
nieuws
editie 1 - 2019

Uitkomsten CQ-index
 Anne-Marie van der Lindenprijs 2018

Afscheid hoofdredacteur



Nieuws   32   Frankelandgroep

Colofon
Jaargang 11, nummer 1 - 2019

Oplage 4.000 stuks
Hoofdredacteur Hennie van der Gaag
Redactiesecretaresse Diana Snoek
Coverfoto Patrick Mostert

Frankelandgroep Nieuws is een uitgave voor  bewoners 
en cliënten van Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs 
 Gasthuis, Schiewaegh, Vaartland en Thuiszorg Ouderen 
 Frankelandgroep (TOF)

Redactiemedewerkers
Enny  Stouthandel, Janneke Warmolts, Carien Kemink,  
Marlies Engel, Monique de Jager, Jacqueline Vos,
Elly Kramer, Erika van Driessen Hoogland en Rob Besseling
Met dank aan allen die aan deze editie  hebben meegewerkt

Vormgeving
DTPat - Patrick Mostert
Atlantis Creative

Frankelandgroep Nieuws verschijnt zes keer per jaar 
Het volgende nummer verschijnt op 15 april

Redactieadres
Frankelandgroep Nieuws
Sint Liduinastraat 10, 3117 CS Schiedam
Telefoonnummer: 010 - 426 49 25

U kunt uw inzending in een envelop,  gericht aan Redactie 
Frankelandgroep Nieuws,  inleveren bij de receptie van 
 Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh of 
Vaartland; ook kunt u uw inzending per e-mail richten aan: 
fgn.redactie@frankelandgroep.nl

Kopij voor de volgende editie kan worden ingeleverd bij het 
secretariaat van Frankeland, t.a.v. Diana Snoek;  
dit kan vanaf nu al, maar de uiterlijke inleverdatum is 
maandag 4 maart, wat strikt wordt gehanteerd;
kopij die na deze datum wordt ingeleverd, kan niet meer 
worden geplaatst
De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te 
weigeren of in te korten

Mode uit de 
vorige eeuw

Tien jaar
Nostalgie-
kamer

Onze beste
wensen

16

20

30

In deze editie
Voorwoord 4
ZorgkaartNederland in beeld 6
Gedicht 7
Stadsarchief Vlaardingen 8
Exposities 12 
Anne-Marie van der Lindenprijs 2018 14
Mode uit de vorige eeuw 16
Onze beste wensen 20
Wensboom Harg-Spaland:  rondvaart met de Spido! 22
Agenda Alzheimer Café en Parkinson Café 24
Eten en drinken bij de Frankelandgroep 26
Roken in 2019 op de tocht 29
Rectificatie	 29
Tien jaar Nostalgiekamer in Schiewaegh 30
Vaartland heeft vleugels 34
Wij leggen graag de Roze Loper uit! 36
Bingo 38
Archief Schiedam 40
Carnavalsgedicht 44
Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek  45
Column Cindy 46
Hoofdredacteur Hennie neemt afscheid 48
Zomertijd 49
Extra ‘feestdagen-foto-editie’ 49
De hulphond 50
Natuur-rijk Schiedam 52
Om even bij stil te staan ... 54
In memoriam: Jaap Lauwrier 55
Op	de	koffie	bij	…	 56
Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 60
Busreizen vanuit Frankeland 62
“Goed kauwen en niet met volle mond praten, hoor!” 64
Kaasliefhebbers in Frankeland opgelet! 66
Podia uitgelicht 67
Klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon 69
Puzzelen 70



Nieuws   54   Frankelandgroep

Lang niet iedereen zal nog weten dat er voor de 

introductie van Frankelandgroep Nieuws vier huis-

bladen bestonden: Frankeland/Jacobs Gasthuis, 

Harg-Spaland, Schiewaegh en Vaartland hadden 

elk een eigen magazine.

Moet u zich voorstellen: vier redactieteams, 

viermaal een opmaakprocedure en evenveel druk-

processen. Dat betekende sowieso veel inzet van 

een groot aantal medewerkers, maar op die wijze 

presenteerden wij ons niet als zijnde één organi-

satie, wat juist wel gewenst was.

De zwart/wit uitgevoerde magazines verdwenen 

dus en daarvoor in de plaats kwam Frankeland-

groep Nieuws, een in kleur uitgevoerd glossy 

magazine.

