kinderen.

Hij krijgt de kans om nog voor zijn 60e met 

vervroegd pensioen te gaan, maar dat betekent 

thuiszitten en niets meer om handen hebben. En 

dat komt de sfeer in huis niet bepaald ten goede. 

Hij zit zijn vrouw thuis duidelijk in de weg en ziet 

gewoon te veel van het huishouden.

Zijn vrouw loopt bij de fysiotherapeut van Harg-

Spaland en hoort dat er iemand gezocht wordt voor 

het vele kopieerwerk in het verzorgingshuis. “Dat is 

iets voor jou, Jan,” heeft ze meteen geopperd. En zo 

is Jan begonnen als vrijwilliger bij Harg-Spaland. Jan 

de deur weer regelmatig uit, Ina weer baas in eigen 

huis en iedereen een stuk gelukkiger. En wanneer 

Jan eenmaal met iets begint, dan ook voor 

100 procent. Zo’n vier, vijf dagen per week een paar 

uur aan de slag in Harg-Spaland, want er valt heel 

wat te kopiëren, zeker in de periode vóór het digi-

tale tijdperk. Hele boekwerken draait hij in elkaar, 

ook het huisblad ‘Harg-Spaland presenteert’ is qua 

lay-out en uitstraling mede zijn verdienste. 

Maar daar blijft het niet bij. Waar hij maar nodig is, 

verricht hij hand- en spandiensten. Zo zorgt hij, dat 

het klaverjassen van de vrijdagmiddag goed geor-

ganiseerd verloopt. Hij maakt de lijsten, draait ze 

uit, deelt de tafels in en speelt graag een potje mee. 

Voorheen waren er nog wel eens elf tafels, nu is het 

met drie of vier tafels al ‘redelijk’ bezet. 

Op de koffie bij …
De heer Jan Blom 
in Harg-Spaland

Door Carien Kemink
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Verder loopt hij soms met mensen mee en ziet erop 

toe dat ze met rollator of scootmobiel veilig in en uit 

de lift kunnen. Het is net dat beetje extra aandacht, 

wat zo gewaardeerd wordt. Af en toe een praatje 

bij�een�bewoner�die�alleen�zit,�een�kopje�koffie�

halen voor iemand. ”Ho Jan, ik ben eigenlijk ook 

wel�aan�een�kopje�koffie�toe,�willen�we�de�titel�van�

dit interview eer aandoen.” Dit is in de brasserie zo 

geregeld en ondertussen vertelt Jan aan een stuk 

door. Overal ligt wel een stukje herinnering voor 

hem.�Overal�wordt�hij�herkend�en�dat�vindt�hij�fijn.�

Volgens iemand op het secretariaat is Jan vaak nèt 

‘dat paar extra ogen’. Dan heeft hij kopieerwerk 

meegekregen, dat ‘even’ toevallig doorgelezen, 

om dan naar de balie te komen met “ik wil me 

nèrgens�mee�bemoeien,�maar�…”�en�dan�subtiel�op�

iets te wijzen, wat niet klopt. Echt een aantal keer 

voorgekomen. 

Hij krijgt ook de restrictie mee om vooral nog vaak 

langs te komen, wat hij graag belooft. “Maar ik 

word geen Heintje Davids hoor. Als ik langskom, wil 

ik ook best nog meehelpen. Ze mogen altijd een 

beroep op me doen.”

Dus zit Jan wel weer grotendeels thuis. Waar hij drie 

verdiepingen heeft en een tuin, die hij toch wel erg 

bewerkelijk vindt worden. En nu heeft hij, samen 

met zijn vrouw Ina, de tijd om eens in alle rust 

na te gaan denken over de toekomst. Groenzicht 

trekt hem wel. Die verhuizing zit er toch een keer 

aan te komen. Met hulp van zijn twee kinderen en 

aanhang is zo’n klus echt wel te overzien. Afscheid 

nemen van een hoop dierbare spulletjes, dát zal 

hem nog niet meevallen. 

Waar Jan over een jaar zit? De tijd zal het leren. 

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.

Een dagje uit?

Woensdag 25 juli gaat de busreis naar 

Maarssen, van waaruit u vertrekt voor een 

2,5 uur durende boottocht over de Vecht. U 

vaart onder meer langs statige buitenhuizen 

uit de 17e en 18e eeuw.

