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Maar ook als u niet zo’n vakantieganger bent of het 

liever wat dichter bij huis zoekt, hoeft u zich niet te 

vervelen. Blader deze uitgave maar eens door en 

dan kunt u zien dat er ook voor de thuisblijvers van 

alles te doen en te beleven is op alle locaties.

En u kunt lezen dat u om lekker te kunnen 

zwemmen niet helemaal naar Spanje hoeft af te 

reizen, maar dat dit ook gewoon dichtbij kan, name-

lijk in het zwembad van Frankeland!

Verder wil ik u in deze editie nog met gepaste trots 

wijzen op het onderzoek van Effectory onder vrijwilli-

gers en medewerkers waar we ook dit jaar weer hele 

hoge ogen gegooid hebben en zeker een kanshebber 

zijn voor de eindoverwinning. Er staat ook een stukje 

in over de resultaten van de Frankelandgroep op 

‘ZorgkaartNederland’ en ook die mogen er zijn.

Ik wens u veel leesplezier.

Op vrijdag 21 juni is in Frankeland het pact ‘wonen en zorg Schiedam’ 

ondertekend. We zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met 

de gemeente Schiedam, Woonplus Schiedam, DSW Zorgverzekeraar, 

 Zorgkantoor DSW en Argos Zorggroep. 

Voorwoord
Door Minke de Jong, directeur zorg Frankeland, Jacobs Gasthuis en TOF

Voor u ligt alweer de zomeruitgave van Frankeland-

groep Nieuws, editie 4 - 2019. Dit is traditioneel 

de tijd dat veel mensen van een lekkere vakantie 

genieten. De Frankelandgroep biedt u twee vakan-

tievilla’s aan waar u heerlijk kunt ontspannen; 

‘de Pastorie’ in Rockanje en ‘La Sorpresa’ in het 

Spaanse dorp Benissa, vlakbij Calpe. 

Meer informatie vindt u op frankelandgroep.nl/

de-pastorie en frankelandgroep.nl/la-sorpresa.

In de villa in Spanje ben ik begin juni nog een 

weekje geweest en tijdens dat bezoek heb ik me 

gerealiseerd dat het wel belangrijk is dat bezoekers 

nog redelijk goed ter been moeten zijn. Het huis is 

namelijk tegen een berg aangebouwd en er zijn vele 

op- en afstapjes en lange trappen naar de verschil-

lende slaapvertrekken. Maar als u nog redelijk uit 

de voeten kunt, zult u vast onder de indruk zijn van 

de prachtige villa en de mooie omgeving van dit 

deel van Spanje!

De handen ineengeslagen 
in Schiedam
Door Wendy van Dongen

 

Huisvesting ouderen
U heeft vast meegekregen dat de huisvesting van 

ouderen in Schiedam een enorm probleem is. Nu 

al staan zo’n 180 ouderen op de wachtlijst voor een 

verpleeghuisplaats en meer dan 900 ouderen voor 

een woning met zorg (in de nabijheid). En tot 2040 

zal het aantal 80-plussers in Schiedam nog met 

bijna 80% gaan groeien. Als maatschappelijke orga-

nisatie met als kerntaak zorg- en dienstverlening 

aan ouderen, voelen we ons zowel geroepen als 

moreel verplicht om bij te dragen aan een oplossing 

voor dit probleem.

Meer geclusterde woningen
Daarom hebben we in het pact ‘wonen en zorg 

Schiedam’ een aantal afspraken gemaakt om ons 

gezamenlijk in te zetten voor meer ‘geclusterde 

woningen’ in Schiedam. Dat wil zeggen alle vormen 

van wonen met zorg en ondersteuning in de 

nabijheid, waaronder ook verpleeghuizen. Eerder 

al besloten we onze locatie Frankeland te gaan 

uitbreiden, waarmee we 64 extra woningen kunnen 

realiseren.

We hopen hiermee gezamenlijk bij te dragen aan 

een oplossing voor het toenemende huisvestings-

probleem voor ouderen in Schiedam.
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Column TOF

Dementie: een lach en een traan
Door Emma Baas

Het is alweer ruim vier jaar geleden dat het kantoor 

van Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep mij belde 

voor een nieuwe cliënt. Het betrof een 85-jarige 

vrouw met beginnende dementie. Aangezien mijn 

hart bij deze mensen ligt, zei ik zonder hierover na 

te hoeven denken: “JA”. Wat ik op het moment van 

toezegging nog niet kon vermoeden, was dat ik, 

samen met haar, het hele proces van dementie zou 

gaan meemaken.

De eerste keer dat ik bij haar was, herinner ik me 

nog goed. Ik stond in de schoonmaakstand. Even 

rondkijken en aan de slag! Nou, vergeet het maar. 

Ze stond erop uitgebreid kennis te maken. Ze vroeg 

me het hemd van het lijf en stelde mij voor aan haar 

kinderen, kleinkinderen en aanhang, die op foto’s 

in haar huis hingen. Al hun namen, beroepen en 

studies wist ze feilloos te benoemen.

Het eerste jaar verliep eigenlijk heel gewoon. Als ik 

aanbelde, deed ze gedoucht, netjes aangekleed en 

opgemaakt open, de koffie stond al te pruttelen en 

ze maakte haar ontbijtje klaar. Rond 11.00 uur perste 

ze een sinaasappeltje voor mij uit en deed haar 

ditjes en datjes in huis.

Tot ik op een ochtend aanbelde en er niet open-

gedaan werd. Na de hele flat wakker gebeld te 

hebben, op zoek naar een sleutel, ben ik binnenge-

komen en trof ik haar heerlijk slapend in bed aan. 

De wekker had het af laten weten. 

Vanaf dat moment is de wekker nooit meer gezet, ze 

was kwijtgeraakt hoe je dat moest doen.

Gaandeweg gingen er steeds meer dagelijkse hande-

lingen verloren. Ik resette iedere maandagochtend de 

ontregelde tv, zette de klokken weer op de juiste tijd, 

omdat ze overal de stekker uittrok en zocht met haar 

mee naar ‘zoek’ geraakte voorwerpen in haar huis. 

Ik zette koffie mét koffie in de filter en maakte haar 

ontbijt klaar, te weten een boterham met kaas en 

niet met HAK-doperwten.

Eén voorval is mij speciaal bijgebleven. Ze was mijn 

gebruikelijke sinaasappeltje aan het uitpersen, maar 

dit lukte niet. Ze had de gehalveerde sinaasappel 

op het roterende staafje gezet wat het persgedeelte 

had moeten laten draaien. We hebben samen nog 

geprobeerd dit weer in het geheugen te krijgen maar 

dat is niet gelukt en dus zijn we overgestapt op een 

glaasje limonade.

Ook de namen van de kinderen vervaagden en 

steeds vaker ging ze terug naar haar vroegste 

jeugd waar haar ouders soms letterlijk weer tot 

leven kwamen en vroeg ze zich af waarom haar, al 

jaren geleden overleden, tweelingzusje nooit meer 

contact met haar opnam.

We hebben in het laatste half jaar van haar leven 

veel gepraat over wat er gebeurde in haar hoofd en 

hier soms hartelijk om kunnen lachen. Ze heeft mij 

geleerd mijn kijk op (ver)gevorderde dementie bij te 

stellen. Het betekent niet dat iemand te allen tijde in 

de war is of onzinnige taal uitslaat. In het geval van 

mijn cliënt zijn heden en verleden door elkaar heen 

gaan lopen en waren beide levensecht. Niet zelden 

had ze het bij het rechte eind en waren er (onge-

looflijke) momenten en gebeurtenissen die ze opge-

slagen moet hebben in haar kortetermijngeheugen.

Zij is, omringd door een liefdevolle familie, op 

87-jarige leeftijd overleden. Ik mis haar nog steeds. 

Deze vrouw heeft voor altijd mijn hart gestolen.

Op 29 juni organiseerden we in Harg-Spaland een 

Oud-Hollandse dag, met alle ingrediënten om er 

een echt ouderwets Hollands festijn van te maken. 

In de Floriade serveerden we pannenkoeken en 

poffertjes en in de tuin stond een heus draaiorgel! 

Want zeg nou zelf, wat is een Oud-Hollandse dag 

zonder draaiorgelmuziek … De muziek zorgde voor 

veel gezelligheid en lokte de bewoners in groten 

getale naar buiten. Dat het zonnetje heerlijk scheen 

hielp natuurlijk ook mee. 

In de tuin waren diverse traditionele spelletjes te 

doen zoals koekhappen, boerengolf en spijker-

poepen (maar dan wel een beetje aangepast 

natuurlijk). 

Het was een zeer geslaagde en gezellige middag! 

Oud-Hollandse dag op Harg-Spaland

Dit schilderij is gemaakt door deze cliënt 

en aan mij geschonken als aandenken. 

Zij noemde het een vallende ster. 
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Alzheimer Café

Heeft u dementie of bent u partner of mantelzorger 

van iemand met dementie?

Met het Alzheimer Café bieden wij u maande-

lijks de gelegenheid om in contact te komen met 

lotgenoten. In een ongedwongen sfeer kunt u 

ervaringen met elkaar uitwisselen en in gesprek 

gaan over de problemen die dementie met zich 

meebrengt.

Daarnaast biedt het Alzheimer Café informatie en 

steun en draagt het bij aan meer openheid over 

dementie. De toegang tot elk café is vrij. Eventuele 

consumpties zijn voor eigen rekening. 

Locatie: Havenzaal in Frankeland van 19.00 uur tot 

21.00 uur.

Agenda Alzheimer Café en 
Parkinson Café

Zie onze website voor meer informatie over 

de Alzheimer Cafés en Parkinson Cafés:

www.frankelandgroep.nl

Data Alzheimer Café

Dinsdag 10 september
‘Juridische aspecten bij dementie’

Tijdens dit Alzheimer Café is notaris 

mr. J.J.C. Krabbendam van Van der Valk 

Netwerk Notarissen bij ons te gast. Hij 

zal deze avond ingaan op allerlei regel-

zaken, waar mensen met dementie en 

hun naasten tegenaan kunnen lopen. 

Van het regelen van dagelijkse zaken als 

geld pinnen of rekeningen betalen, tot 

meer ingrijpende gebeurtenissen als het 

verkopen van een huis. Allerlei juridische 

aspecten komen aan bod.

Dinsdag 8 oktober
‘Foto’s die alles zeggen over dementie’

Dementie is moeilijk in beeld te vatten, 

maar met zijn serie ‘Alzheimer’ toont 

fotograaf Rick Stolk op een mooie, subtiele 

manier het verloop van de ziekte van zijn 

schoonmoeder. Samen met zijn echtge-

note, Jeannette Nieuwenhuizen, zal hij zijn 

foto’s met u bespreken en toelichten wat 

voor effect dit op hen als mantelzorgers 

heeft gehad.

Rick Stolk: “We gingen er elke week naartoe. 

En als ik ergens regelmatig kom, krijg ik al 

snel de neiging om er iets fotografisch mee te 

doen. Maar in dit geval moest ik een drempel 

over; dit ging over de moeder van mijn vrouw. 

Bovendien wilde ik geen kunst maken ten 

koste van iemand anders. Ik koos ervoor 

om mijn schoonmoeder nergens in beeld te 

brengen, maar alleen de stille getuigen van 

haar ziekte: een afgeplakte telefoon, de talloze 

briefjes die ze schreef.”

Parkinson Café

Een keer per twee maanden organiseren we met 

onze samenwerkingspartners 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 café is vrij. 

Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening.

Locatie: Havenzaal in Frankeland van 14.30 uur tot 

16.30 uur.

Datum Parkinson Café

Woensdag 11 september

Parkinson heb je niet alleen. De ziekte 

drukt een stempel op degene die de diag-

nose heeft, maar zeker ook op zijn of haar 

omgeving. Antoinette Eilering, consulent 

bij Minters Mantelzorg, vertelt u wat 

Minters Mantelzorg kan betekenen voor 

mantelzorgers. We gaan onder andere 

in op het herkennen en voorkomen van 

overbelasting.
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Door Miriam van Boxtel

In plaats van dat de kinderen zoals gewoonlijk bij 

ons in Harg-Spaland op bezoek kwamen, gingen 

wij deze keer met onze bewoners op bezoek bij het 

kinderdagverblijf. Dat is weer eens wat anders. 

We sloten aan bij het fruitmoment en daarna 

kregen we een concert op de muziekinstrumenten. 

Er zitten echt talentjes tussen!

Wij hebben er heel erg van genoten om de kinderen 

in hun eigen omgeving op te zoeken. Het was 

ontroerend en erg gezellig!

De klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon voor bewoners 

en cliënten van de Frankelandgroep is  mevrouw Els Nauta. 

Zij is bereikbaar via de  receptie van Frankeland,  telefoon  

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

Klachtenfunctionaris/
vertrouwenspersoon

Bezoek aan het 
 kinderdagverblijf 

Koken met Sterren
Door Carien Kemink en Elly Kramer     Foto’s Elly Kramer

Eten is voor iedereen een basisbehoefte. Wie niet 

eet, verliest snel de nodige energie om gezond de 

dag door te komen. Ook weet iedereen, dat in een 

restaurant eten en bediend worden vaak ervaren 

wordt als een enorme verwennerij. Koken is een 

activiteit die dagelijks terugkomt, dus een keertje 

niet ‘hoeven’ is best lekker.

Mensen in een verzorgingshuis of verpleeghuis zijn 

ook vaak blij met hun warme maaltijd, die heerlijk 

wordt uitgeserveerd. Niet meer hoeven nadenken 

over de vraag ‘wat eten we vandaag’? Dat het kant 

en klaar wordt voorgezet doet het eten veel beter 

smaken. 

Op de psychogeriatrische zorgafdeling in Vaartland 

wordt enkele keren per week gekookt, juist samen 

mét de bewoners. Op woensdag met kok Yvonne 

Scheffers en op donderdag zwaait kok Anne Brouwer 

de pollepel. Anne vertelt, dat deze activiteit nog niet 

zo lang geleden gestart is met als doel de bewoners 

de maaltijd op een andere manier te laten beleven; 

een hele andere smaaksensatie op te roepen. 

De bewoners schillen zelf hun aardappeltje, halen 

boontjes af, plukken sla en wassen de groente. 

Ook bij het maken van de toetjes worden ze nauw 

betrokken. Het toetje van vandaag is mandarijn met 

sinaasappelvla en slagroom, grotendeels door de 

bewoners zelf gemaakt.

Het is leuk om te zien hoe geroutineerd de meeste 

mensen al deze handelingen nog verrichten. 

Iedereen geniet zichtbaar van de geuren, die door 

de keuken zweven en wanneer de maaltijd is uitge-

serveerd, volgt er steevast een hartelijk applaus 

voor de kok. En dat applaus is natuurlijk ook voor 

de bewoners zelf; ze hebben tenslotte allemaal 

hun aandeel gehad in het tot stand komen van de 

maaltijd.

De bewoners van de psychogeriatrische zorgafde-

ling genieten zichtbaar, maar ook de ‘echte’ koks 

genieten. Anne vertelt: “Het is super om met deze 

groep te koken. Ik verheug me er iedere donderdag 

weer op. Het voelt een beetje als ‘koken met Sterren’.”
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De zoektocht naar maatjes  
 zet zich voort …

Het is alweer een tijdje geleden, februari 2019, dat we in Frankeland 

het ‘Ik Zoek …’ evenement organiseerden voor de oudere inwoners van 

Schiedam. Een evenement met als doel mensen met elkaar in contact te 

brengen. Zoals we in de tweede editie al schreven, was de middag een 

succes én gaan we door met de zoektocht naar maatjes!