Als je nu de allereerste editie naast dit exemplaar 

zou leggen, dan is het volkomen duidelijk dat het 

magazine in die tien jaar een ware metamorfose 

Voorwoord

Voor u ligt de eerste editie van Frankelandgroep Nieuws van 2019.

Het is alweer de elfde jaargang van dit magazine, met andere 

woorden: ons huisblad in deze vorm bestaat inmiddels tien jaar!

heeft ondergaan en echt ‘volwassen’ is geworden. 

Ik vind dan ook dat de organisatie trots op haar 

huisblad mag zijn en dat is gelukkig ook zo.

Het tweemaandelijks aanbieden van het maga-

zine vereist veel inzet. Zo’n twee weken na het 

verschijnen van een editie, wordt er al weer aan de 

volgende gewerkt: het is dus een continu proces, 

waarachter een fantastisch team schuilgaat. Door 

hun bevlogenheid, deskundigheid, creativiteit en 

inzet wordt er elke keer weer een mooi product 

afgeleverd.

Uiteraard doel ik dan op de redactiesecretaresse, 

de redactiemedewerkers en de vormgever: stuk 

voor stuk kanjers, die ik uit de grond van mijn hart 

bedank voor hun inzet, loyaliteit, souplesse en 

collegialiteit: echt SUPER!!

Nu denkt u wellicht: waarom dit verhaal en niet het 

gebruikelijke voorwoord van de bestuurder of een 

van de directeuren?

De reden hiertoe is dat dit de laatste editie is 

waaraan ik mijn bijdrage heb geleverd. Binnenkort 

ga ik met pensioen en vrijdag 29 maart zal mijn 

laatste werkdag in Frankeland zijn.

Het stoppen is weliswaar een eigen keuze, maar ik 

weet nu al dat ik de organisatie en collega’s enorm 

zal gaan missen.

Wat Frankelandgroep Nieuws betreft, hoeft u zich 

geen zorgen te maken.

De eerder genoemde medewerkers zullen zich op 

eenzelfde overtuigende wijze voor het magazine 

blijven inzetten en er had in mijn optiek geen 

betere keuze gemaakt kunnen worden voor het 

overnemen van het hoofdredacteurschap.

 

Vanaf de komende editie is Wendy van Dongen, 

medewerker pr en marketing bij de Frankeland-

groep, hoofdredacteur van Frankelandgroep 

Nieuws.

Vol vertrouwen geef ik het stokje aan haar over: 

Wendy is niet alleen kundig, maar ook heel enthou-

siast en gemotiveerd.

Wendy, ik wens jou dan ook veel succes èn plezier 

met deze nieuwe uitdaging, maar je gaat het abso-

luut goed doen en je weet je gesteund door een 

goed en ervaren team!

En dan u als lezer(es): ik hoop dat u aan deze editie 

veel lees- en kijkplezier beleeft en dat dat in de 

toekomstige edities niet anders zal zijn.

Het ga u goed!

Door Hennie van der Gaag, hoofdredacteur
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De Frankelandgroep ontvangt regelmatig via ZorgkaartNederland.nl waarderingen van bewoners, familie-

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

zorg 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 op de hoogte van de 

‘cijfers’. 

Waarderingen 2018 

Onderdelen 
Frankelandgroep

Gemiddeld 
cijfer 2018

Aantal 
waarderingen

% 
aanbevelingen 

Gemiddeld 
cijfer 2017

Frankelandgroep 9,0 194 97% 8,9

Frankeland 9,0 57 98% 9,1

Harg-Spaland 8,8 28 100% 8,7

Jacobs Gasthuis 9,2 9 100% 8,8

Schiewaegh 8,8 20 95% 8,9

Vaartland 9,2 24 96% 9,0

Thuiszorg Ouderen 
Frankelandgroep

9,2 56 96% 9,0

ZorgkaartNederland 
in beeld

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

waardering’.  

Voor ondersteuning bij het plaatsen van een waardering kunt u contact opnemen met Stephanie Brandhof 

of Els Nauta van afdeling kwaliteit via het algemene telefoonnummer van Frankeland: 010 – 426 49 25. 

Gedicht

De sneeuwpop
Ik heb spaghettiharen, dat vinden vogels fijn.

Mijn neus die wordt bekeken door een hongerig konijn.