Aan boord geniet u van een heerlijke 

koffietafel.

Het instappen bij Frankeland is om 10.30 uur.

Rond 16.45 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 juli tussen 14.00 uur en 15.00 uur 

in de Havenzaal van Frankeland.

Rondvaart over de Vecht

Busreis vanuit Frankeland

Zo te horen gaan ze Jan missen; en hij zijn vrijwilli-

gerswerk.�Eind�maart�heeft�hij�definitief�afscheid�

genomen en dat werd ‘gevierd’ met een uitgebreide 

high tea. “Zelfs Roel, de directeur was aanwezig.”

Dat�Jan�geen�thee�drinkt,�maar�meer�van�de�koffie�

is, mag de pret niet drukken. 

Hij ervaart deze feestmiddag ter ere van hem als 

een groot blijk van waardering. 

Laten�we�het�erop�houden�dat�ik�nu�op�de�koffie�

ben geweest bij een toekomstige bewoner. Zomaar 

een vrijwilliger, die zich altijd gewaardeerd heeft 

gevoeld door de Frankelandgroep; iemand die 

graag zijn vrije tijd heeft besteed aan een hele 

goede�zaak�…�en�dat�zeker�voorlopig�nog�zal�blijven�

doen. 

Tenminste,�als�het�aan�hem�ligt�…�en�aan�Ina!
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Bij mindfulness train je bewustwording. Waarom doe 

je wat je doet en waarom doe je het zo? Je leert meer 

te leven in het nu en niet te piekeren over gisteren 

en morgen, daar heb je namelijk weinig invloed op. 

Daarnaast leer je je bewust te zijn van zaken die je 

afleiden�van�het�nu.�

Via lichte, trage bewegingsoefeningen en verschil-

lende soorten meditaties ervaar je, stapje voor 

stapje, dat je ook anders aankijken kunt tegen je 

leven, leer je omgaan met pijn of emoties en meer 

te halen uit de dag van vandaag. Je leert dingen 

te accepteren, die je niet kunt veranderen en juist 

aanpassingen te doen bij de dingen waar je wel 

invloed op hebt, zodat je plezieriger in het leven 

staat. Dat lijkt heel eenvoudig, maar toch doen we 

het meestal niet. 

Na de oefeningen wordt de deelnemers gevraagd hoe 

ze het hebben ervaren, wat een oefening met ze doet 

en of ze iets willen delen met de groep, zowel nega-

tieve als positieve dingen. Daardoor wordt de groep 

na een paar weken heel hecht en kunnen deelnemers 

elkaar�tot�steun�zijn,�ook�na�afloop�van�de�cursus.

Toen Elly Kramer, activiteitenbegeleider in Vaartland, 

mij na onze opleiding mindfulness trainer (MBSR) 

vertelde dat ze mindfulness cursussen gaf aan 

ouderen, werd ik erg nieuwsgierig. Ik wilde graag 

zien hoe ze het deed, hoe de deelnemers erop 

reageerden. 

 

De mindfulness les begint om twee uur. Een paar 

minuten daarvoor druppelen de deelnemers binnen, 

de een met rollator, de ander rustig lopend en weer 

een ander in een rolstoel. De deelnemers doen 

de bewegingsoefeningen en meditaties staand of 

zittend in een stoel. Elly heeft de oefenstof daar op 

aangepast. 

Vandaag is het voor de twee mannen en zes vrouwen 

de achtste en afsluitende les. De jongste is eind 60 en 

de oudste maar liefst 105 jaar. 

Slechts enkele deelnemers blijken de opdrachten 

trouw uit te voeren. Dit keer was de opdracht: goed 

voor jezelf zorgen, bijvoorbeeld door regelmatig drie 

minuten adempauze te doen. Die oefening is bijna 

door iedereen omarmd. “Als ik iets heb gedaan, dan 

doe ik daarna even rustig aan en ’s morgens doe 

ik altijd de drie minuten-adempauze om tot rust 

te komen,” meldt iemand. “Het werkt goed tegen 

sombere stemmingen”, zegt een ander. “Als ik nu 

een onderzoek krijg waar ik me zorgen over maak, 

doe ik de adempauze-oefening. Het helpt me te 

ontspannen.” 