Door Erika van Driessen Hoogland

Samen naar het zwembad
Eén van de succesverhalen is de oproep van een 

buurtbewoonster van Frankeland, zij wilde graag 

met iemand zwemmen. Een paar weken later 

liep mevrouw mét een maatje door de gangen in 

Frankeland richting het zwembad! Mevrouw genoot 

van het water en de vrijheid en ze spraken af om 

wekelijks samen te gaan zwemmen. Helaas kreeg 

mevrouw gezondheidsproblemen, waardoor ze 

voorlopig niet meer mag zwemmen van haar arts. 

Maar zodra de mogelijkheid er is, zullen de dames 

weer samen richting zwembad gaan.

Het vervolg…
De zoektocht naar maatjes zet zich voort. In Franke-

land plaatsten we onlangs een bord met ‘Ik zoek …’ 

en ‘Ik bied …’ kaartjes, waarmee mensen die een 

maatje zoeken óf een maatje willen zijn voor 

iemand, onderling met elkaar in contact kunnen 

komen om samen iets te ondernemen. De eerste 

‘matches’ zijn al ontstaan! Zo heeft een bewoonster 

van Frankeland een maatje gevonden, die af en toe 

met haar op vrijdag naar de markt gaat.

Na het succes in Frankeland willen we de zoektocht 

naar maatjes uitbreiden naar onze andere locaties, 

zodat mensen ook daar met elkaar in contact 

kunnen komen.

Zoekt u een maatje of biedt u zich aan 
als maatje?
Heeft u behoefte aan gezelschap, een maatje 

voor een praatje, regelmatig met iemand een 

spelletje doen, dan wel iets gezelligs met anderen 

ondernemen? 

Of, wilt u juist een maatje zijn voor iemand anders? 

Vul dan een ‘Ik zoek …’ of ‘Ik bied …’ kaartje in en 

plaats het kaartje in het bord bij een van onze 

locaties! 

Wilt u hierbij op het volgende letten:

• wat u vraagt of aanbiedt is op vrijwillige basis 

en gericht op mensen met elkaar in contact 

brengen

• het is niet de bedoeling dat u via dit bord 

producten en/of diensten te koop aanbiedt. 
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Rond Pasen waren leerlingen van basisschool 

De Klinker uit Schiedam al eens op bezoek geweest 

in Harg-Spaland. Toen hadden zij beloofd om 

voor iedere bewoner een presentje te maken. In 

juni kwamen de leerlingen langs om de beloofde 

cadeaus te overhandigen.

Bezoek groep 6 van 
De Klinker
Door Miriam van Boxtel

In de klas hebben de leerlingen voor iedere 

bewoner een mooi beplakte bloempot gemaakt. In 

elke potje hebben zij een plantje gedaan. Daarnaast 

had iedere groep een grote bloempot beschilderd 

voor in de tuin.

Om 10.30 uur kwamen de kinderen in de Floriade 

en werd er gezamenlijk gedanst. Zowel de kinderen 

als de bewoners lieten hun beste moves zien. Er 

was plezier alom! Daarna werden de plantjes uitge-

deeld. En wie wordt er nu niet blij van een bloe-

metje? Kortom, het was een zeer geslaagd bezoek 

met veel blije gezichten.

De gymclub in 
Jacobs Gasthuis

Door Ria van Kleeff

Iedere maandag strekken wij de spieren in het 

Jacobs Gasthuis. We laten de armen zwaaien en 

draaien en voeten tappen en tippen. We draaien 

aan het stuurrad en roeien fanatiek. Eén van de 

deelnemers zet zoveel kracht, dat de stoel ervan 

opwipt! Dan krijgen we soms de slappe lach.

Ook maken we hele mooie bewegingen, zoals 

‘geven en nemen’. En we proberen te rekken en 

strekken tot het plafond. Het heeft soms wat weg 

van Tai Chi: dat zie je de ouderen in China zo mooi 

doen. Daarnaast marcheren we er vrolijk op los. 

In het voorjaar een mooie voorbereiding op de 

avondvierdaagse.

Een gezellige club, die gymclub! Met leeftijden van 

101, 98, 97 en 95 jaar, draaien we nog lekker mee 

allemaal en houden we onze conditie twee keer 

per week op peil. Maar wel pas na een lekker kopje 

koffie!
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Vrijwilligers spreken zich uit
Met ingang van dit jaar kregen wij via onderzoeks-

bureau Effectory de mogelijkheid om de tevreden-

heid van onze vrijwilligers te laten meten. Een kans 

die wij met beide handen aangrepen! Onze vrijwil-

ligers zijn namelijk onmisbaar: zij zorgen er samen 

met de medewerkers voor dat onze bewoners en 

overige klanten het zo goed mogelijk naar hun zin 

hebben. Niet voor niks vinden we het zo belangrijk 

dat vrijwilligers prettig en zinvol kunnen werken.

Onderzoek Effectory onder vrijwilligers én medewerkers
Door Wendy van Dongen

Resultaten
De resultaten zijn prachtig! Onze vrijwilligers 

hebben het, net als onze medewerkers, naar hun 

zin en blijken op alle onderdelen (veel) hoger te 

scoren dan het landelijk gemiddelde bij vrijwilligers-

werk in de zorg.

Het meest opvallend zijn de cijfers voor ‘tevreden 

over de organisatie’ (9,1 versus 7,5 landelijk) en voor 

‘organisatie waardeert vrijwilligers’ (9,1 versus 7,9 

landelijk). 

Effectory vat de resultaten samen met de volgende 

drie cijfers (met tussen haakjes het landelijk gemid-

delde van vrijwilligers in de zorg):

-  Bevlogenheid van onze vrijwilligers 

 9,0  (8,2)

-  Tevredenheid van onze vrijwilligers  

9,1  (7,9)

-  Oordeel van onze vrijwilligers over de 

 Frankelandgroep als hun werkgever  

9,0  (7,7)

We zijn heel blij met en trots op de uitslagen, maar 

vooral ook op onze vrijwilligers!

En ook onze medewerkers zijn tevreden!
Begin juni ontvingen wij via Effectory ook weer de 

nieuwe resultaten van het medewerkerstevreden-

heidsonderzoek. Net als voorgaande jaren is de 

waardering onder medewerkers op alle onderdelen 

veel hoger dan het landelijk gemiddelde in de 

sector. Onze algehele score komt dit jaar uit op 8,8 

tegenover een gemiddelde in de sector van 7,3. 

Hiermee maken we opnieuw – zoals in 2016, 2017 

en 2018 – kans op een topnotering!

Enquête door Effectory
De naam van onderzoeksbureau Effectory kent u 

wellicht van de eerdere onderzoeken die wij lieten 

uitvoeren onder onze medewerkers. Met meerdere 

malen als resultaat de titel ‘Beste Werkgever’. Dit 

jaar verspreidde Effectory dus voor het eerst ook 

enquêtes onder onze vrijwilligers. 

Het responspercentage mag er wezen: bijna 65% 

(350 van de 542 vrijwilligers) vulde de enquête 

volledig in.
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Van ‘ziekenveld’ naar restaurant: 
het Proveniershuis in Schiedam

Gemeentearchief Schiedam

Door Rowan Nieuwland

Het Proveniershuis is een begrip in Schiedam, maar niet iedere Schiedammer 

weet iets van de geschiedenis of kent de betekenis van de term Proveniershuis. 

Het was eeuwenlang de plaats waar bejaarden tegen een behoorlijke inkoopsom 

hun oude dag doorbrachten. Voor deze inkoopsom kregen ze voor de rest van hun 

leven een dak boven hun hoofd, eten en verzorging, ongeacht hun levensduur. Het 

Proveniershuis is tegenwoordig een rijksmonument.

‘Ziekenveld buiten Overschiesche poort’
De geschiedenis van deze plek buiten de stads-

muren start in de middeleeuwen, wanneer het een 

Leprooshuis is. De oudste bron over het Leprooshuis 

is een document uit 1468, waarin een Schiedammer 

wordt veroordeeld voor het uitschelden van een 

bewoner van het huis. De plaats van het gebouw 

heet ook wel het ‘ziekenveld buiten de Overschie-

sche poort’.

In deze periode is het Leprooshuis in bezit van 

het Sint Jacobsgasthuis. We weten niet zeker of er 

leprozen in het huis wonen of andere zieken. We 

kunnen wel met zekerheid zeggen dat dit gebouw 

functioneert als ziekenhuis. In 1572 maakt Jan Jansz 

Potter een kaartboek over het grondbezit van het 

gasthuis. Hij tekent het Leprooshuis, dat op dat 

moment een schuur is die niets weg heeft van het 

huidige Proveniershuis. Zesentwintig jaar na Potter, 

in 1598, tekent ook De Gheyn deze locatie. Er staat 

dan een nieuw huis, dat in 1593 is gebouwd, met 

kamers voor de leprozen.

Door God aangeraakt 
Leprozen, ook wel melaatsen genoemd, zijn mensen 

die lijden aan de ziekte lepra. In de zestiende eeuw 

beschouwen velen de leprozen als onrein. Toch 

worden leprozen ook als speciaal gezien. In de 

middeleeuwen denkt men dat deze zieken door God 

zijn aangeraakt. 

beeld 02528

Vaak worden leprozen 

gezien als vies

Hoewel de zieke zondes heeft begaan waardoor hij 

lepra heeft, is hij wel vergeven. 

Lepra tast het zenuwstelsel aan, waardoor 

verlammingen ontstaan. Om deze reden staat het 

Leprooshuis buiten de muren van de stad. Vaak 

worden leprozen gezien als vies, dit zorgt ervoor 

dat burgers de leprozen niet in de stad willen. 

Een aantal dagen per jaar komen de leprozen met 

schalen naar de stad om te bedelen voor geld. 

Schiedammers kunnen dan een bedrag doneren 

waarmee de leprozen in hun levensonderhoud 

kunnen voorzien.

Dankzij een bron uit 1485 weten we dat in dat jaar 

leprozen in het huis wonen. Als de Schiedamse 

protestanten in 1566 een plaats nodig hebben voor 

hun kerkdiensten, krijgen ze ‘het ziekenveld’. De 

leprozen verhuizen naar een andere locatie in de 

stad, het Sint Annazusterhuis. In 1591 krijgen de 

leproosmeesters toestemming om het huisje buiten 

de poorten te vernieuwen. In 1594 keren de leprozen 

terug naar ‘het ziekenveld.’
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De bouw begint in 1756 en het idee is om slechts de 

helft van het Proveniershuis te vervangen. In 1759 is 

de nieuwbouw gereed, maar dan wordt geconsta-

teerd dat de andere helft van het gebouw zodanig 

vervallen is dat ook dit deel vernieuwd moet 

worden. In 1761 staat er een heel nieuw gebouw op 

deze plek.

Ondanks de nieuwe woningen voor de proveniers 

neemt de belangstelling hiervoor af en komt de 

organisatie in financiële problemen. In 1827 besluit 

men om een deel van de kamers te verhuren aan 

particulieren.

Andere kijk op leprozen
Aan het begin van de zeventiende eeuw neemt het 

aantal nieuwe patiënten met lepra plotseling af. 

Vanaf dat moment wordt het meer als een ziekte 

gezien en minder als iets onreins of als een straf 

van God. Dit zorgt voor een betere behandeling van 

leprozen en voor het overbodig worden van het 

Leprooshuis.

Eind zestiende eeuw wonen er al proveniers in het 

Leprooshuis: bewoners die zich voor een eenmalig 

bedrag inkochten en vervolgens levenslang ‘gratis’ 

kost en inwoning genoten. Het grootste deel van 

de bewoners is dan nog leprapatiënt. Het duurt tot 

1629 voordat het gebouw officieel de functie van 

Proveniershuis krijgt.

Proveniers kopen zich in en krijgen voor de rest van 

hun leven verzorging en onderdak van een binnen-

vader en -moeder. Het gebouw houdt de functie 

voor ruim drie eeuwen.

Nieuwbouw Proveniershuis
Omdat het onderkomen erg in trek is, bouwt men in 

1717 extra woningen. In 1731 staan er dertien extra 

huisjes. Een aantal jaren later breekt men deze weer 

af. Door verval van het oude gebouw besluit men 

een nieuw gebouw neer te zetten. Stadsarchitect 

Ary van Bol’es is verantwoordelijk voor het nieuwe 

ontwerp.

Van proveniers naar huurders
Lange tijd blijft het Proveniershuis twee func-

ties behouden en wonen er zowel proveniers als 

huurders.

In 1969 vertrekt de laatste provenier en worden de 

huisjes definitief omgebouwd tot huurwoningen. 

In eerste instantie wonen er vooral kunstenaars en 

kunststudenten maar later zijn ook andere huurders 

welkom. Het gebouw is in het bezit van Vereniging 

Hendrick de Keyser.

Hoewel de huisjes nog altijd worden verhuurd 

is de oostzijde van het gebouw omgebouwd tot 

restaurant. Op deze plaats waren in de tijd van de 

proveniers ook de keuken en eetzaal. 

In het restaurant hangt aan het plafond een ander 

stukje Schiedamse geschiedenis; de oude kroon-

luchters van de Werf Gusto. Boven het restaurant 

bevindt zich de monumentale regentenzaal met 

rococo stucwerk en goudleren behang. Zo blijft de 

geschiedenis van het gebouw bewaard en wordt het 

opgenomen in het hedendaagse Schiedam. 

Bronnen

• Van der Feijst – de Geschiedenis van 

Schiedam

• Kaartboek van Potter

• Artikelen uit Musis en de Scyedam

Foto’s 

• Tekening uit 1978 van het Leprooshuis 

zoals op de kaart van De Gheyn uit 1598. 

Tekenaar: onbekend. 

 Beeldnummer 07747

• Tekening van de Ruïne van Mathe-

nesse met helemaal links het oude 

Proveniershuis. 

 Tekenaar: onbekend. 

 Beeldnummer: 02528

• Prentbriefkaart van het Proveniershuis 

 uit 1915. 

 Tekenaar: Onbekend. 

 Beeldnummer: 16687

• Het binnenhof van het Proveniershuis in 

de jaren 30 van de twintigste eeuw. 

 Fotograaf: onbekend. 

 Beeldnummer: 35279

• De binnenplaats van het Proveniershuis 

 in 1962. 

 Tekenaar: W. Meijer. 

 Beeldnummer: 60828.

In 1969 vertrekt de laatste 

provenier en worden de huisjes 

definitief omgebouwd tot 

 huurwoningen.
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High Five-diner
Om de twee maanden bieden wij u bij al onze 

locaties een heerlijk menu van hoge kwaliteit aan. 

Iedereen is welkom. U dient zich wel van tevoren 

bij de horeca/keuken van de locatie aan te melden.

Tijdens deze culinaire avonden serveren wij u, 

onder begeleiding van livemuziek, een smakelijk 

viergangendiner met een kopje koffie of thee toe. 

Overige dranken zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Hiernaast vindt u een overzicht van de data van de 

culinaire avonden per locatie.

De inloop is vanaf 16.45 uur.