Ik houd van koud, word ik warm gaat het fout.

Van drie grote sneeuwballen heeft men mij gebouwd.

Twee kiwi’s zijn mijn ogen, mijn mond van kiezelsteen.

Wat zeg je van mijn neus? Die is gemaakt van winterpeen.

In mijn armen een bezem, een veger en een blik.

Een emmer op mijn hoofd, waarachtig prachtig mooi ben ik.

Een dweil heb ik als sjaal, ik ben het mooist van allemaal.

Ik baal er alleen van dat ik de zomerzon nooit haal.

Als ik zo een paar weken op het pleintje heb gestaan

dan begint het voorjaar, is het mijn tijd om te gaan.

In straaltjes loopt het water over mijn gezicht.

Ik word wat kaaltjes, maar ach wat, dat is mijn plicht.

Da’s het lot van een sneeuwpop, na een tijdje is ‘ie op.

De warmte van het zonnetje dat kost ons de kop.

Ik eindig in een plasje, alle spullen op de grond.

Waar ik stond, liggen slechts de kiezels van mijn mond.

Mijn neus wordt opgegeten door het geduldige konijn.

Heus ik zal niet klagen want ik had het echt heel fijn.

Het zonnetje gaat schijnen, de wereld krijgt weer kleur.

Moeders die moet poetsen, maar ze heeft een goed humeur.

Tijd voor de grote schoonmaak, prima geen bezwaar.

Mijn tijd komt vanzelf weer, gegroet, tot volgend jaar.

Door Frank Vester
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Door Joke van Leeuwen-Zuidgeest, Stadsarchief Vlaardingen

Tweede leven voor 
het zogenaamde 
 Gunningraam in Haren

Stadsarchief Vlaardingen

en ruiten, hij zóu zijn strakke, 

kleurrijke ontwerp realiseren. 

Het verhaal doet de ronde dat de 

kunstenaar er zelf financieel niet 

veel wijzer van is geworden. 

Jaap Schouten, zoon van de 

ontwerper, schonk later de 

ontwerptekeningen van het raam 

en een ruitje ervan aan Museum 

Vlaardingen.

Enige tijd geleden ontving het Stadsarchief een verzoek om afbeeldingen van 

het zogenaamde Gunningraam uit de Grote Kerk aan een belangstellende toe te 

sturen. De foto’s werden kort hierna in dank door de betreffende, in Roosendaal 

wonende, oud-Vlaardinger ontvangen. Hij was bezig met een onderzoek naar het 

werk van het Rotterdamse glasatelier Van Geldermalsen. Ook het Gunningraam 

is hier vervaardigd. Dit prachtige raam zorgde van 1931 tot 1967 voor de mooiste 

lichtschakeringen in de Grote Kerk.

Aan dit schitterende raam zit 

een heel verhaal vast. Dankzij 

een legaat van de steenrijke 

haringhandelaar Ary van West 

konden er in 1928 in de Grote 

Kerk drie fraaie glas-in-lood-

ramen worden onthuld. Hiermee 

was de trend gezet om meer van 

dit soort ramen in de kerk aan te 

brengen.

Andere notabelen zagen zichzelf 

ook al genoemd als gulle gever. 

Eindelijk mocht hij zich dan 

uitleven op zo’n  prestigieus 

raamwerk. De opdracht voor 

een ontwerp van de drie 

eerder aangebrachte Ary van 

Westramen, werd immers voor 

zijn neus weggekaapt door een 

bedrijf dat ze goedkoper kon 

produceren.

Vol vuur, vaardigheid en vak-

manschap begon hij aan de 

klus. Al moest hij door roeien 

Foto: Caspar Dingjan

Er meldden zich dan ook al snel 

drie families aan, die in 1929 

hun naam onderaan hun eigen 

raam zagen prijken. Dominee 

J.D. de Stoppelaar stond volledig 

achter het aanbrengen van de 

gebrandschilderde kerkramen. 

Die brachten namelijk meerdere 

eer en glorie aan de Heilige 

Schrift, luisterden de Grote Kerk 

op én zorgden ook nog eens voor 

meer giften en legaten.  

Dominee De Stoppelaar was een 

fervent aanhanger van de leer 

van de in Vlaardingen geboren 

theoloog J.H. Gunning (1829-

1905) en het leek hem geweldig 

als er ter nagedachtenis aan deze 

alom gerespecteerde Vlaardinger 

ook voor hem een raam werd 

ontworpen.