De eerste oefening van vandaag gaat over het 

benoemen van gevoelens. Elly vraagt de deelnemers 

de ogen te sluiten en zich te concentreren op hun 

buikademhaling en op de gevoelens die ze hebben. 

“Voel je je blij, verdrietig, somber? Je hoeft het niet te 

verklaren, alleen maar waar te nemen.” 

Het maakt de deelnemers rustig, zeggen ze na de 

oefening.

Tijd voor de meditatie liefdevolle vriendelijkheid. 

Opnieuw sluiten de deelnemers hun ogen en 

brengen hun aandacht naar hun ademhaling. Vervol-

gens vraagt Elly ze om in gedachten liefde te sturen 

naar henzelf met de zin: “Moge ik gelukkig zijn.” Er 

volgen nog meer zinnen. Na een tijdje vraagt ze de 

liefde te sturen naar een naaste en daarna ook naar 

iemand�waarmee�ze�het�moeilijk�hebben.�Na�afloop�

van deze meditatie zijn enkelen ontroerd en zelfs een 

beetje emotioneel. 

Ook dat mag en kan bij mindfulness.

 

Op verzoek hebben de deelnemers iets meege-

nomen, wat een speciale betekenis voor ze heeft. 

Ik zie een huwelijkskannetje, een samengesteld 

hangertje, een rozenkrans, een kunstvlindertje, een 

mandala, een horloge van een overleden neef en 

mensen die zichzelf meenamen. Iedereen vertelt 

welke betekenis het meegebrachte voorwerp heeft. 

Mooi om te zien dat alle deelnemers zich vrij en veilig 

voelen om hun verhaal te delen binnen de groep en 

ervan uit kunnen gaan, dat hun verhaal ook binnen 

de groep blijft. Dat is een afspraak die in de eerste les 

is gemaakt.

 

Speciaal voor vandaag is er nog de zee, een medi-

tatie met een visualisatie. De aandacht gaat van de 

buikademhaling naar het geluid van de golven dat de 

ruimte vult, naar een lekker zonnetje, windsurfende 

meeuwen en de zilte zeelucht. Iemand herinnert zich 

een koud strand met bevroren golven. “Dat was zo 

mooi. Gelukkig stond ik daar in een warme jas.” 

Bijna alle deelnemers keren terug naar een eerdere 

herinnering aan de zee of het strand. Ze vinden het 

een leuke en ontspannende oefening.

De twee uur zijn zo voorbij. In het afsluitende rondje 

toont iedereen zich tevreden over het verloop 

van de cursus, zelfs de mensen die wat sceptisch 

waren bij aanvang. “Ik ben erdoor veranderd. Ik ben 

bedachtzamer en doe dingen met meer aandacht. 

Ik geniet weer meer. Ik pak alles aan om het leven 

plezierig te maken, mijn lichaam te verzorgen en pijn 

te verzachten. Het maakt me minder eenzaam,” zijn 

opmerkingen die loskomen. Van de huidige groep wil 

minstens één iemand de cursus nog een keer volgen. 

Mensen die eerder afvielen vanwege ziekte of zieken-

huisopname hebben zich ook al opgegeven.

De week erop is de groep nogmaals bij elkaar voor 

een stiltemiddag. Tijdens de lunch is er volledige stilte 

en worden oefeningen uit eerdere lessen herhaald. 

Een enkeling vindt het een beetje eng, maar de meer-

derheid is vooral nieuwsgierig naar de ervaring.

Mindfulness: een open blik hebben en  nieuwsgierig 

zijn naar dat wat komt. Wie er hierna nog niet 

genoeg van heeft, kan deelnemen aan de meditatie-

momenten die Elly twee keer per week organiseert.

Vol bewondering zag ik dat mensen die al veel 

meemaakten, zich openstellen voor nieuwe 

ervaringen. Elly heeft in die acht cursusdagen zaadjes 

geplant in de harten van de deelnemers, ze leerde ze 

hoe de zaadjes tot bloei komen, zodat de vogeltjes 

vanzelf naar ze toe komen.        