De kosten per persoon voor een High Five-diner 

bedragen:

• bewoners en broodmaaltijd/warme- 

maaltijdabonnementhouders: € 13,50

• huurders en overige prijsgereduceerden:  

€ 18,50

• overige bezoekers: € 24,00

 

Eten en drinken 
bij de Frankelandgroep
Bij alle locaties van de Frankelandgroep kunt u genieten van het ‘High Five-diner’, 

een exclusief viergangendiner.

Locatie Data

Frankeland vrijdag 11 oktober

vrijdag 6 december

Harg-Spaland zondag 25 augustus

zondag 27 oktober

vrijdag 20 december

Jacobs
Gasthuis

zaterdag 12 oktober

zaterdag 14 december

Schiewaegh zaterdag 12 oktober

zaterdag 7 december

Vaartland dinsdag 27 augustus

dinsdag 8 oktober

woensdag 18 december

High Five-menu augustus
Amuse

Gegrilde sint-jacobsschelp

Voorgerecht
Gepocheerde kwarteleitjes op een salade van wilde spinazie

Hoofdgerecht
Forel au bleu met peultjes, aardappel-kaascrumble en een heerlijke béarnaisesaus 

Nagerecht
Abrikozensorbet

High Five-menu oktober
Amuse

Toast met wildpaté, appel en verse vijgen

Soep
Heldere bouillon met cantharellen

Hoofdgerecht
Parelhoen(bout) met gegrilde groenten en krieltjes uit de oven

Nagerecht
Kaneelijs met een kletskop en stoofpeertje
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Smulmiddagen
Bij alle locaties van de Frankelandgroep organi-

seren wij ‘Smulmiddagen’, een heerlijk tussen-

doortje in de middag.

De data van deze Smulmiddagen worden 

op alle locaties ruim van tevoren via posters 

aangekondigd.

De kosten per persoon voor een Smulmiddag 

bedragen:

• bewoners en broodmaaltijd/ warme- 

maaltijdabonnementhouders: gratis

• huurders en overige prijsgereduceerden: € 3,50

• overige bezoekers: € 6,00

Wij heten u van harte welkom!

Maand Wat valt er te smullen?

augustus tropische middag

september mosselen

oktober bittergarnituur met 

warme en koude hapjes

november Beaujolais 

met een kaasplankje

Dinsdag 25 juni maakten de bezoekers van de 

Roze Salon een uitstapje met de fluisterboot door 

de Schiedamse wateren. Het was een stralend 

zonnige, maar iets te warme, dag. We waren met 

twintig gasten van de Roze Salon en nog een aantal 

bewoners van de Liduinahof.

De fluisterboot voer langs de historische panden 

en ondertussen vertelde de gastheer over de high-

lights van Schiedam. De gasten vulden hem aan 

met hun eigen verhalen over Schiedam. 

Na afloop werden we in Frankeland ontvangen met 

koffie en gebak en konden we nog napraten over 

wat wij allemaal hadden gezien.

Met de fluisterboot 
door de Schiedamse 
wateren
Door Erika van Driessen Hoogland
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Door Gerarda van Mourik

Op de dag dat ik dit schrijf, is het koud en regen-

achtig. Vanuit onze werkplek op de vierde verdie-

ping van Frankeland kijk ik naar een grijze lucht, 

vol met dikke watten-wolken. Het is een sombere 

dag. Wat is dat toch raar: eergisteren was er een 

stralende zon en gisteren rommelde de donder en 

kletterde de regen. Drie opeenvolgende dagen, met 

drie compleet andere weertypes. En wie weet wat 

voor weer het is, als u dit leest? Het is hartje zomer, 

maar dat zegt niet zoveel in ons Nederlandse 

klimaat. Dus passen we ons aan, we nemen een 

vestje of een paraplu mee voor het geval het weer 

tegenvalt, of we eten een lekker ijsje en drinken 

extra water op een onverwachte hete dag.

Zo veranderlijk als het weer is, zo kunnen ook 

de omstandigheden zijn in ons leven. Gelukkige 

momenten worden opgevolgd door ervaringen 

van verdriet, of eenzaamheid. En daar passen we 

ons vaak een stuk minder gemakkelijk op aan. 

Want hoe pas je je aan, als door het verlies van een 

geliefde de bodem uit je bestaan is geslagen? Of 

als je je, door het gebrek aan zinvolle contacten, 

ten diepste eenzaam voelt? Een gevoel dat je soms 

kan overvallen, juist in vakantieperiodes of tijdens 

feestdagen. Juist als andere mensen het prettig 

hebben met elkaar, kunnen we ons teruggeworpen 

voelen op onszelf. Voor dat gevoel is het een stuk 

lastiger om voorzorgsmaatregelen of aanpassingen 

te treffen. Daar zijn geen vestjes of paraplu’s voor.

Maar het is niet zo, dat je helemaal niets kunt 

doen. Want we kunnen het onszelf wat plezieriger 

maken door dingen te doen die we graag doen, en 

die dingen ook wat bewuster te beleven. Het extra 

gezellig maken in huis, even een blokje om, of een 

praatje maken met een buurman of -vrouw kan al 

wat helpen om eenzame en verdrietige gevoelens, 

de kou die het leven soms met zich meebrengt, wat 

te doorbreken.

Tegenwoordig horen we ook veel over ‘dankbaar-

heid beoefenen’: bijvoorbeeld door iedere dag drie 

dingen te bedenken (en liefst ook op te schrijven), 

waarvoor we dankbaar zijn. Dat hoeft niets groots 

of belangrijks te zijn en het gaat ook niet per se om 

dankbaarheid ten aanzien van een ander persoon, 

iemand van wie je iets krijgt of die iets voor je doet. 

Het gaat niet om afgedwongen dankbaarheid, om 

dankbaar moeten zijn. Het gaat erom stil te staan 

bij de gewone, vanzelfsprekende dingen in het 

leven, dingen die we zomaar, voor niets, mogen 

ontvangen: het licht dat weerspiegelt in een water-

druppel, een lieveheersbeestje dat ineens op je 

hand landt, de fijne geur van een nieuw stuk zeep. 

Dat kan een gevoel van verwondering en dankbaar-

heid oproepen. Verwondering en dankbaarheid 

dat jij dat nu net mag zien, mag ervaren … Hier wat 

vaker bij stilstaan, kan ons net een beetje uittillen 

boven gevoelens van eenzaamheid of verdriet. En 

door het op te schrijven, kunnen we op moeilijke 

ogenblikken weer terug naar zo’n fijn moment.

Ik kijk weer door het raam van mijn werkplek naar 

de lucht. En hé, ik zie dat de wolken wat uiteen 

zijn gegaan. Er zijn al flinke stukken blauwe lucht 

zichtbaar: “Je kunt er een jurk van maken”, zou mijn 

moeder zeggen. Mooie stukken blauwe lucht, waar 

het eerst nog zo somber was. Iets waar ik op dit 

moment heel dankbaar voor ben!

Om even bij stil te staan ...

Wij wonen op een stukje aardbol, waar het over het 

algemeen goed toeven is. We hebben doorgaans 

een dak boven ons hoofd, goed te eten en te 

drinken.

Hoe anders het in sommige andere delen van de 

wereld is, komt regelmatig via televisie en andere 

media onze huiskamer binnen. We vinden het 

triest, voelen met al die mensen mee en daar blijft 

het eigenlijk bij. Natuurlijk zouden we best willen 

helpen, maar vaak weten we de juiste wegen niet 

om zoiets aan te pakken.

Stichting Kerk-in-actie zet zich in heel Nederland in 

om geld in te zamelen voor de minderbedeelden 

op deze wereld. Zij zamelen spulletjes in die ze nog 

kunnen omzetten in geld en iedereen kan meedoen. 

Er wordt niet van u verwacht dat u gaat sjouwen 

met zware dingen; het zal u verbazen, wat allemaal 

nog waarde heeft, maar wat door ons al gauw als 

overbodig of leeg of toch kapot, weg wordt gegooid.

Om maar eens wat te noemen:

• postzegels

• telefoonkaarten

• brillen

• gehoorapparaten

• mobiele telefoons

• lege cartridges van printers

• kaarten (ansicht, kerst, nieuwjaar, felicitatie)

• munten en bankbiljetten (ook vreemde valuta)

Om de weg ernaar toe nog gemakkelijker te maken, 

staan in alle verzorgingshuizen en verpleeghuizen 

in Vlaardingen tonnetjes, zo ook in Vaartland 

beneden in de hal. Hier kunt u uw overbodige 

spulletjes ingooien. Bent u niet in staat om dit 

zelfstandig te doen, dan kan het ook thuis worden 

opgehaald. 

Voorgaande jaren heeft u enthousiast mee verza-

meld. Vorig jaar werd landelijk het mooie bedrag 

van € 29.000,00 opgehaald. Wij streven er dit jaar 

naar om boven de € 30.000,00 te komen.

Meer informatie over deze actie kunt u krijgen bij:

Stichting Kerk-in-actie

Vlielandhoeve 19

3137 GV  Vlaardingen

010 - 474 27 71

Doet u mee?
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Wie wat 
 bewaart …
Door J.A. de Kok
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Harg-Spaland
Wie Huub Middeldorp

Wanneer 5 augustus tot 28 september

Wat olieverf- en acrylschilderijen  

 van Schiedam, wijk Kethel en  

 koeien.

Exposities

Schiewaegh
Wie Marijke Teeuw 

Wanneer 15 augustus tot 15 oktober

Wat kleurrijke en figuratieve   

 schilderijen van Rotterdam

Vaartland
Wie Annemarie en Dick Kattestaart

Wanneer 1 augustus tot 1 oktober

Wat Annemarie creëert 

 ‘ blijvende herinneringen’

 van textiel. Dick fotogra-  

 feert architectuur en

 landschappen.

Frankeland
Wie Ellen de Leede

Wanneer 15 september tot 1 november

Wat schilderijen op doek en   

 panelen met acryl en olieverf.

Bewoners van Frankeland, de Liduinahof en de 

Havenbogen, zet zaterdag 14 september alvast in 

uw agenda! Want dan bent u van harte uitgenodigd 

voor een bezoek aan de kermis, van 10.30 tot 14.30 

uur op de parkeerplaats bij Frankeland.

Deze dag kunt u uw geluk beproeven bij het Rad 

van Avontuur en de Grabbeljurk met leuke prijzen. 

En ontdek wie de grootste spierballen heeft bij de 

Kop van Jut. 

Bent u meer van de fijne motoriek, dan is het 

eenden vangen misschien wel wat voor u. 

Voor wie eens wat langere benen of kortere armen 

zou willen hebben, raden we een kijkje in de 

lachspiegel aan! 

Welkom op 
de kermis!
Door Linda van Hassel en Marion Agterberg

Heeft u lekkere trek gekregen van al die leuke 

attracties? Geen probleem, want wat is een kermis 

zonder suikerspinnen, popcorn en poffertjes. Nét 

als vroeger!

De muzikale ondersteuning wordt deze dag 

verzorgd door Sjaak Pappers.

Graag tot ziens op 14 september!
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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.

Op woensdag 25 september gaat de reis naar Leer-

broek. In restaurant “Onder de pannen” krijgt u een 

heerlijke pannenkoekenlunch geserveerd. 

Daarna kunt u genieten van bekende smartlappen 

van vroeger. 

Het instappen bij Frankeland is om 10.30 uur. Rond 

16.30 uur bent u weer terug bij de opstapplaats. 

De kosten voor deze reis bedragen € 55,00 per 

persoon. U kunt zich voor deze reis inschrijven op 

maandag 16 september tussen 14.00 uur en 15.00 

uur in de Havenzaal in Frankeland.

Stamppotten en bingo

Pannenkoeken 
met muziek in 
Leerbroek

Een dagje uit?
Busreizen vanuit Frankeland

In Family Land in Hoogerheide staan op woensdag 

23 oktober diverse stamppotten voor u klaar. Na de 

maaltijd spelen we nog een aantal rondjes bingo.

Het instappen bij Frankeland is om 10.30 uur. Rond 

16.30 uur bent u weer terug bij de opstapplaats. 

De kosten voor deze reis bedragen € 60,00 per 

persoon. U kunt zich voor deze reis inschrijven op 

maandag 14 oktober tussen 14.00 uur en 15.00 uur 

in de Havenzaal in Frankeland.
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De koningin doet niets anders dan eitjes leggen, 

zij is ook de enige die dat kan. Eigenlijk draait bijna 

alles om haar.

De mannetjes zorgen voor het bevruchten van de 

eitjes en hebben vleugels. Dit zijn dus de vliegende 

mieren die je weleens in groten getale ziet. Na de 

bevruchting gaan de mannetjes meteen dood. 

De werksters, de onvruchtbare dochters van de 

koningin, verzamelen voedsel, graven de gangen 

en kamers van het nest, onderhouden het nest en 

verzorgen de jongen. Ze komen alleen boven de 

grond om voedsel te zoeken en om de zandkor-

rels, die bij het graven van de gangen beschikbaar 

komen, naar buiten te dragen.

De soldaten, ook onvruchtbare vrouwtjes, 

bescher men het nest. Ze verdedigen het nest tegen 

indringers.

Als je bij een mierennest kijkt, zie je mieren die 

druk bezig zijn. Sommige mieren slepen met 

dennennaalden. Andere slepen weer een dode 

sprinkhaan of een vlieg naar het nest. Weer 

anderen zijn op weg naar een boom. Af en toe zie je 

een mierenstraat. Dat is een smal pad dat mieren 

als een soort snelweg gebruiken. Ze rennen over 

de mierenstraat naar het nest of er juist vandaan. 

Deze straat is aangelegd via reuksporen, waarlangs 

de mieren communiceren. Dit is echter makkelijk 

te verstoren: zodra het mierenspoor wordt bescha-

digd of doorkruist ontstaat paniek en weten ze niet 

goed meer hoe of wat ze moeten doen. 

Natuur-rijk Schiedam

Door Jacqueline Vos

Mieren, echte kuddedieren

Bijna iedereen kent wel het kinderprogramma ‘De 

Fabeltjeskrant’. Meneer de Uil sloot het dagelijkse 

nieuwsbericht uit het dierenbos af met ‘oogjes 

dicht en snaveltjes toe’. De uil deed zijn ogen dicht 

en als kind wachtte je met spanning op het moment 

dat hij nog eenmaal één oog opende, als een soort 

knipoog. Daarna moest je naar bed. 

Eén van de markante persoonlijkheden in de Fabel-

tjeskrant was Truus de mier. Steevast kondigde 

ze zichzelf aan met ‘en als huisvrouw is Truus ook 

altijd druk in de weer’. Elke aanslag op haar werk-

schema, zoals onverwacht bezoek of niet verwachte 

gebeurtenissen, maakte haar nerveus.

Wist u dat …
• in Nederland vijftig soorten mieren bestaan?

• er over de hele wereld wel tienduizend soorten 

bestaan, waarvan de meeste soorten in tropi-

sche gebieden leven?

• mieren al 100 miljoen jaar bestaan?

• een mierenkolonie uit wel miljoenen mieren kan 

bestaan?

• mieren een hekel hebben aan komkommer-

(schillen), meel, goudsbloemen en ‘afrikaantjes’ 

(oranje eenjarige plantjes)? 

• als je een ‘ring’ van olie om je tuintafelpoten 

legt, de mieren niet op tafel kunnen en je dus 

ongestoord en ‘miervrij’ kan eten? Ze kunnen 

natuurlijk nog wel via je benen omhooglopen … 

• het sinds 1880 in Duitsland verboden is om de 

nesten van rode (bos)mieren te vernietigen? 