De Vlaardingse glaskunstenaar 

Joh. Schouten kreeg tot diens 

grote genoegen de opdracht. 

gebrandschilderde 
kerkramen  luisterden 
de Grote Kerk op én 

zorgden ook nog eens 
voor meer giften en 

legaten
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Glasatelier 
G. Van Geldermalsen
Uiteindelijk voerde het Rotter-

damse glasatelier G. Van 

Geldermalsen zijn plan uit. Aan 

het hoofd hiervan stond een 

vrouw, Truus van Geldermalsen. 

Zij was een voor die tijd vrije, 

zelfstandige vrouw die haar 

opleiding onder meer volgde 

aan de ‘Academie van Beeldende 

Kunsten en Technische Weten-

schappen’, ofwel de Rotterdamse 

Academie. Zelf had Schouten 

hier ook zijn opleiding genoten. 

De keuze lag dus voor de hand.

De combinatie van een dergelijk 

kwalitatief hoogstaand, door een 

begaafde vrouw geleid atelier 

én de plannen van de idealis-

tische, gedreven kunstenaar 

uit de Landstraat, leverde een 

geweldig resultaat op. Maar toen 

het op 6 juni 1931 onthuld werd, 

was er weinig aandacht voor de 

schoonheid ervan. Alle eerbetoon 

ging uit naar professor Gunning. 

Het streven om het raam 

honderd jaar na zijn geboortedag 

(20 mei 1829) te plaatsen, was 

helaas door al het financiële 

gesteggel de mist in gegaan. 

Daar kwam ook nog eens bij 

dat Ds. De Stoppelaar, de insti-

gator van dit eerbetoon, enkele 

maanden voor de feestelijke 

gebeurtenis was overleden.  

De warme krochten van de 
Grote Kerk
Zesendertig jaar konden de 

gemeenteleden zich koesteren 

in de kleurenpracht van dit 

schitterende raam. De conditie 

van de Grote Kerk verslechterde 

echter in rap tempo en in 1967 

begon men met een ingrijpende 

restauratie, die meerdere jaren 

zou duren.  

Al tijdens dit proces besloot men 

de ramen niet meer terug te 

plaatsen. Ze zouden niet meer 

bij de sfeer in de kerk passen 

en bovendien zou terugplaat-

sing ervan een flinke hap uit 

het budget nemen. In de jaren 

negentig van de vorige eeuw 

nam men weer eens een kijkje 

in de verwarmingskelder, waar 

de gebrandschilderde ramen al 

een jaar of dertig lagen weg te 

kwijnen.

Na inspectie door een deskun-

dige, kwam men wederom tot 

de conclusie dat het veel te duur 

zou zijn om het glas-in-lood te 

restaureren en de ramen terug 

te plaatsen. Het Gunningraam 

lag daar op dat moment niet 

meer bij. Het bleek al eerder 

teruggegeven te zijn aan de 

familie Schouten. Sterker nog, 

sinds 1999 genieten nu de leden 

van de Gereformeerde Kerk 

(vrijgemaakt) van de Groningse 

gemeente Haren van de kleuren-

pracht en symboliek van dit 

raam. Zonder dat zij het verhaal 

erachter kennen.

Hoe het raam in Haren 
belandde
Haren, een klein villadorp vlakbij 

de stad Groningen, heeft van 

oudsher geen banden met de 

middelgrote stad Vlaardingen. 

Hoe is zo’n prachtig kunstwerk, 

resultaat van een Vlaardings/

Rotterdamse  samenwerking, 

dan in vredesnaam dáár 

terechtgekomen?

Dat is ons onlangs wat duide-

lijker geworden. Eind jaren 

negentig bouwde architect Jan 

Gunnink, toenmalig lid van deze 

Gereformeerde Harense geloofs-

gemeente, in die plaats een kerk. 

Gunninks zoon studeerde in die 

tijd in Delft, waar hij contact 

kreeg met een Vlaardinger die 

veel over de Grote Kerk in die 

plaats wist te vertellen. 

Vermoedelijk was dit de zoon 

van de Vlaardingse kunstenaar 

Joh. Schouten, Jaap Schouten. 