‘Ik plant zaadjes in jullie hart. 
De vogeltjes komen vanzelf.’
Door Belinda van Steijn
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Door Carien Kemink Foto’s: Elly Kramer

Elly Kramer is gediplomeerd mindfulness-

docente. Een aantal bewoners van Vaartland 

heeft inmiddels deze cursus gevolgd bij Elly 

en telkens merkte zij op dat veel cursisten een 

verkeerde houding hebben tijdens de les, wat 

het mediteren er niet gemakkelijker op maakt. 

Veel mensen zijn vrij klein en raken met hun 

voeten de grond niet, terwijl de juiste houding 

een hoek van 90 graden moet zijn met de 

benen: de voeten plat op de grond. ‘Bungelen’ 

is geen optie.

Daar heeft Elly iets op bedacht; ze heeft 

de deelnemers aan de handenarbeidclub 

van de donderdagmorgen benaderd en het 

resultaat is vijf krukjes van ongeveer 30 bij 

20 bij 15 centimeter. Het geheel ziet er zeer 

professioneel uit, zeker nadat de krukjes 

door de mensen van de schilderclub van de 

donderdagmiddag beschilderd zijn met het 

yin yang-symbool, een oud Chinees teken wat 

de interactie van de verschillende energieën 

weergeeft. 

De samenwerking was geweldig, de mensen 

hebben met veel plezier heel veel positieve 

energie�opgedaan�én�…�het�belangrijkste:�de�

cursisten bungelen niet meer met de benen. 

De houding is verbeterd waardoor de meri-

dianen in het lichaam de energie naar alle 

organen kunnen transporteren. 

‘Zen’ begint met 
een goeie zit
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Deze dagen konden zij niet op de Zijner Majesteit 

Schiedam terecht omdat deze voor onderhoud in 

Den Helder lag. De bemanning kwam niet alleen op 

bezoek, ze wilde ook een actieve bijdrage in Fran-

keland leveren. Dit deden ze door de handen uit 

de mouwen te steken. De koks van de mijnenjager 

hielpen in de keuken bij het bereiden van het eten, 

anderen�schonken�koffie�in�de�Brasserie�of�gingen�

bij bewoners in de huiskamers van verschillende 

afdelingen�koffie�drinken.

Veel bewoners en medewerkers van Frankeland 

hadden zich de ochtend van 4 mei bij de ingang 

van Frankeland opgesteld. Anderen stonden op het 

balkon om de bemanning te verwelkomen. Toen 

de dames en heren van de marine kwamen aan- 

gemarcheerd, werden ze met applaus ontvangen: 

het was een indrukwekkend gezicht. Vervolgens 

marcheerden zij naar de Brasserie. Daar werd 

de bemanning toegesproken door Karlien van 

Pelt en Sandra Verbrugge, activiteitenbegelei-

ders in  Frankeland. Vervolgens verspreidden de 

bemannings leden zich om de medewerkers in 

Frankeland te ondersteunen bij hun werkzaam-

heden. Ondertussen werden in de Brasserie dia’s 

vertoond van Zr. Ms. Schiedam. Een bewoner van 

de Liduinahof was ontroerd. Hij had in de jaren ‘80 

nog gebouwd aan de mijnenjager. Hij vond het 

prachtig om hem op de dia’s weer terug te zien. Een 

andere bewoner had vroeger bij de marine gezeten. 

Vol trots zei hij, met zijn 91 jaar, het oudste beman-

ningslid in dit gezelschap te zijn.

Enkele matrozen bezochten samen met een activi-

teitenbegeleider bewoners van een psychogeriatri-

sche�afdeling�om�gezamenlijk�koffie�te�drinken.�Hier�

werden zij wederom met applaus ontvangen. Een 

mevrouw attendeerde haar medebewoonster erop 

dat ze deze jongemannen met eerbied moesten 

behandelen. Zij hadden er onder andere voor 

gezorgd dat wij werden bevrijd in 1945. Er werd 

om gelachen: ”Deze jongen heeft de oorlog niet 

eens meegemaakt.” Dat maakte volgens mevrouw 

niet uit, want hij stond er namens de bemanning 

van 1945. Bij anderen riep het tranen op. Het was 

tenslotte 4 mei, de dag dat de doden uit de oorlog 

werden herdacht. Eenieder had daar haar of zijn 

eigen verhaal bij. Er werd ook gelachen en plezier 

gemaakt. Voluit werd er bijvoorbeeld gezongen: 

‘Ik sta op wacht’ en ‘Daar komen de schutters’. 