Mieren spelen namelijk een heel belangrijke rol 

in het bestrijden van allerlei ongedierte.

• in de oerwouden van Afrika en Zuid-Amerika 

enorm grote colonnes trekmieren voorkomen? 

Deze colonnes kunnen wel 100 m lang en 2 m 

breed zijn en uit ongeveer 20 miljoen trekmieren 

bestaan. Alles wat deze mieren op hun trektocht 

tegenkomen wordt kaalgevreten: van hagedis tot 

grote dieren, er blijft alleen een skelet over. Ook 

mensen lopen het risico ten prooi te vallen aan 

deze dodelijke colonne als ze niet tijdig een veilig 

heenkomen zoeken.

Dit was mijn laatste bijdrage voor Frankelandgroep 

Nieuws, aangezien ik de organisatie ga verlaten. Ik 

heb deze column met heel veel plezier gemaakt en 

mede door het schrijven hiervan de natuur in de 

omgeving waarin we wonen en/of werken nog meer 

leren waarderen. Tot ziens! 

Namens de redactie wensen we Jacqueline 

heel veel geluk voor de toekomst. Bedankt 

voor de jaren natuurwijsheid, die je met 

deze rubriek hebt gebracht!

Dat mieren harde werkers zijn en ijzersterk is 

bekend. Ze zijn één van de sterkste dieren ter 

wereld en kunnen tot wel 100 keer het eigen 

gewicht dragen! Dit komt door hun bouw: doordat 

de spieren van mieren meer ruimte innemen in hun 

lichaamsgrootte in vergelijking met andere, grotere 

dieren.

Mieren zijn bijna overal: onder een tegel in de tuin, 

langs wegen, in bossen en duinen. Je komt ze alleen 

niet in de Poolgebieden en in het water tegen. 

Een mier is een insect en net als andere insecten 

heeft hij zes poten. Op de kop zitten de ogen. Het 

zijn er vijf: drie piepkleine ogen en twee wat grotere 

ogen. Daarmee moet hij toch alles goed kunnen 

zien zou je denken, maar niets is minder waar: 

hij ziet slecht. Gelukkig kunnen mieren wel goed 

ruiken, dit doen ze met twee grote voelsprieten, die 

ook op de kop zitten. 

Dan hebben ze nog de twee kleine schepjes met 

tandjes eraan. Hiermee eten ze en met de tandjes 

kunnen ze dingen vastpakken en verslepen. 

Tussen de kaken zit nog iets, namelijk een tongetje. 

Daarmee likken ze nectar uit bloemen.

Mieren leven altijd in groepen, de mierenkolonie. 

Ze kunnen niet alleen leven, ze zijn afhankelijk van 

en in feite volledig in dienst van en onderdanig aan 

de groep. In een kolonie zijn vier soorten mieren: 

één of meerdere koninginnen, meerdere manne-

tjes, soldaten en heel veel werksters. Ze leven met 

elkaar in het mierennest, dat zich onder de grond 

bevindt.
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Iedereen heeft zo zijn gedachten bij kunst. In de 

wandelgangen van onze zorgcentra hangt veel 

‘kunst’, die regelmatig wisselt. De ene keer blijf je 

even staan en bewonder je, de andere keer kan het 

je totaal niet bekoren. Dat is het mooie van kunst; 

iedereen hecht er zijn eigen waarde aan. 

Maar je hoeft geen Picasso of Monet te heten 

of beroemd te zijn om kunst te kunnen ‘maken’. 

Verborgen talenten
Kunst … wat is dat eigenlijk precies? Is daar een definitie voor? Moet kunst aan 

bepaalde voorwaarden voldoen om kunst te mogen heten?

Door Carien Kemink en Monique Smit     Foto’s Monique Smit

Er zijn vast en zeker nog meer bewoners, die geen 

lid zijn van deze schildersclub, die het nog niet 

weten, maar die wel degelijk ‘verborgen’ talenten 

hebben. De hoogste tijd dus om u aan te melden. 

Iedere donderdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 

uur bent u van harte welkom in de Weyde Blick, 

waar u onder het genot van een kopje koffie of 

thee uw ziel en zaligheid aan het doek (papier) kunt 

toevertrouwen.

Maar op het moment dat ze een penseel in hun 

ene hand kregen en een kopje koffie of thee in de 

andere, verschenen er de mooiste creaties op het 

doek. Natuurtalenten bij de vleet.

Tot nu toe bleven al deze kunstwerken binnen de 

recreatieruimte hangen, maar dit vonden de activi-

teitenbegeleiders eigenlijk een beetje zonde. Hoog 

tijd dus om deze pareltjes aan een groter publiek te 

tonen. 

En zo zijn in de hal van Vaartland momenteel 

kunstwerken te bewonderen van eigen bewoners. 

Héél bijzonder is het dat sommige kunstwerken ook 

daadwerkelijk verkocht zijn. De opbrengst is naar 

een goed doel gegaan. 

Wanneer iemand de behoefte heeft, iets op papier 

te zetten, met wat voor techniek dan ook, gaat het 

niet om perfectie van het uiteindelijke resultaat, 

maar om wat de ‘kunstenaar’ er zelf mee heeft 

willen vertellen. 

En wat blijkt: in Vaartland hebben we een grote groep 

kunstenaars bij elkaar wonen. Mensen die absoluut 

niet van zichzelf wisten dat ze ‘het’ in zich hadden.
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Door Joke van Leeuwen-Zuidgeest, Stadsarchief Vlaardingen

Gebruiken en rituelen 
rondom het huwelijk

Stadsarchief Vlaardingen

Op vrijersvoeten
Om tot een huwelijk te komen, 

ging je eerst op vrijersvoeten. 

Je bezocht zogenaamde 

spinavonden, ging de vrijsters-

markt op of je flaneerde over 

de Westhavenkade. In de 

chiquere milieus in de grote stad 

ontmoette je de ware Jacob(a) 

tijdens danspartijtjes in een 

´ societeyt’, tijdens een boot-

tochtje of een ritje met een paard 

en wagen. Of gewoon thuis, 

waar scabreuze, handtastelijke 

spelletjes gespeeld werden als 

slofje-onder, hoofdje-in-de-

schoot en zitten-in-de-put. 

Het belangrijkste was, dat je 

een partner vond van dezelfde 

sociale klasse maar bovenal één 

met hetzelfde geloof. Want … 

‘twee geloven op één kussen, 

daar slaapt de duivel tussen ...!’

Als je eenmaal verkering had, 

had je nog een heleboel hobbels 

te nemen. Was je van boerenaf-

komst dan moest er, om zeker 

te zijn van nageslacht, proef-

gevreeën worden. Als het meisje 

dan niet meteen zwanger raakte, 

werd ze net zo gemakkelijk weer 

aan de kant gezet!

Ook mocht je vooral niet laten 

zien dat je dol op iemand was. 

Dus geen verliefde blikken, 

niet hand-in-hand lopen en 

al helemaal niet zoenen in het 

openbaar! 

Eeuwenlang was het huwelijk het belangrijkste doel in het leven van zowel man 

als vrouw. Trouwen stond voor geborgenheid, zekerheid, samen een toekomst 

opbouwen en kinderen krijgen. Door te trouwen verwierf je status en aanzien, 

door te trouwen kon je aan het regime van het ouderlijk huis ontsnappen. 

Het huwelijk is nog steeds één van de belangrijkste gebeurtenissen in een mensen-

leven en wordt al eeuwenlang met allerlei rituelen en gebruiken omringd.

Het aanzoek
Nadat je een tijdje verkering 

had, brak het moment aan 

van het huwelijksaanzoek. 

Een huwelijksaanzoek ging in 

het verleden gepaard met veel 

plechtige rituelen. De vader van 

de toekomstige bruidegom ging 

met zijn zoon op bezoek bij de 

vader van de toekomstige bruid. 

Zo werd er van alles rondom het 

toekomstige huwelijk bekok-

stoofd. Er werd in de wederzijdse 

financiën gekeken, men inspec-

teerde elkaars bezittingen en er 

werd overeengekomen waar het 

koppel zou gaan wonen. Tegen-

over het geld dat de familie 

van de bruidegom zou uitkeren 

als hij tijdens het huwelijk zou 

komen te overlijden, stelde de 

familie van de bruid de uitzet of 

een echte bruidsschat.

Als al deze zaken beklonken 

waren, werd het huwelijkscon-

tract door de notaris voorgelezen 

en ondertekend. De man gaf 

de vrouw een ring of een ander 

traditioneel geschenk als een 

penning of een vingerhoed en 

het paar was officieel verloofd. 
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Ja, ik wil …  Nee, toch niet
Maar niets is veranderlijker dan 

de mens, ook op trouwbeloftes 

wordt weleens teruggekomen. 

Op 13 januari 1773 lapte een 

Vlaardingse de trouwbelofte aan 

haar laars, met verstrekkende 

gevolgen. Het verslag van de 

rechtszaak die hierop volgde, 

luidt als volgt:

‘Varensgezel Willem Versteeg 

vrijde met Cornelia van den 

Engel die dienstmeid was van 

de Vlaardingse meesterbakker 

Hendrik Troost, en zou over drie 

maanden met haar trouwen. Ze 

hadden samen zelfs al een huisje 

gehuurd. 

Op de avond voordat Willem 

weer voor een tijd naar zee 

moest, kwam hij zijn Cornelia 

gedag zeggen. Maar Cornelia had 

het helemaal gehad met haar 

vrijer. Zij gaf hem zijn aan haar 

gegeven spullen terug en stuurde 

hem weg. Willem kreeg hierop 

een woedeaanval en sneed met 

een mes in haar rechterwang 

en bracht een schram aan over 

haar linkerwang en ook nog eens 

een snee over de twee voorste 

vingers van haar linkerhand. 

Cornelia, helemaal over-

stuur, riep haar baas, Hendrik 

Troost de meesterbakker; “God 

Almagtig baas, hij wil mij 

vermoorden!”. Geschrokken 

sprong Hendrik zijn bedstee uit 

en schoot zijn bloedende dienst-

meid te hulp. Hij haalde chirur-

gijn Soek erbij die de wonden 

verbond en zowel Cornelia als de 

door alle emoties flauwgevallen 

Willem achterliet. Na dit voorval 

was de maat voor Cornelia hele-

maal vol. Overstuur gilde ze: “Nu 

kunt gij met uw goet heenen 

gaan en gij hoeft niet weer 

te koomen”, waarop Willem 

antwoordde: “Ik sal heenen gaan 

zo verre als God mijn land of 

water zal geven”. Cornelia werd 

overmand door berouw en sprak 

de hartverscheurende woorden: 

“Doet sulks niet Willem, want 

ik vergeeve u alles wat gij mij 

gedaan hebt en ik soude geen 

gerust uur hebben!” waarop 

Willem het strijdtoneel verliet. 

Willem had spijt als haren op 

zijn hoofd en vroeg de chirurgijn 

alles te doen wat mogelijk was 

om Cornelia te laten genezen, 

“hij zou alle kosten betalen”!

Ruim drie maanden later diende 

deze zaak voor de officier en 

wel op ‘Officiers Regt-dag’, 15 

april 1773. De Heeren Schepenen 

konden zich de woede-uitbar-

sting van Willem goed voor-

stellen en verklaarden de zaak 

niet strafbaar, omdat Cornelia 

hem had vergeven …

De grote dag
Meestal eindigde een verloving 

echter wel in een huwelijk. 

Voordat je trouwde, moest je 

eerst op het stadhuis in onder-

trouw. In chique kringen werd ter 

gelegenheid hiervan een receptie 

gegeven, net als bij de verloving. 

De gasten werden getrakteerd op 

bruidssuikers en bruidstranen. 

De tijd tussen ondertrouw en 

huwelijk wordt wel ‘de bruids-

dagen’ genoemd, en duurde 

meestal een paar weken. Tijdens 

de bruidsdagen vond er in 

Vlaardingen tot  ongeveer 1910 

een bijzonder ritueel plaats. 

Op de tweede maandag na de 

ondertrouw gingen de zoge-

naamde suikerdeelsters, drie op 

hun mooist aangeklede meisjes, 

langs bij de familie en vrienden 

van het bruidspaar om hen te 

trakteren op zakjes met suiker 

erin, de zogenaamde bruidssui-

kers. Dat waren mooi gevouwen, 

wit papieren zakjes met een 

ajour bewerkt kantje, dicht 

geplooid en dichtgebonden met 

een rood en een groen lintje. Uit 

de opening van het zakje stak 

een langwerpig, in wit papier 

verpakt chocolaatje, waarvan de 

uiteinden tot een soort kwastje 

geknipt waren. 

De kleur van de trouwjurk 
In deze verlovingstijd werd de 

bruidsjurk gemaakt of gekocht 

en gingen, namens de weder-

zijdse ouders, de huwelijksuit-

nodigingen de deur uit.

De kleur van de trouwjurk is niet 

altijd wit geweest. De jurken 

hadden meestal wel een lichte 

kleur of waren vrolijk gebloemd. 

In de negentiende eeuw trouwde 

men vaak in het zwart, een heel 

enkele keer zag je een in het wit 

gestoken bruid. In de loop van de 

vorige eeuw werd wit de favo-

riete kleur van de trouwjurk. Wit 

is immers de kleur van reinheid 

en staat symbool voor de maag-

delijkheid van de bruid. Als brui-

degom trouwde je in je zondagse 

pak, jacquet, rokkostuum of in je 

uniform.

Had je niet zoveel te verteren 

dan trouwde je in je beste kleren 

of in de trouwkleding van vader 

of moeder. 

Bruidsjurken werden ook wel zelf 

gemaakt. Vissersvrouwen die het 

niet zo breed hadden, trokken 

hun mooiste, gekleurde jak met 

een effen rok en een zwartzijden 

schort erover aan. Hadden ze wat 

meer te besteden, dan trouwden 

ze in een blauwe trouwjurk en de 

vissers in een blauw trouwkos-

tuum. Een vast onderdeel was 

het schort. Dat was van zwarte 

zijde en had een mooi ingeweven 

patroon, veelal met strepen of 

stippen. Op het hoofd droeg de 

bruid een zilveren oorijzer met 

gouden krullen, gouden bellen 

en kapspelden. Om haar hals een 

gouden slot met kralen. 

Anno 2019 kun je je ook wette-

lijk aan elkaar binden door een 

geregistreerd partnerschap aan 

te gaan. Komt er hierdoor een 

eind aan het aloude huwelijk? 

Integendeel, tweederde van de 

geliefden kiest er toch voor de 

huwelijksgelofte af te leggen.

Bronnen

• Notarieel Archief Vlaar-

dingen, inv. nr. 47, 30 

januari 1773 en Rechterlijk 

Archief Vlaardingen, inv. 

nr. 11, 15 april 1773 

Beeldmateriaal

• Collectie Stadsarchief 

Vlaardingen
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Een veilige gebruiksomgeving: 
virusscanners, wachtwoorden en updates
Net als een mens kan een computer last krijgen van 

een virus: een programma dat meestal met kwade 

bedoelingen wordt verspreid en schade toebrengt 

aan uw computer. Virussen wissen bijvoorbeeld 

bestanden of maken de computer trager. 