Het door zijn vader gemaakte, 

zogenaamde Gunningraam 

kwam hierbij ter sprake. Het 

bleek in slechte staat bij Jaaps 

familie in Gouda te staan. 

Glazenier Bloem in Hoogezand 

zag er in eerste instantie geen 

gat in. Desondanks ging hij de 

uitdaging aan.

Dat leverde een prachtig resul-

taat op, ondanks dat de ‘ter 

nagedachtenis’-tekst aan de 

onderzijde hierbij verwijderd 

werd. De familie Schouten nam 

de restauratiekosten voor haar 

rekening. Uiteindelijk heeft het 

Vlaardingse ‘Gunningraam’ in 

deze Harense ‘Gunninkkerk’ een 

prima plek gevonden.

Toch blíjft het een beetje jammer 

voor ons, Vlaardingers ...

Bronnen:

• De Grote Kerk te Vlaar-

dingen: Geschiedenis van 

een monument/[red.  

Klaas Kornaat ; ...et al.]

• Jeroen ter Brugge

• C.G. Rienks

• Dr. J.P. van de Voort

• Met dank aan  

Caspar Dingjan
coll.nr.T363C-126, foto H.P. Vos

Foto: Caspar Dingjan
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Harg-Spaland

Wie Ronald de Jong

Wanneer tot 1 april 

Wat realisme

Vakmanschap, technische beheersing en 

precisie staan bij zijn werk voorop.

Exposities

Schiewaegh

Wie Ineke Zeeuw

Wanneer tot 1 maart

Wat vrolijke, eigentijdse  

 schilderijen

Diverse technieken, zoals 

olieverf, acrylverf, aquarel en 

giettechnieken.

Vaartland

Wie Klaartje Hunnego

Wanneer  tot en met 28 maart

Wat schilderijen naar  aanleiding 

 van foto’s, veelal vrouwen - 

	 figuren

Techniek van voornamelijk olieverf.

Frankeland

Wie Juliette Erkelens

Wanneer 1 maart tot en met 30 april

Wat	 fotografie

Verschillende	fotografische	technieken,	met	

name polaroid. 
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Met hun project 'Zorgimpuls' is JINC (Jongeren INCorporated) op 13 december 

jongstleden de gelukkige winnaar geworden van de Anne-Marie van der Linden-

prijs 2018. Trots en blij ontvingen de medewerkers van JINC uit handen van 

Anne-Marie zelf een mooi beeldje, een cheque ter waarde van € 15.000,00 en 

een prachtige bos bloemen.

Zorgimpuls
JINC Zorgimpuls is bedoeld 

om Schiedamse jongeren van 

basis- en VMBO-scholen kennis 

te laten maken met de zorg. Het 

project is gericht op jongeren 

die vanuit huis minder steun 

kunnen krijgen bij het vinden 

van hun weg naar werk. JINC 

wil door middel van TaalTrips, 

bliksemstages en sollicitatie-

training deze jongeren in aan -

raking brengen met de zorg en 

zorgprofessionals. Dat gebeurt 

op een manier die realistisch 

en motiverend is, gebaseerd op 

echte zorginstellingen met zorg-

professionals als rolmodellen.

Overige genomineerden
De overige genomineerden, 

Herman Frantsenhuizen en 

Spring Foundation, beide uit 

Vlaardingen, kregen eveneens 

een mooie bos bloemen en een 

cheque met een symbolisch 

bedrag van elk € 5.000,00.

Anne-Marie  
van der Lindenprijs
Eind 2015 heeft Chris Oomen, 

voorzitter Raad van Bestuur 

DSW Zorgverzekeraar, de 

Anne-Marie van der Lindenprijs 

ingesteld. De prijs is bedoeld 

voor (startende) projecten 

en initiatieven in de zorg- en 

welzijnssector in de regio’s 

Nieuwe Waterweg Noord en/

of Delft, Westland en Oostland. 

Zowel cure-, care- als welzijns-

organisaties kunnen hiervoor 

een project indienen.

JINC trotse winnaar van de  
Anne-Marie van der Lindenprijs 2018!
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De show ving aan met kleding uit de jaren twintig. 

Bij de gegoede lui bestond die kleding uit mooie 

geborduurde designjurken, een bijbehorende korte 

boblijn en een sigaret met verlengstuk. Het waren 

met recht ‘de roaring twenties’.