Tijdens het middageten werd in de Havenzaal 

meegeholpen met het serveren van het eten. Veel 

gelegenheid kreeg de bemanning daar echter niet 

voor, want veel bewoners wilden met hen op de 

foto of wilden een persoonlijk gesprekje aangaan. 

Een Portugese bewoner had zelf bij de marine in 

Portugal gediend en had nu de gelegenheid om 

ervaringen te delen. Er werd ook nog een groeps-

foto gemaakt met de bemanning, bewoners en 

medewerkers. 

Het was voor iedereen een mooie ochtend. Tijdens 

de lunch met de activiteitenbegeleiders vertelde 

een matroos hoe bijzonder zij het vond hoe 

bewoners reageerden op hun bezoek en hoe zij de 

inzet van de medewerkers waardeerde. “Ik begrijp 

mijn moeder nu beter, die als verzorgende in een 

verpleeghuis werkt en daar enthousiast over kan 

vertellen. Misschien had ik na mijn middelbare 

school een ander beroep moeten kiezen?” 

Tijdens een reis heeft de bemanning geld ingeza-

meld en een bedrag van € 1.430,00 opgehaald. 

Vrijdag 5 mei wilde de bemanning daarvan bewo-

ners verwennen. Met enkele bewoners werd een 

tocht�met�de�fluisterboot�door�de�grachten�van�

Schiedam gemaakt en anderen gingen mee naar de 

markt, waar een patatje werd gegeten of een ijsje 

werd genuttigd. Andere bewoners konden weer 

genieten van een picknick bij Frankeland.

Voor iedereen waren het twee geweldige dagen en 

er werd nog veel over nagepraat. 

    

  

Bemanning van de Zr. Ms. Schiedam 
twee dagen op bezoek in Frankeland
Door Erika van Driessen Hoogland

Vorig jaar oktober was de mijnenjager, de Zr. Ms. Schiedam, aangemeerd in 

Schiedam. Tijdens dat bezoek was er in overleg besloten om 4 en 5 mei met 

de bemanning naar Frankeland te komen. 
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Tim Remie 
Zaterdag 7 juli, 14.30 uur in de 

Serre van Schiewaegh 
 

Tim Remie heeft een zeer 

uitgebreid repertoire en stemt dat 

af op de doelgroep voor wie hij 

optreedt.

Out of the blue
Zaterdag 21 juli, 14.30 uur in de 

Serre van Schiewaegh 
 

Een gezellige middag met jazz 

muziek.

Aqua Azul
Woensdag 27 juni 19.30 uur in 

de Grote Vaart van Vaartland 
 

Aqua Azul brengt een sfeervol 

jazz-repertoire. Zangeres 

Maybelline wordt begeleid door 

pianist Gerard Vogel óf door 

gitarist John Jacobs.

Piet Metaal
Zaterdag 7 juli 14.30 uur in de 

Grote Vaart van Vaartland 
 

Piet zingt mee met allerhande 

muziekbanden. U kunt ook 

nummers aanvragen.

Tricolore
Zaterdag 21 juli 14.30 uur in de 

Grote Vaart van Vaartland 
 

Livemuziek van vroeger en nu.

Bill and his Hawaiians 

Zaterdag 23 juni 14.00 uur in de 

Floriade van Harg-Spaland

Hawaiian-band Bill and his 

Hawaiians is dé Hawaii-band uit 

Nederland. Met gitaren, zang en 

dans maken zij van ieder optreden 

een tropisch feest!

Zeemanskoor Overal
Zaterdag 28 juli, 14.30 uur in de 

Havenzaal van Frankeland 
 

Zeeliederen, gezongen in 

meerdere talen, zoals Engels, 

Duits, Russisch, Spaans, maar 

natuurlijk ook in het Nederlands.

Big Band The Swinging 
Oldtimers
Zaterdag 4 augustus, 14.30 uur 

in de Havenzaal van Frankeland 

Muziek uit de gouden tijd van de 

swing, zoals van Duke Ellington, 

Count Basie en Glenn Miller, 

maar ook recenter repertoire van 

bijvoorbeeld Norah Jones en Caro 

Emerald.