Om problemen zoveel mogelijk voor te zijn, is 

het noodzakelijk dat u een virusscanner op uw 

computer installeert. Een soort dokter voor uw 

computer, die virussen opspoort en ze vervolgens 

meteen verwijdert. 

Er bestaan zowel gratis virusscanners (zoals AVG 

of Avira) als betaalde virusscanners (waaronder 

Kaspersky). Liefst laat u ook ongewenste adverten-

tieberichten opsporen en verwijderen, want ook 

hierin kan een virus zitten.

Veiligheidsdeskundigen adviseren verder dat u 

bij online inloggen steeds andere inloggegevens 

gebruikt, met bij voorkeur complexe wacht-

woorden. Gebruik als wachtwoord vooral niet uw 

eigen telefoonnummer, naam of geboortedatum! 

Veilig omgaan met de 
computer, internet en 
e-mail (deel 1)
Door Rob Besseling

Nieuw millennium, nieuwe criminaliteit
In de vorige eeuw ging de voordeur op het 

nachtslot. We lieten de fiets met een ketting aan 

de brug achter en ons geld stond veilig op de 

bank. Maar sinds de digitale revolutie begon, 

loeren misdadigers niet alleen op onze auto, fiets, 

inboedel of ons geld. Digitale informatie is sinds de 

millenniumwisseling het nieuwe goud.

Steeds inventiever proberen ‘cybercriminelen’ 

onze persoonlijke gegevens te pakken te krijgen: 

pincodes, inlogcodes, DigiD’s, adres- en creditcard-

gegevens. In 2016 meldden ruim 3.600  Nederlanders 

aan Fraudehelpdesk.nl dat ze via het internet waren 

gedupeerd. Hun gemiddelde schade bedroeg 

€ 2.000,00.

Computergebruik door ouderen
Steeds meer ouderen gaan gebruikmaken van 

een computer en hierdoor zijn ook steeds meer 

ouderen slachtoffer van cybercriminaliteit. Reden 

voor de heer Van Horssen, voorzitter van de Cliën-

tenraad van Jacobs Gasthuis, om het veilig gebruik 

van computer, internet en e-mail aan de orde te 

stellen tijdens een vergadering van de Cliënten-

raad. “Het was een persoonlijke interesse en het 

onderwerp leeft volgens mij nog niet zo onder de 

bewoners”, aldus de heer Van Horssen.

Zoekt u op internet naar woorden als ‘senior en 

computer’, ‘ouderen en computer’ of ‘veilig compu-

tergebruik’, dan verschijnen grote hoeveelheden 

webpagina’s die u kunt lezen of raadplegen om 

computer, e-mail en internet veilig te kunnen 

gebruiken. In deze en de volgende editie van 

Frankelandgroep Nieuws een kleine greep uit de 

uitgebreide informatie en de vele tips waarmee u 

veilig aan de slag kunt.

Om te beginnen …
Als u begint met computeren zijn er drie belangrijke 

aandachtsgebieden als het om computerveiligheid 

gaat:

1. de inrichting van uw computer

2. een veilige gebruiksomgeving, en

3. uw computergedrag.

Inrichting van de computer: 
een reservekopie of back-up maken
Op de computer staan vaak veel waardevolle 

bestanden (foto’s, teksten, e-mails, et cetera) die u 

niet kwijt wilt raken bij computerproblemen. Het 

is daarom verstandig om altijd een kopie van deze 

bestanden op te slaan op een andere plaats. Dit 

wordt ook wel ‘een back-up maken’ genoemd. U 

kunt deze back-up of reservekopie opslaan op een 

externe harde schijf, een usb-stick of ergens online 

(bijvoorbeeld in OneDrive, Google Drive, Dropbox 

of iCloud). Het beste kunt u dit regelmatig doen, 

bijvoorbeeld iedere week of iedere maand. Mocht 

uw computer kapotgaan, dan heeft u toch al uw 

bestanden!

Vindt u het lastig om zelf een veilig wachtwoord 

te bedenken, dan kunt u daarvoor een ‘wacht-

woordmanager’ op uw computer installeren: een 

programma dat u helpt bij het maken en onthouden 

van veilige wachtwoorden.

Zorg daarnaast dat de computerprogramma’s die u 

gebruikt altijd ‘up-to-date’ zijn. Dat wil zeggen dat u 

de nieuwste versie van deze programma’s gebruikt. 

Van de meeste programma’s krijgt u automatisch 

een bericht wanneer er een nieuwe versie of ‘update’ 

is. Het is verstandig om uw computer ook zelf regel-

matig te scannen op mogelijke updates.

Meer informatie in deel 2
Bovenstaande is slechts een greep uit de grote 

hoeveelheid (online) informatie over het veilig 

gebruik van computer, internet en e-mail. Misschien 

klinkt het u allemaal nog wat onwennig in de oren, 

maar laat u zich vooral niet afschrikken. In de 

volgende editie van dit magazine vindt u verdere 

tips en informatie over hoe u uw computergedrag zo 

veilig mogelijk kunt houden.

Tot die tijd alvast veel computerplezier!
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Agenda Roze Salon
De Frankelandgroep organiseert iedere laatste 

dinsdag van de maand een Roze Salon. Een 

gezellige plek voor senioren met diverse seksuele 

geaardheden, zoals lesbisch, homoseksueel, bisek-

sueel of transgender (LHBT+).

Naast bewoners van de Frankelandgroep en onze 

cliënten in de thuissituatie, zijn ook senioren uit 

Schiedam en Vlaardingen van harte welkom om 

naar de Roze Salon te komen.

Locatie: De Wintertuin in Frankeland van 15.00 uur 

tot 17.00 uur. Daarna kan er samen gegeten worden 

in de Brasserie.

Hiernaast vindt u het programma voor de komende 

maanden.

Dinsdag 27 augustus
Thema: Schiedams LEF

Schiedams LEF bestaat uit twee dames 

met lef: Sandy Kardolus en Carolien Kruijs, 

beiden uit het onderwijs. Zij brengen 

(seksuele) diversiteit blijvend onder de 

aandacht. Dit doen ze onder andere door 

middel van lessen op basisscholen en 

scholen voor voortgezet onderwijs. Daar-

naast geven zij workshops aan professionals 

en ontwikkelen ze zelf lesmateriaal. Binnen 

de Frankelandgroep heeft Schiedams LEF 

een serie workshops gegeven over diver-

siteit aan medewerkers. Zij komen deze 

dag vertellen over hun ervaringen en werk-

zaamheden bij verschillende organisaties en 

doen een korte quiz met u!

Dinsdag 24 september
Thema: Gewenst gedrag

Pesten komt voor in alle lagen van de bevol-

king en op alle leeftijden. Soms wordt er 

bewust gepest, maar vaak ook onbewust. 

Zo kan een grapje bijvoorbeeld onbedoeld 

enorm kwetsen en niet iedereen is in staat 

om dan voor zichzelf op te komen. Mensen 

met een LHBT+ achtergrond die in een 

zorginstelling gaan wonen, gaan soms zelfs 

terug ‘de kast in’ om niet gepest te worden. 

Wat is pesten en wat doet dat met mensen? 

Wat is (on)gewenst gedrag? Anne Hurkmans, 

psycholoog bij de Frankelandgroep, zal het 

thema pesten met u bespreken.

De heer Van Horssen: 
gebruiker van de computer!
“Voordat ik gebruik ging maken van de computer, 

heb ik eens een cursus bijgewoond die medewer-

kers van de bibliotheek organiseerden, speciaal 

voor ouderen. Ik leerde dat je voorzichtig en alert 

moet zijn als je de computer gebruikt.” 

De heer Van Horssen is inmiddels een dage-

lijkse gebruiker van de machine. Hij gebruikt het 

programma Skype bijvoorbeeld om met zijn zus in 

het verre buitenland te spreken. Hij belt dan met 

beeld. “Toen ik in dit appartement ging wonen kon 

ik haar met een camera de hele flat laten zien. Niet 

duur, prachtig toch?” Hij geeft haar dan eerst door 

hoe laat hij met Skype contact opneemt, zodat zij, 

Parkinsonpatiënt, zich eerst goed kan voorbereiden 

op het beeldgesprek. En daarna wisselen ze de 

nieuwtjes uit, alsof ze samen in dezelfde kamer 

zitten.

Veel onafhankelijker
“Ik gebruik de computer voor het doen van mijn 

administratie, belastingaangifte, het lezen van de 

krant, of om mijn patiëntendossier in het zieken-

huis in te zien. Ik kan de letters zo groot maken als 

ik zelf wil en dat maakt het allemaal eenvoudiger. 

Ik voel me zo veel onafhankelijker. Eens per jaar 

houd ik grote schoonmaak, dan verwijder ik met 

behulp van daarvoor bestemde software dubbele 

of verdachte bestanden.”

Tip: hulp inschakelen
“Misschien is het mogelijk dat bewoners die inmid-

dels ervaren genoeg zijn, anderen ondersteunen 

als ze de computer willen gaan gebruiken. En 

kinderen en kleinkinderen zijn vaak, door hun 

ervaring, een uitstekende hulp om het gebruik 

onder de knie te krijgen. Mijn advies: houd het 

in het begin eenvoudig. Ouderen reageren soms 

met de opmerking: ‘Daar had ik veel eerder mee 

moeten beginnen. Er gaat een nieuwe wereld voor 

mij open.’”
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Ik stap binnen in een heel bijzonder ingerichte 

woonkamer. Waar ‘normale’ mensen een dressoir 

of wandkast hebben, staan bij mevrouw Gerritse 

poppenhuizen, werkelijk prachtige exemplaren. 

In een aantal kamers liggen plastic zakjes met het 

interieur van de betreffende kamers. Mevrouw is 

net verhuisd en is nog druk bezig met de ‘inrichting’ 

van haar huizen. Ze heeft net een tafel gedekt, voor 

acht personen. Je kunt echt zó aanschuiven.

Haar jeugd
Maar laten we bij het begin beginnen. Mevrouw 

Gerritse is 81 jaar geleden geboren in Rotterdam 

Noord, als oudste van negen kinderen. Na het 

bombardement van 1940 gaan veel bleekneusjes 

richting oosten van het land, zo ook Greet en haar 

broertje. Ze herinnert zich nog goed, dat haar 

moeder liftend en lopend vanuit Rotterdam richting 

Borne komt om haar kleine meid even te kunnen 

knuffelen. Na de oorlog wordt zo goed en zo kwaad 

als het gaat, het gewone leven weer opgepakt en 

Greet gaat naar school. Daar wordt ze uitge-

scholden voor boerenmeid vanwege haar accent. 

Vader haalt haar meteen van school en plaatst haar 

op een andere, waar het beter gaat.

Greet Gerritse, geboren en getogen Rotterdamse. En geboren en getogen 

Spartasupporter, tot en met achterkleinzoon Lennox van Dam toe. Zijn toch 

altijd weer de aardigste mensen, durf ik met mijn rood-witte Spartahart te 

beweren. Hoe bedoelt u, bevooroordeeld?

Op de koffie bij …

mevrouw Greet Gerritse
Door Carien Kemink

uit Frankeland, Liduinahof

Na de lagere school volgt de huishoudschool, 

waar ze een heerlijke tijd heeft. Een klas van dik 40 

kinderen, maar niemand die klikt wanneer Greet 

in een jolige bui met spruiten door de klas gooit en 

daarbij de lerares raakt.

De ware Jacob
Greet korfbalt fanatiek en gaat mee op sportkamp. 

Daar ziet ze Henk voor het eerst, die als militair 

een demonstratie komt geven. Ze hebben geen 

echt contact met elkaar, maar datzelfde jaar bij een 

sinterklaasfeest op het werk van haar vader blijkt 

Henk de zwarte piet te zijn. En wanneer ze een keer 

zonder geld en vervoer zit na een feestje, brengt de 

zwager van een kennis haar thuis; wéér Henk. Haar 

vader keurt hem al gauw goed en op haar acht-

tiende trouwt Greet met haar Henk; een huwelijk 

dat 63 jaar zal duren.

Greet en Henk krijgen twee kinderen, een zoon 

en een dochter. Henk heeft een vaste baan, Greet 

werkt via uitzendbureau Tempo Team in de bedie-

ning. Zo komt ze op het stadhuis van Rotterdam, bij 

de bank van Mees en Hope, overal serveert ze met 

veel plezier.
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Geen buitenlandse vakanties
Achter de Abraham van Stolkweg hebben ze een 

volkstuintje en in het daarbij behorende huisje 

kunnen ze slapen. Het geheel heeft iets weg van 

een camping en de meeste vakanties gaan dan 

ook naar de ‘camping’, dichtbij huis. De kinderen 

hebben daar hun vriendjes en vriendinnetjes 

en talen niet naar buitenlandse vakanties. Een 

uitstapje naar Center Parcs, dat is eigenlijk in hun 

ogen al een ‘ver wegvakantie’.

Vrienden van Diergaarde Blijdorp
Wanneer ze via via horen dat er vrijwilligers gezocht 

worden voor de dierentuin, melden ze zich beiden 

aan. Ze pimpen op zeer kundige wijze een kiosk op 

en verkopen 34 jaar lang pluche beesten. Eén kiosk 

wordt vier kiosken, verdeeld over de hele dieren-

tuin en op een bepaald moment sturen Greet en 

Henk een groep van 75 vrijwilligers aan, die alle-

maal graag in een kiosk willen werken. Het levert 

niets op, ja … een gratis bak koffie, maar de saam-

horigheid is bijzonder groot. Wel mogen Greet en 

Henk gratis de dierentuin in en uit en als erelid van 

Blijdorp ontvangen ze ‘de zilveren olifant’ namens 

Blijdorp en de ‘Erasmusspeld’ van de gemeente 

Rotterdam. Ook bezoeken ze als afgevaardigden 

van Blijdorp diverse dierentuinen in het buitenland, 

onder andere in Stuttgart, Barcelona en op Jersey.

Rust in Friesland
Hun rust vinden ze op latere leeftijd in Friesland, 

aan het Tjeukemeer. Daar hebben ze hun vaste 

kamer in een hotelletje en de eigenaar is inmiddels 

een goede vriend geworden. Ze rijden er vier, vijf 

keer per jaar heen voor langere of kortere tijd en  

komen er helemaal tot rust. Henk vist en Greet 

maakt 3D kaarten, soms met een grote groep 

mensen onder haar leiding beneden in de lobby. 

Het grote verdriet
Henk overleeft in 1983 drie hartinfarcten, maar 

overlijdt in 2017 geheel onverwachts tijdens 

een ziekenhuisopname waarbij hij gedotterd zal 

worden. Zó vanuit het niets, geen afscheid kunnen 

nemen, ze heeft het er nog altijd moeilijk mee. 

Gelukkig heeft ze haar kinderen, klein- en achter-

kleinkinderen, die voor de nodige afleiding zorgen.

Een bijzondere hobby
Bij dat hele drukke leven van de familie Gerritse 

hoort ook nog een bijzondere hobby: poppen-

huizen maken en inrichten. In de berging staan de 

planken vol met zelfgemaakte poppenhuizen, maar 

de twee mooiste staan in de woonkamer. Je raakt 

echt niet uitgekeken; tot in de details klopt het. De 

snijbonenmolen aan de rand van de keukentafel 

geschroefd, roept bij mij veel herinneringen op. 

Alles miniatuur en tegelijkertijd zo levensecht. 

Overal verlichting, kroonluchters die branden, 

er is meer dan eens kortsluiting geweest. Trap-

lopers, gordijnroeden, vloerkleedjes, alles klopt. 

Henk gebruikt houten pallets om de kasten van te 

bouwen. Die vindt hij bij het vuilnis en bij de sloop. 

Jarenlang struinen ze beurzen af om nieuw meubi-

lair te kopen en om zelf te verkopen. Want jazeker, 

er zijn meer verzamelaars in Nederland. Het is echt 

een prachtige hobby, die tot op hoge leeftijd uitge-

oefend wordt.

Een nieuwe fase
Mevrouw Gerritse is wel iemand die het geluk uit 

kleine dingen weet te halen. Op advies van haar 

kinderen gaat ze zomaar eens kijken in Frankeland, 

laat zich inschrijven en … sinds vier maanden woont 

ze zeer naar tevredenheid in de Liduinahof. Ze went 

snel, maar dat is zeker te danken aan het feit dat ze 

met alles meedoet. Koffiedrinken in de Pleinserre, 

rummikub, zingen, ze gaat naar alle optredens, 

kortom, ze laat zich zien en ze wórdt ook gezien. 

Mevrouw Gerritse is aanwezig, dat moge duidelijk 

zijn, op een positieve manier. 

Ze heeft vreselijk veel verteld en verzucht regel-

matig: “Als ik teveel klets, moet je het zeggen hoor”. 

Maar het vele vertellen zorgt wel voor prettig 

veel schrijfstof, al heb ik soms moeite haar bij te 

houden. Wanneer ik via de tuin haar appartement 

verlaat, groet ze drie buurtjes, die al buiten in hun 

tuintje zitten. Ik neem afscheid van haar. Greet 

Gerritse, een positieve vrolijke vrouw, nog goed 

gezond op de knieën na. Ik hoop dat ze nog heel 

lang mag genieten in de Liduinahof.
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Zwemmen met uw (klein)kinderen!
Door Mirjam Keereweer

Dat we in Frankeland een prachtig zwembad hebben, dat is voor velen wel 

bekend. Maar wist u dat u hier als bewoner ook met uw (klein)kinderen kunt 

komen zwemmen? 

Bewoners van de Havenbogen, de Liduinahof, 

 Frankeland en Jacobs Gasthuis zijn van harte 

welkom om op zondag tussen 11.00 en 13.00 uur 

samen met de kinderen een plons te wagen! Ik 

ging alvast voor u op onderzoek uit, samen met 

mijn gezin, want het zwembad is op deze tijd ook 

geopend voor alle medewerkers van de Frankeland-

groep met partners en kinderen!

Plezier voor jong en oud
Het zwembad in Frankeland is het hart van de 

Sport- en Recreatieclub. Met een extra brede 

trap met leuningen, een speciale lift, een hogere 

water- en luchttemperatuur (30 graden Celsius) en 

speciaal ontworpen kleed- en doucheruimten, is 

het zwembad volledig afgestemd op het gebruik 

door ouderen.

Maar door de aanwezigheid van allerlei spelmate-

riaal is het zwembad ook erg leuk voor uw (klein)

kinderen! Zo is er een grote kikker om op te drijven, 

zijn er ballen en hoepels, grote badeenden om 

mee te spelen en verschillende matten. Voor jonge 

kinderen zonder zwemdiploma zijn er zwem-

bandjes aanwezig.

Het zwembad heeft een afmeting van 16 x 8 meter, 

een maximale diepte van 1,40 meter en voldoet 

aan de strengste voorschriften op het gebied van 

veiligheid en hygiëne. Bovendien beschikt het over 

een zonneserre met een ligstoel om even heerlijk te 

kunnen ontspannen.

Bent u dorstig geworden van al dat water? Tijdens 

of na het zwemmen kunt u met de kinderen nog 

een lekker drankje nuttigen in de gezellige bar 

naast het zwembad.

Zwemmen is supergezond!
Wist u dat zwemmen (én alle andere vormen van 

beweging) de productie van het gelukshormoon 

endorfine activeert en dat uw humeur hierdoor een 

boost krijgt? Daarnaast is zwemmen ook goed voor 

het verminderen van stress. Spieren worden soepel 

en het lichaam kan zich in het water ontspannen. 

En wat is er leuker dan zwemmen samen met uw 

(klein)kinderen?

Genoeg redenen om eens een duik te nemen in het 

zwembad van Frankeland!

Septemberactie!
In de maand september mogen alle (klein)kinderen 

van bewoners én partners en kinderen van mede-

werkers op zondag van 11.00 tot 13.00 uur gratis 

komen zwemmen! 

Heeft u daarna de smaak te pakken en willen u en 

uw (klein)kinderen blijven komen? Dan is dat door 

de lage prijzen zeer de moeite waard! Als bewoner 

zwemt u altijd gratis en uw (klein)kinderen (tot 16 

jaar) betalen slechts € 1,80 per keer! Kinderen tot 

16 jaar mogen alleen zwemmen onder begeleiding.

Betalen kan bij voorkeur met de clubpas. Contante 

betaling is uiteraard ook mogelijk, er komt dan wel 

€ 0,50 extra bij.
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Op 21 mei en 25 juni kwamen twee groepen 

leerlingen van de  basisschool naar Harg-Spaland 

voor een ‘TaalTrip’. TaalTrip is een project van 

JINC, bestemd voor kinderen uit groep 5 en 6 van 

het basisonderwijs, die moeite hebben met de 

Nederlandse taal. Met de TaalTrip leren ze  moeilijke 

woorden die ze nodig hebben om de lessen wereld-

oriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur-

onderwijs) te kunnen volgen. Denk aan woorden als 

‘symbool’, ‘concurrent’ en ‘bereikbaar’. 

De kern van TaalTrip is dat de kinderen erop 

uitgaan. Ze gaan naar een bedrijf of locatie, in 

dit geval Harg-Spaland, waar ze de woorden en 

begrippen die centraal staan in de aardrijkskunde- 

of geschiedenisles in het echt zien. De woorden 

worden in een context geplaatst en gaan leven voor 

de kinderen. Het is wereldoriëntatie op locatie. 

TaalTrip zorgt voor een grotere woordenschat en 

een bredere kennis van de wereld. Dat zijn twee 

belangrijke voorspellers voor het begrijpend lezen.

Rondje Harg-Spaland met de 
woordkaart
Na de introductie gingen de leerlingen in groepjes 

het huis in. Alle groepen hadden een woordkaart 

met twintig woorden, die ze tijdens de trip gingen 

behandelen. Op school was daar ook al aandacht 

aan besteed. Met ieder groepje gingen twee bege-

leiders mee: een taalgids van Harg-Spaland en 

een begeleider van school. De taalgids verzorgde 

het inhoudelijke deel van de trip. Hij of zij vertelde 

wat er te zien was, en legde de woorden uit. De 

begeleider van school moest de orde handhaven. 

Gelukkig was dat helemaal niet nodig: ze hebben 

zich allemaal voorbeeldig gedragen.

De leerlingen maakten kennis met alle afdelingen 

en brachten een bezoek aan de artsenkamer, de 

receptie en ruimte voor fysiotherapie. Ze leerden 

onder andere de woorden opname, bezoekuur, 

recept, verband, controle. Ze konden ervaren dat 

het voor oudere mensen best moeilijk is om met 

een rollator of rolstoel een drempel over te gaan. 

Het woord assisteren konden de kinderen meteen 

in praktijk brengen, want zij mochten helpen bij de 

bingo in de Brasserie.

De ‘beste excursie ooit’!
De leerlingen waren erg enthousiast, verschillende 

kinderen willen hier later komen wonen. Maar dat 

duurt natuurlijk nog wel even! Ook gaf een aantal 

kinderen aan dat ze later graag in de (ouderen)zorg 

wil gaan werken. Dat zou natuurlijk mooi zijn! Na 

een gezellige en toch ook wel intensieve middag 

gingen de kinderen weer naar school, met in hun 

hoofd de betekenis van 20 moeilijke woorden en 

een mooie herinnering aan de ‘beste excursie ooit’!

JINC is een organisatie die zich richt op 

jongeren die van huis uit minder steun 

krijgen om werk te vinden. Ze zijn actief in 

tien regio’s in Nederland en worden on-

dersteund door 310 zakelijke partners. Met 

Bliksemstages, een coachingsprogramma 

en trainingen op het gebied van plannen, 

sociale vaardigheden en solliciteren berei-

ken ze ruim 55.000 kinderen per jaar. 

Vorig jaar december won JINC Zorgimpuls 

de Anne-Marie van der Lindenprijs: 15.000 

euro. Het geld wordt ingezet om in drie jaar 

tijd negenhonderd Schiedamse jongeren 

van basisschool tot VMBO kennis te laten 

maken met de zorg. 

Met TaalTrips, Bliksemstages en sollici-

tatietraining wil JINC deze jongeren in 

aanraking brengen met de zorg en zorg-

professionals.

TaalTrip in Harg-Spaland

De leerlingen werden ontvangen in de multifunc-

tionele ruimte (MFC) van Harg-Spaland. Ze kregen 

eerst een korte introductie over de locatie en er 

werden wat afspraken gemaakt, zoals niet rennen 

en schreeuwen op de afdelingen. Ook kregen de 

kinderen alvast een goodiebag van de Franke-

landgroep met hierin een blocnote en pen om de 

woorden op te schrijven. Daar waren ze heel blij 

mee.
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Het is alweer even geleden: het wereldkampioen-

schap voetbal voor dames in Frankrijk. Wat was 

het spannend! Op zaterdag 29 juni speelden ‘onze’ 

Oranjedames op het wereldkampioenschap voetbal 

in Frankrijk tegen Italië voor de kwartfinale. 

Natuurlijk is samen voetbal kijken veel leuker 

dan alleen, vandaar dat we alle bewoners in 

Harg-Spaland en de aanleunwoningen spontaan 

hebben uitgenodigd om met elkaar in de Brasserie 

te komen kijken. We hebben niet voor niks een 

verplaatsbaar scherm tegenwoordig!

Dit werd een groot succes en smaakte na de 2-0 

overwinning naar meer. De finale op zondag 7 juli 

was dan ook de ideale gelegenheid om dit nog eens 

mee te maken. Helaas is de uitslag niet geworden 

wat we er met zijn allen van gehoopt hadden, maar 

ook nu zat de Brasserie weer stampvol hoopvolle 

voetbalsupporters. Met flink wat lawaai probeerden 

ze de Oranjeleeuwinnen naar voren te schreeuwen.

Die zelfstandigheid wil je natuurlijk graag zo lang 

mogelijk in eigen hand houden, maar toch komt 

er in veel gevallen een moment, waarop je tot de 

conclusie komt, dat het beter voor je is en vaak ook 

een stukje veiliger, om wat meer zorg om je heen te 

hebben. 

En ook al hebben de meiden de beker helaas niet 

mee naar huis kunnen nemen, wij hebben twee 

prachtige wedstrijden gezien! Volgend jaar op de 

Olympische Spelen mogen ze op herhaling, wij ook? 

We gaan het zien, deze editie was in ieder geval een 

onverwacht succes!

Het ‘thuisgevoel’
Door Carien Kemink

Best een hoge drempel dus eigenlijk. Dáár spelen 

we in Vaartland goed op in. Er is een groep bewo-

ners aangesteld, die samen het ‘welkomstcomité’ 

vormen. Want wie kan een nieuwe bewoner nu 

beter welkom heten dan iemand die er al langer 

woont? 

De nieuwe bewoner wordt als het ware op sleep-

touw genomen; op rondleiding door alle gemeen-

schappelijke ruimtes, zodat al dat vreemde er wat 

sneller vanaf is. 

En wat dacht je van een plekje aan tafel in de 

eetruimte? Stel je voor dat je vreemd ergens 

binnenkomt en ergens gaat zitten en je hoort 

achter je “daar zit al iemand”. Je voelt je dan niet 

echt welkom, toch? Dit wordt voorkomen door 

de goede begeleiding van een ‘ouwe getrouwe’, 

iemand die precies weet hoe het allemaal reilt en 

zeilt binnen zo’n huis. 

Op het moment dat de nieuwe bewoner daadwer-

kelijk intrekt, wordt hij/zij opgewacht met een bosje 

bloemen. Zo voel je je al een beetje thuis voordat je 

goed en wel binnen bent. De start is goed en juist 

dat thuisgevoel is zo belangrijk. 

We horen veel positieve reacties van de nieuwe 

bewoners, dus een zeer geslaagd initiatief. 

Iedereen die in een verzorgingshuis of verpleeghuis woont, heeft een lange 

geschiedenis van zelfstandig wonen. Alles zelf bepalen, op tijdstippen die jou 

het beste uitkomen. Kortom, regels zat maar regie in eigen hand. 

Zo’n beslissing is vaak moeilijk, want op het 

moment dat je ja zegt tegen verzorgd wonen, ben je 

tegelijkertijd bang een stukje zelfstandigheid kwijt 

te raken. Daarbij komt nog dat je een totaal nieuw 

vreemd avontuur aangaat, waarbij je niet precies 

weet wat je kunt verwachten.

WK damesvoetbal
Door Michael de Wijs
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Ook in Vaartland heeft men vlaggetjesdag 

uitbundig gevierd.

Op zaterdag 15 juni stond in de Grote Vaart een 

heuse haringkraam, geleverd door Visplateau Leo 

de Lorijn, waar heel vakkundig de haring schoon-

gemaakt werd en van uitjes voorzien verkocht werd 

aan de bewoners. Nou, die lieten zich de haring 

goed smaken. 

Twee accordeonisten, die het geheel begeleidden 

met hun shantymuziek, zorgden voor nog meer 

sfeer. Tegelijkertijd werden op de beamer prachtige 

oude beelden van de havens gepresenteerd. Zowel 

ogen, oren, neus als mond werden geprikkeld en 

binnen de kortste keren was er geen harinkje meer 

te krijgen.

Zo gezond als een vis
Door Carien Kemink     Foto’s Elly Kramer

Vlaggetjesdag, 15 juni 2019, een feestdag, die zijn oorsprong vindt in Vlaardingen, 

waarbij het eerste vaatje haring bij opbod geveild wordt. Het is de dag, die de 

start van het nieuwe haringseizoen inluidt. 

Onderweg kwam menigeen al oude bekenden 

tegen, waardoor de wandeltocht wat langer duurde 

dan normaal. Ook op de markt zelf was veel 

herkenning, met oude buren van mensen die daar 

in de wijk gewoond hadden. Maar er waren ook 

veel herinneringen aan de bekende kramen met 

hun vaste koopwaar. Voor sommigen was het lang 

geleden dat ze op de markt geweest waren. Enkele 

bewoners deden kleine aankopen en een paar 

bewoners wilden de supermarkt even in, nu ze er 

toch waren. Het voelde even als een stukje terugge-

kregen zelfstandigheid.

Het was warm en er werd een schaduwrijk plekje 

gevonden op het plein, voor vishandel ‘De goeie 

ouwe tijd’, waar iedereen even lekker kon zitten 

en uitrusten om energie op te doen voor de 

terugtocht. Deze leuke ochtend werd afgesloten 

met voor iedereen een bakje kibbeling met 

ravigotesaus. 

Dat vis gezond en lekker is, bleek maar weer eens. 