Jan Jansen
Zaterdag 4 augustus 14.30 uur 

in de Grote Vaart van Vaartland 
 

Jan Jansen zingt het Engelse en 

Nederlandse meezingrepertoire.

Perry Zuidam
Zaterdag 11 augustus, 14.30 uur 

in de Serre van Schiewaegh 
 

Perry Zuidam is zanger van 

het Nederlandstalige lied en 

heeft in de afgelopen jaren zijn 

carrière weten om te bouwen 

van hobbymatig zingen naar 

beroepsmatig entertainen.

Lezing over 
Charles Aznavour
Donderdag 12 juli 19.30 uur in 

de Grote Vaart van Vaartland 
 

De heer Steenhouwer komt u 

aan�de�hand�van�film�en�muziek�

vertellen over het leven van de 

zanger Charles Aznavour.

Shantykoor 
Vlaardingen
Zaterdag 23 juni, 14.30 uur in 

de Serre van Schiewaegh

Donderdag 5 juli, 19.30 uur in 

de Havenzaal van Frankeland

Dit koor put uit een repertoire van 

Nederlandse, Engelse, Ierse en 

Duitse zeemansliedjes.

Podia uitgelicht

JULI AUGUSTUS

JULIJUNI
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Woordzoeker met als oplossing: voorjaarsliefde
mevrouw M. Holmgren, Sibeliusplein 66, Schiedam Frankeland/Jacobs Gasthuis

mevrouw Y.J. Bazel, Albert van Raalteplein 69, Schiedam Harg-Spaland

mevrouw M.M. Burger, appartement 389 Schiewaegh

mevrouw W. Broek-Verheij, appartement 731 Vaartland

Sudoku met als oplossing: 5
de heer H. Brouwer, Warande 178 B, Schiedam Frankeland/Jacobs Gasthuis

mevrouw J. van Bruggen-Groeneveld, Hargplein 122, Schiedam Harg-Spaland

mevrouw A.W. Verbruggen-van Veen, appartement 817 Schiewaegh

de heer/mevrouw W. van de Veer, Dillenburgsingel 56, Vlaardingen Vaartland

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

De oplossing(en) van de nieuwe puzzel(s) kunt u tot uiterlijk maandag 9 juli 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.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Naam

Adres 

Postcode en woonplaats

Sudoku Zweedse puzzel

    

Puzzelen

Winnaars van de puzzels uit de vorige editie van Frankelandgroep Nieuws

1

2

3

4

5 11

9

6

10

7

812



Intramuraal verblijf 
locaties en contactgegevens van de Frankelandgroep

U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst

 

Langdurig wonen

Verpleeghuiszorg* 

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

• Harg-Spaland
• Schiewaegh 

 

Zorgcentrumzorg*

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

* Echtparenappartementen beschikbaar
U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst

Palliatieve zorg

• Schiewaegh

010 426 49 25

U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst

 

Tijdelijk verblijf

Kortdurend verblijf 

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

 

Revalidatiezorg

• Frankeland 
 

Crisisverblijf

• Frankeland 010 426 49 25

Informatie contactgegevens
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Zelfstandig wonende senioren 
aanbod en contactgegevens van de Frankelandgroep

U kunt contact opnemen met 
Thuiszorg Ouderen  
Frankelandgroep (TOF)

 

Zorg thuis

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

• Casemanagement dementie
• Personenalarmering

Welzijn en dagbesteding

• Welzijnsactiviteiten
• Diverse ontmoetingscentra
• Vervoersmogelijkheden vanuit/naar de 

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

Spanje

• Visiteclubs

• Dagbesteding / dagbehandeling

• Roze Salon
• Horeca- en maaltijdvoorzieningen

010 707 41 12

U kunt contact opnemen met

Coördinator welzijn

 

Coördinator visiteclubs

Coördinator dagbesteding
 
De maatschappelijke dienst

 010 426 49 25

U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst

 

Behandeling

• Specialist ouderengeneeskunde
• Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie 

en diëtiek
• Expertise op het gebied van Parkinson 

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

U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst

 010 426 49 25

U kunt contact opnemen met 
De maatschappelijke dienst

 010 426 49 25

Tijdelijk verblijf

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

• Revalidatiezorg
• Crisisverblijf
• Palliatieve zorg

Huur- en aanleunwoningen

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

Informatie contactgegevens
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