De terugtocht verliep voorspoedig en de wande-

laars zagen wel iets in een herhaling van deze 

ochtend. Wie weet? Bij de volgende hittegolf?

De vis smaakt naar meer
Twee weken later werd, door de aanhoudend 

hoge temperaturen, besloten om in plaats van 

beweging binnen, beweging buiten te zoeken. Een 

aantal bewoners van Vaartland wandelde achter 

hun rollator op hun gemakje naar de markt op De 

Loper, een leuk alternatief.
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Uitdaging
Het was een uitdaging om collega’s te vinden die de 

bewoners konden begeleiden tijdens het uitstapje 

naar onze vakantievilla ‘De Pastorie’ in Rockanje; 

15 juni was immers de zaterdag voorafgaand aan 

vaderdag. Toch lukte het Teunie de Visser en Anja 

Wolf, beiden werkzaam op afdeling Topaas in Schie-

waegh. Zij werken op een vrij nieuwe afdeling, die is 

ontstaan doordat de zorgteams te groot werden en 

daarom gesplitst zijn. 

“Iedere afdeling krijgt gedurende het jaar de 

gelegenheid om met een aantal bewoners een dag 

naar de villa te gaan,” vertelde Teunie mij. “Meestal 

zijn dat ouderen die niet (meer) op vakantie gaan. 

De bezoeken worden ruim van tevoren gepland, 

met elkaar besproken en verwachtingen worden 

uitgewisseld.”

Een rondje rond ‘De Pastorie’
Door Rob Besseling

We gaan naar Rockanje!
En zo brak de dag aan, dat vier bewoners met 

Anja en Teunie rond 10.00 uur naar ‘De Pastorie’ 

vertrokken. Een familielid zwaaide het gezelschap 

uit. Dit bracht bij sommigen herinneringen terug 

aan schoolreisjes die ze vroeger hadden gemaakt. 

In de villa stond een uurtje later de koffie met 

natuurlijk een heerlijk gebakje klaar. Daarna werd 

gezamenlijk gekeken wat ze deze dag gingen doen.

Rondje rond de Pastorie
Aan het einde van een prachtige, geslaagde dag 

werd de villa gezamenlijk opgeruimd en afgesloten 

en ging de groep weer huiswaarts. “Een van de 

twee rolstoelberijders had zo genoten dat hij bij 

wijze van afscheid eerst nog in z’n eentje een 

rondje rond ‘De Pastorie’ reed.” 

Verrassing
Eenmaal in Schiewaegh aangekomen werden vier 

gelukkige bewoners opgewacht door de dochter 

van een van deze bewoners met een heel leuke 

verrassing. “Deze dochter was zo blij dat haar 

moeder een prachtige dag had beleefd, dat ze snel 

als herinnering een groepsfoto, gemaakt in het 

tuincentrum, zes keer had ingelijst en de lijstjes 

uitdeelde aan de vier bewoners en de begeleid-

sters. Dit gebaar maakte veel indruk, zoveel zelfs 

dat iedereen er even stil van werd …”

De bewoners en begeleiders sloten de dag af met 

een kopje koffie in De Serre en kijken terug op 

een mooie dag die hen weer volop energie heeft 

gegeven. 

Hortensia’s
“Het doel van die ochtend werd het tuincentrum 

van het dorp. Een van de bewoners herkende de 

hortensia’s en begon te vertellen dat hij die vroeger 

zelf in zijn eigen tuin had gekweekt. Een bewoon-

ster kocht een prachtige, bijna zwarte plant die ze 

vervolgens gedurende de hele tocht vasthield.” 

Aansluitend werd een rondje over de markt 

gelopen, waar gelijk een lekker visje werd gekocht 

voor de lunch. “Inmiddels scheen het zonnetje 

volop en konden we lekker in de tuin zitten. Met 

een lekker advocaatje of ander drankje in de hand 

had iedereen genoeg om gezellig samen te kletsen.”

Aan het einde van de middag werd de sjoelbak op 

het terras gezet en werd er fanatiek met elkaar 

gesjoeld. Op de achtergrond luidden de klokken 

van de kerk in het dorp veelvuldig. De middag was 

zo om, tijd voor de volgende maaltijd die iedereen 

graag met elkaar in de villa wilde nuttigen: Chinees!
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Ervaringen van een docent in de zorg; 
de avondvierdaagse

Door Annelies van Breukelen, docent bij de SVOZ, verpleegkundige en mantelzorger

Mijn moeder had een brief gekregen of ze wilde meedoen met de avond-

vierdaagse. Het leek mij het beste om dit eerst maar eens voor te leggen aan 

haar vaste verpleegkundige. Ik had de indruk dat dit niet meer haalbaar zou 

zijn voor haar.

Mijn moeder lag de laatste tijd meer in bed dan 

dat ze op was. Op de zondagmiddagen ging ik al 

steeds later in de middag naar haar toe en dan 

moest ik haar nog uit bed halen. De verzorging 

zei dan verontschuldigend dat ze er echt niet uit 

wilde. Ik merkte bij mijn moeder dat ze vond dat ze 

tijdens een bezoekje van mij niet in bed kon blijven. 

Ze liet zich dan met de actieve til-lift door mij uit 

bed takelen in haar rolstoel. We gingen dan vaak 

naar beneden om in het restaurant wat te drinken 

en zodra haar appelsap op was sprak ze alweer 

verwachtingsvol: “Eigenlijk zou ik nu het liefst willen 

slapen”. Met goedkeuring van de zuster bracht ik 

haar dan maar weer naar bed.

Dus je begrijpt: avondvierdaagse, dat zag ik niet 

direct tot de mogelijkheden behoren. Maar de 

verpleegkundige mailde terug dat twee van de vier 

avonden toch wel leuk voor haar zou zijn. Ik durfde 

de uitdaging aan. Vooral omdat de avondvier-

daagse een positieve geschiedenis heeft voor mij 

en mijn moeder.

Vroeger liepen we de avondvierdaagse met heel 

de straat. Althans, de moeders en de kinderen. 

Aangezien ik een nakomelingetje ben, was ik de 

uitzwaaier, want ik moest op tijd naar bed en mijn 

kleine beentjes konden nog geen tien kilometer 

lopen. Maar toch zeurde ik elke avond of ik mee 

mocht. Maar nee, ik hoorde er nog niet bij.

Hoe blij was ik toen ik op mijn zesde voor het eerst 

mocht meelopen. Mijn moeder had met mijn vader 

afgesproken dat hij met zijn Solex op een bepaald 

punt moest staan om mij eventueel achterop mee 

naar huis te nemen, als mijn kleine beentjes te moe 

waren geworden. Mijn vader stond op de afge-

sproken plek klaar en had ook limonade voor heel 

de straat meegenomen. En ik ging door, ik hoorde 

er nu bij en liet mij dit niet afpakken.

Het vlamde nog even op toen mijn dochter met 

school ging lopen. Maar mijn dochter is geen 

wandelaar, dus die had het al snel bekeken.

Nu, met haar 94 jaar, zou ik weer met mijn moeder 

de avondvierdaagse gaan lopen! Dit keer slechts 

vijf kilometer, die door het huis ook nog een beetje 

werd ingekort. Maar uiteindelijk toch gauw twee 

en een half uur onderweg. Mijn vader zaliger staat 

niet meer onderweg klaar met zijn Solex en zijn 

limonade. Maar de bus van het huis staat altijd 

halverwege het traject klaar met drinken en allerlei 

versnaperingen. En mijn moeder is heel de weg 

wakker, zit zelfs te zingen, noemt welke boom ze 

mooi vindt en herkent hier en daar de route zoals 

we die vroeger ook liepen. We hebben uiteinde-

lijk drie avonden gelopen. De laatste avond met 

bloemen en achter de muziek aan. Mijn moeder 

klapt, zingt, slaat met haar armen de maat van de 

muziek en straalt. En al duwend straal ik van geluk. 

Mijn moeder leeft weer!

De laatste kilometers waren zwaar: “Doorlopen, 

Anneliesje, we zijn er bijna en dan kan je achterop 

de fiets uitrusten.” En zo is het jaar na jaar gegaan. 

Mijn broers werden groot en wilden uiteindelijk 

niet meer mee. En de buurjongens werden groot 

en wilden uiteindelijk niet meer mee, dus gingen 

de buurvrouwen ook niet meer mee. Toen ik 16 

was liep ik mijn tiende (gouden medaille) samen 

met mijn moeder en bij de laatste kilometers zei ik: 

“Doorlopen ma, nog een klein stukje, dan zijn we bij 

de fietsen en kunnen we naar huis.” En na de tiende 

keer vond ik het ook wel welletjes geweest en is de 

avondvierdaagse in de vergetelheid geraakt. 
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Op maandag 17 juni om 18.00 uur zaten zeven 

enthousiaste bewoners met hun begeleiders klaar 

voor de avondvierdaagse van Schiedam. De enige 

tak van de Frankelandgroep die de route volledig 

ging afleggen! Gewoon even tien kilometer per 

avond: 2,5 kilometer naar de start, de route van 5 

kilometer, en weer 2,5 kilometer terug.

De weergoden waren ons zeer goed gezind (het is 

wel eens anders geweest heb ik mij laten vertellen), 

de loopafstand was prima te doen en de pas zat 

er goed in. We hebben veel gezien van Schiedam, 

gewerkt aan onze conditie, spierkracht opgebouwd 

en dikke kuiten gekweekt!

De sfeer was perfect en we hebben de bewoners 

(nog) beter leren kennen door de leuke gesprekken. 

Mooie verhalen van de bewoners aangehoord, 

want bij elkaar opgeteld waren we een team met 

heel wat jaartjes levenservaring!

De avondvierdaagse met de bewoners van 
Jacobs Gasthuis

Door Anne-Marie Rietveld – van Essen

Als eerste gestart en op de Frankelandsedijk 

werden we binnengehaald door familie, kennissen 

en collega’s. Met de muziek voorop hebben we 

allemaal de finish gehaald.

Bij terugkomst in het Jacobs Gasthuis werden de 

bewoners gehuldigd en in het zonnetje gezet. Een 

gezellige afsluiting met een welverdiende medaille, 

muziekje, bloemetje, hapje en drankje.

Een super leuke ervaring, volgend jaar ben ik graag 

weer van de partij! 

Wat hebben we genoten met z’n allen. Onderweg 

de koffiestop met een lekkere versnapering, perfect 

verzorgd door onze collega’s. 

Tijdens de koffiestop is het reactievermogen van 

een bewoner nog onverwachts getest en hij kwam 

eruit met een dikke 10!

Maandag en dinsdag hebben we gelopen, 

woensdag hadden we een rustdag en donderdag 

en vrijdag gingen we er weer voor. 

Op de laatste avond hebben we natuurlijk extra ons 

best gedaan. 
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Dinsdag 28 mei begon de dag op afdeling 5/7 een 

tikkeltje anders. Op de zesde verdieping werd de 

activiteitenruimte omgebouwd voor een loterij, de 

gang werd volgehangen met kunstwerken (van de 

bewoners zelf!) en de champagneglazen werden 

gevuld. De voorbereidingen voor de kunstexpositie 

waren in volle gang.

Om 10.00 uur werd de expositie geopend voor 

de bewoners. Vanaf de lift tot aan de activiteiten-

ruimte konden zij de prachtige tekeningen en 

handwerken bekijken. Velen waren onder de indruk 

van de kunstwerken die zij zelf hadden gemaakt. 

Anderen waren in de veronderstelling dat het door 

beroemde kunstenaars was gemaakt.

Na deze bezichtiging kregen de bewoners in de 

activiteitenruimte een glaasje aangeboden met 

daarbij iets lekkers. Daarna werd gestart met de 

loterij. Alle bewoners kregen een nummer uitge-

reikt, waarmee zij een leuk prijsje konden winnen. 

Na afloop was er voor iedereen, ook voor diegenen 

die niets gewonnen hadden, iets lekkers.

De bewoners waren enthousiast en ook wij van 

afdeling 6 vonden het een enorm geslaagde 

ochtend!

 

Ook vanuit Harg-Spaland nam een groep bewoners 

weer deel aan de avondvierdaagse in Schiedam. 

Dit keer op donderdagavond. Met 22 rolstoelen (en 

natuurlijk evenveel duwers) hadden we een flinke 

opkomst.

Vanuit Harg-Spaland liepen we naar het Hazenpad 

en daar volgden we de andere deelnemers van 

de avondvierdaagse. We stopten op de Parkweg 

tegenover café de Ooievaar voor een kopje koffie 

en eventueel een plaspauze. Daarna vervolgden we 

de route over de Hoogstraat. De bewoners keken 

hun ogen uit. Ze vonden de Hoogstraat wel een 

beetje triest met zoveel leegstand ... 

Avondvierdaagse 
Harg-Spaland

Door Miriam van Boxtel

Van Albert Heijn kregen we water en een banaan 

en verderop werden de bewoners door KomKids 

Kinderopvang verwend met fruit. We vervolgden 

onze weg via de Westvest, waar we besloten om via 

een kortere weg terug te gaan. 

Na aankomst in Harg-Spaland serveerden we een 

drankje en deelden we rozen uit. Zowel de bewo-

ners als de vrijwilligers, personeel en mantelzor-

gers die mee waren gegaan hebben een geweldige 

avond gehad. Op naar volgend jaar!!

Verslag 
kunstexpositie
Door medewerkers afdeling 6
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De heer Bakker vertelt dat hij twee grote hobby’s 

had, vissen en fotografie. Tijdens het vissen zat hij 

heerlijk langs de waterkant midden in de natuur. Hij 

maakte uiteraard foto’s van zijn visvangst, maar hij 

zag ook de insecten die heen en weer vlogen in de 

prachtige groene omgeving waar hij zijn hengeltje 

uitgooide. 

Met een gewoon fototoestel kreeg hij de insecten 

niet mooi op de foto. Toen hij nog voor zijn 

pensioen moest stoppen met werken en zijn 

vishobby moest opgeven, heeft hij zich volledig 

gestort op zijn andere hobby. Hij ging zich 

verdiepen in de macrofotografie.

Macrofotografie maakt kleine dingen groot, 

insecten zijn dus een prachtig onderwerp voor deze 

vorm van fotografie.

De heer Bakker hoopt dat hij meer mensen enthou-

siast kan maken voor deze hobby. Zijn doel is 

mensen te laten zien hoe mooi en verrassend onze 

kleine insecten zijn. Maar, zult u zeggen, is dat dan 

niet kostbaar? Want je hebt speciale lenzen nodig. 

Maar de heer Bakker heeft dat probleem opgelost. 

Hij heeft ontdekt dat je voor een paar euro close-up 

lensjes kunt aanschaffen en dan prima dit soort 

foto’s kan maken. Of je struint braderieën af of de 

vrijmarkt tijdens Koningsdag om een oude lens 

voor vijf of tien euro op de kop te tikken. Want als je 

zo’n lens omgekeerd gebruikt, vergroot hij enorm. 

Meer dan zo’n dure macrolens van € 700,-. Daar 

heb je dan wel een omkeerring voor nodig, maar 

die kost ook maar een paar euro.

Dat deze methode prima werkt, blijkt uit de vele 

internationale prijzen die de heer Bakker met zijn 

foto’s wint. Ook gebruikt het blad Grasduinen regel-

matig foto’s van zijn hand. Via Facebook helpt hij 

veel mensen, met sommigen heeft hij al twaalf jaar 

contact en deelt hij nog steeds ontdekkingen om de 

techniek te verbeteren.

Wie is toch die man?
Door Marja Versluis

Macrofotografie maakt kleine 

dingen groot, insecten zijn dus 

een prachtig onderwerp voor 

deze vorm van fotografie.

Rond en in de tuinen van Harg-Spaland wordt regel-

matig een heer in een rolstoel gesignaleerd, voor-

overhangend met zijn neus in de bosjes. Wie is dat 

toch, en wat doet hij daar? Om ongeruste bewoners 

en omwonenden gerust te stellen, vertel ik u graag 

iets meer over deze meneer.

Het is de heer Ad Bakker, die begin dit jaar in 

Groenzicht is komen wonen. Ik ga bij hem langs 

om te vragen wat er toch voor spannends te zien 

is in de bosjes in de tuin van Harg-Spaland? Als 

antwoord krijg ik een foto onder mijn neus geduwd 

met daarop een werkelijk monsterlijk beest! Ik 

schrik ervan. Maar het blijkt (gelukkig) gewoon een 

close-up van een spin te zijn. Hoe komt iemand aan 

zo’n hobby?
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Onlangs ging de hartenwens van de heer Amen, 

bewoner van Frankeland, in vervulling. Meneer 

Amen is vroeger marinier geweest: tijdens zijn 

dienstplicht heeft hij gevaren met de vloot van de 

Zr. Ms. Groningen. Het is dan ook niet vreemd dat 

hij enthousiast reageerde toen hij uitgenodigd werd 

om aanwezig te zijn bij de ‘Final Exercises’ (‘FINEX’) 

van de mariniersopleiding in de Van Ghentkazerne 

in Rotterdam. Tot zijn grote verrassing werd hij ook 

nog eens uitgenodigd om een week later de beëdi-

ging van de kersverse mariniers bij te wonen.

Final Exercise
Om marinier te worden, moet je de Elementaire 

Militaire Vorming Mariniers doorlopen aan de Van 

Ghentkazerne in Rotterdam. Hier leer je de militaire 

basisvaardigheden en denken en werken als een 

marinier. De opleiding wordt afgesloten met de 

loodzware Final Exercise (FINEX). Traditiegetrouw 

worden de mariniers-in-de-dop dan verwelkomd 

De heer Oranje, bewoner van Frankeland, is een 

ex-steward van de Holland America Line. Vele jaren 

heeft hij altijd met veel plezier op verschillende 

schepen gewerkt. Zijn wens was om nog eens 

een keer te kijken op een boot. Op 15 mei van dit 

jaar ging deze wens in vervulling: meneer kreeg 

een rondleiding op een woonboot aan de Nieuwe 

Haven.

Hartenwens: te gast bij Finex en 
 beëdiging van het Korps Mariniers

Door Sandra Verbrugge

en ‘binnengeklapt’ door een groep Oud Mariniers, 

familieleden en vrienden. Zo ook door de heer 

Amen.

Blauwe hap
De bekende ‘blauwe hap’ mocht deze dag niet 

ontbreken. Marinejargon voor de Indische rijsttafel 

die iedere woensdag op de schepen en bij walin-

richtingen van de Koninklijke Marine geserveerd 

wordt en die verwijst naar de bijnaam ‘blauwe’ voor 

een persoon van Nederlands-Indische afkomst. Als 

een échte ‘oud soldaat’ werd de blauwe hap door 

de heer Amen enthousiast verorberd.

Natuurlijk werden er veel foto’s gemaakt en 

iedereen kwam de heer Amen groeten, tot aan de 

kolonel toe! Om het feest compleet te maken, kreeg 

de heer Amen van deze kolonel een zeldzame munt 

én ontving hij van een van de net beëdigde mari-

niers een baret.

Dat het een groot feest was, is duidelijk. De heer 

Amen kon naar huis met een hoop fijne herinne-

ringen aan de Van Ghentkazerne. Om de herinne-

ringen levend te houden, hebben we hem een mooi 

fotoboekje overhandigd, zodat hij nog vaak kan 

terugkijken op deze mooie dagen!

Hartenwens: de boot in!
Door Marjolijn Krabbendam

Na een korte wandeling richting de boot, is de 

heer Oranje grotendeels zelfstandig aan boord 

geklommen. Eenmaal aan boord keek hij zijn ogen 

uit. Hij heeft uitgebreid gekletst met de eigenaren 

van de boot over de goede oude tijd. Hierna volgde 

de rondleiding. We sloten het uitstapje af met een 

leuke foto op het dek, waarna we weer teruggingen 

naar Frankeland. Een uitstapje om nog lang aan 

terug te denken!
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Mevrouw Burger en mevrouw Van Kemenade, 

beiden wonend op afdeling LP 2/3 in Frankeland, 

hadden als hartenwens om nog een keer naar 

de Bijenkorf in Rotterdam te gaan. Mevrouw Van 

Kemenade wilde graag naar de Chanel en mevrouw 

Burger wilde graag een babypakje kopen voor een 

nichtje in Zwitserland. Zo gezegd, zo gedaan!

Op dinsdag 21 mei gingen we met het openbaar 

vervoer op weg naar Rotterdam. De winkeldame 

van de Chanel in de Bijenkorf heeft de dames 

volgespoten met parfum en ze kregen een tasje 

met lekkere monstertjes mee voor thuis. Beide 

dames maakten zoveel indruk op het personeel van 

de Bijenkorf dat we een kopje koffie kregen aange-

boden. Daarvan hebben we dankbaar gebruikge-

maakt, uiteraard met gebak erbij.

Daarna zijn we een babypakje gaan uitkiezen. En 

met succes! Het pakje werd prachtig ingepakt. De 

dames hadden de dag van hun leven, wat een lol 

hadden ze samen. De dag werd in stijl afgesloten 

op het terras met een sapje en bitterballen. Moe 

maar zeer voldaan zijn we met de tram terug 

gegaan naar Frankeland. Ook in de tram werden de 

dames door iedereen aangesproken en vertelden 

ze hun verhaal over het middagje uit. Deze dag 

zullen de dames niet zo snel vergeten.

Door Linda van Hassel

Hartenwens: 
 winkelen in de 
 Bijenkorf

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

 familieleden en cliënten uit de thuissituatie. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de 

gezondheidzorg waar mensen hun ervaringen met de zorg met elkaar delen.

Met het plaatsen van zo’n waardering laten onze klanten weten hoe zij de zorg- en dienstverlening van de 

Frankelandgroep ervaren.

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

hoogte van de ‘cijfers’. 

Waarderingen tweede kwartaal 2019

Aantal 
waarderingen

Gemiddeld 
cijfer

Aanbevolen
door 

Gemiddeld 
cijfer 

(sinds 2015)

Frankeland 17 9,1 88% 9,1

Harg-Spaland 5 9,2 100% 8,8

Jacobs Gasthuis 4 9,2 100% 8,9

Schiewaegh 3 8,7 100% 8,8

Vaartland 7 9,4 100% 9,1

Thuiszorg Ouderen 
Frankelandgroep

14 9,3 93% 9,1

ZorgkaartNederland 
in beeld

Wilt u ook een waardering voor de  Frankelandgroep plaatsen?
Dat kan! Ga naar www.zorgkaartnederland.nl en klik op de homepagina op de button ‘Schrijf een 

waardering’.

Als u hulp kunt gebruiken bij het plaatsen van een waardering, neem dan gerust contact op met de afdeling 

kwaliteit van de Frankelandgroep, tel. 010 - 426 49 25. 

Door Els Nauta
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Ad en Jolanda
Zaterdag 24 augustus,15.00 uur

De Serre, Schiewaegh

Optreden van Country and 

Western duo.

Zeemanskoor Overal
Zaterdag 24 augustus, 14.00 uur

Floriade, Harg-Spaland

Zeer uitgebreid repertoire van 

diverse oude en nieuwe liederen.

De Vlaardingse 
Smarties
Zaterdag 31 augustus, 14.30 uur

Havenzaal, Frankeland

Een koor, dat Nederlandstalige 

liedjes van vroeger en nu ten 

gehore brengt.

The Swinging 
Oldtimers
Zaterdag 17 augustus, 14.30 uur

Havenzaal, Frankeland

Deze Haagse Bigband zorgt voor 

herkenbare nummers uit de jaren 

‘50 en ‘60.

Vrouwenkoor ‘de 
Sirenen’
Zaterdag 7 september, 14:30 uur

De Serre, Schiewaegh

Een koor met pit, enthousiasme 

en veel zangplezier. Liedjes uit alle 

tijden en diverse genres.

7th Street Pop & 
Rockkoor
Donderdag 22 augustus, 19.30 uur

Havenzaal, Frankeland

Dit Rotterdamse koor 

zingt Engelstalige pop- en 

rocknummers.

Podia uitgelicht

SEPTEMBERAUGUSTUS

SEPTEMBERAUGUSTUS OKTOBER

OKTOBER

Roy Alexander
Zaterdag 14 september, 14.00 uur

Floriade, Harg-Spaland

Hits van diverse Nederlandse 

artiesten. 

Shantykoor Overstag
Zaterdag 28 september, 14.00 uur

Floriade, Harg-Spaland

Shanty’s en forbitters, liedjes die 

betrekking hebben op de haven 

van Rotterdam.

Zangduo De Lady’s
Zaterdag 12 oktober, 14.00 uur

Floriade, Harg-Spaland

De Lady’s bestaat uit twee dames, 

die jarenlange zangervaring 

hebben.

Accordeonvereniging 
Harry van Wezel
Zaterdag 26 oktober, 14.00 uur

Floriade, Harg-Spaland

Van Abba tot The Beatles, 

van Bach tot Toto, film- en 

musicalmuziek.

‘Mag geen naam 
hebben’
Zaterdag 5 oktober, 14:30 uur

De Serre, Schiewaegh

Rotterdams smartlappenkoor.

Zie voor alle optredens het activiteitenrooster
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1 9

7 6

3 4

1 4 8 6

7 5 8

8 3

6 5 9 8

8 5 2 7

4 2 9 3 6

Puzzel met als oplossing: schandaalbladen
de heer / mevrouw J. Bitter, De Biepad 35, Schiedam Frankeland / Jacobs Gasthuis

de heer / mevrouw J.A. Schaaders, Willem Andriessenlaan 3, Schiedam Harg-Spaland

mevrouw L. Koning-Groenendaal Schiewaegh

mevrouw Van Mil-Van de Meer, appartement 230 Vaartland

Sudoku met als oplossing: 5
de heer / mevrouw J.P. Brouwer, Warande 178, Schiedam Frankeland / Jacobs Gasthuis

de heer Heinsbroek, Laan van Bol’Es 158, Schiedam Harg-Spaland

mevrouw M.M. Burger, appartement 389 Schiewaegh

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 september inleveren bij de 

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

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

Naam

Adres 

Postcode en woonplaats

Sudoku                 Puzzel

    

Puzzelen

Winnaars van de puzzels uit de vorige editie van Frankelandgroep Nieuws

33 431 5260 16 4552 394 54 3820 26 43
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“Gezond en gelukkig oud worden in Vlaardingen 

en zorgen voor een beweegvriendelijke gemeente 

waarbij bewegen laagdrempelig, toegankelijk en 

betaalbaar is voor iedere inwoner”. Dat is waar het 

netwerk Gezond oud worden voor staat. Wij zijn er 

trots op te vertellen dat Vaartland onderdeel is van 

dit netwerk.

Als lid van het netwerk doen en denken we actief 

mee. Zo zijn we met een aantal bewoners bij de 

lancering van de beweegplattegrond geweest. 

Deze plattegrond laat verschillende wandelroutes 

zien van 1,5 tot 5 km. Daarin zijn ook voorbeelden 

opgenomen van kleine workouts die je buiten kunt 

doen. 

Daarnaast bieden we in Vaartland een groot scala 

aan beweegactiviteiten voor ouderen, waaronder 

yoga, Tai Chi, gymnastiek, wandelen en koersbal. 

Ook geven we mindfulness, wat een positieve 

bijdrage kan leveren aan gezond oud worden. 

Tai Chi / Qi gong evenement
Tijdens een netwerkbijeenkomst lanceerden wij het 

idee om, in samenwerking met het netwerk Gezond 

oud worden, een groot, kosteloos Tai Chi / Qi gong 

evenement te organiseren. Qi-gongoefeningen zijn 

meestal op zichzelf staande oefeningen, waarbij je je 

lichaamsdelen volgens een voorgeschreven patroon 

beweegt, en deze bewegingen enige malen herhaalt, 

alvorens je naar een volgende beweging overstapt. 

Maandag 1 juli stond de jaarlijkse sportdag weer 

gepland. Het was gelukkig minder warm dan 

voorgaande dagen. Bewoners van alle afdelingen 

hadden zich opgegeven en werden verdeeld in een 

ochtend- en een middaggroep, die met elkaar de 

strijd aangingen.

Sportdag Frankeland
Door Alienke ter Braak en Sandra Verbrugge

Tijdens de sportdag waren er verschillende onder-

delen waarbij ook teamsporten aan bod kwamen, 

zoals volleybal, Vickingspel, verkleedestafette, 

ballenvangen, tafeltennis en een parcours met 

waterballonnen. 

De bewoners genoten zichtbaar. Na afloop van de 

sportdag was er een prijsuitreiking en iedere deel-

nemer kreeg een vaantje als herinnering aan deze 

sportieve dag.

Tot volgend jaar! 

Gezond oud worden
Door Elly Kramer en Debbie Buisman-Tol

Verder ligt de nadruk op ademhalingsoefeningen. 

De Qi gong is toegankelijk voor iedereen en kan 

zowel staand als zittend worden uitgeoefend.

Komt u ook?
Het Tai Chi / Qi gong evenement staat gepland op 

dinsdag 27 augustus en start om 14.30 uur. De les 

zal ongeveer 45 minuten duren. Voor wie wil zitten, 

zijn stoelen aanwezig. De les vindt buiten plaats, op 

het grasveld tussen Vaartland en het Zonnehuis. 

Mocht het onverhoopt slecht weer worden, dan 

wijken we uit naar de Grote Vaart in Vaartland.

Wij hopen u op 27 augustus te mogen verwel-

komen op het grasveld! Aanmelden is gewenst, via 

bijgevoegde antwoordstrook.

 

Naam

Telefoonnummer

U kunt dit strookje afgeven bij Vaartland of naar:

Vaartland, t.a.v. Elly Kramer – activiteitenbegeleiding, Dillenburgsingel 9, 3136 EA Vlaardingen

    

Ja, ik kom graag naar het Tai Chi / Qi gong evenement, op dinsdag 27 augustus, om 14.30 uur.





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

Nieuws   7776   Frankelandgroep



Zelfstandig wonende senioren 
aanbod en contactgegevens van de Frankelandgroep

U kunt contact opnemen met 
Thuiszorg Ouderen  
Frankelandgroep (TOF)

 

Zorg Thuis

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

• Casemanagement dementie
• Personenalarmering

Welzijn en dagbesteding

• Welzijnsactiviteiten
• Diverse ontmoetingscentra
• Vervoersmogelijkheden vanuit/naar de 

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

Spanje

• Visiteclubs

• Dagbesteding / dagbehandeling

• Roze Salon
• Horeca- en maaltijdvoorzieningen

010 707 41 12

U kunt contact opnemen met

Coördinator 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

Nieuws   7978   Frankelandgroep
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