Vervolgens werd de badmode gepresenteerd. Een 

blanke huid was in die tijd mode.

De jaren dertig waren de crisisjaren en er ontstond 

een	scheiding	tussen	flamboyante	avondkleding	en	

casual kleding voor overdag. Dit betekende niet dat 

de kleding minder vrouwelijk was.

Er was veel belangstelling! Bij binnenkomst kregen 

de	bezoekers	een	flute	champagne	aangeboden	

wat meteen een feestelijke sfeer gaf. In het midden 

van de zaal was de catwalk en kregen de gasten 

een mooie plaats toebedeeld. De mannequins, 

dressman en ladyspeaker waren geen onbekenden, 

omdat zij regelmatig als medewerker of vrijwilliger 

binnen Frankeland actief zijn. Een diskjockey bege-

leidde met toepasselijke muziek de tijdsperiode van 

de geshowde kleding.

Mode uit de vorige eeuw
Door Erika van Driessen Hoogland

De activiteitenbegeleiding van Frankeland heeft een modeshow georganiseerd met mode uit de jaren ’20 tot 

en met de jaren ’90 van de vorige eeuw. Bewoners en hun familie werden uitgenodigd om op 21 januari of 

29 januari deze show bij te wonen.

Bij opkomst van de eerste mannequin klonk er 

een geweldig applaus. Veel mensen konden niet 

stil blijven zitten bij het horen van de muziek en 

begonnen uitbundig te swingen. 

De jaren veertig werden gezien als een sober tijd-

perk. Dat kwam voor een groot deel door schaarste 

aan	grondstoffen	die	de	Tweede	Wereldoorlog	met	

zich meebracht. In de oorlog werd veel hergebruikt.

Het mantelpakje werd toen ingevoerd. Oude maat-

pakken van mannen werden omgenaaid tot vrou-

wenpakjes. Denk hierbij ook aan de legerpakjes van 

‘The Andrew Sisters’.

Na de oorlog en begin jaren vijftig kwam er een 

nieuwe beweging in de mode. Het was de periode 

van de wederopbouw. De kleding kreeg meer 

vrouwelijke silhouetten met een wespentaille, volle 

boezems en wijde rokken. Er werd onder andere 

een polkadotjurk geshowd. 
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In de jaren zestig waren de kledingtrends steeds 

vaker geïnspireerd op wat de sterren van de tele-

visie,	muziek	en	film	droegen.	Denk	bijvoorbeeld	

aan The Beatles en Brigitte Bardot, maar ook Jacky 

Kennedy en Farah Diba hadden grote invloed op 

het modebeeld.

Eind jaren zestig/begin jaren zeventig was het 

hippietijdperk. Men droeg steeds kleurrijkere 

kleding, lange wijde rokken en veel bloemmotieven. 

De haren liet men los hangen. Deze periode ging 

gelijk op met de jongeren die met name in Amerika 

demonstreerden tegen de oorlog in Vietnam. 

Soms herhaalt de mode zich ook weer, zoals bijvoor-

beeld de Ibizastijl van tegenwoordig. Eind jaren 

zeventig werd het rustiger qua kledingstijl: men kon 

een spijkerbroek, een T-shirt of sweater dragen. 

Daarnaast was de anarchistische punkbeweging in 

opkomst. Vivienne Westwood was er verantwoorde-

lijk voor dat punkkleding in de mode kwam.

Ter afsluiting werd de mode uit de jaren negentig 

gepresenteerd. De opvallendste fashiontrend uit 

deze periode was bodyart, zoals tatoeages en pier-

cings. En natuurlijk de gabberlook: het trainingspak, 

met Nike airs en zeer korte haren. 

Een andere stijl in die periode was de school-

uniformlook, zoals Britney Spears die droeg. 

De show werd afgesloten met een prachtige bruids-

jurk in Sissie-stijl.

Het was een mooie show met veel herkenning 

en het werd ook duidelijk dat mode, muziek en 

de omstandigheden van een tijdperk niet los van 

elkaar gezien kunnen worden.

Dit voorjaar is geel in de mode. Zouden de gele 

hesjes hier iets mee te maken hebben?

Mede door Madonna werd in de jaren tachtig de 

modetrend materialistischer. Men droeg wat duur-

dere kleding met veel accessoires. De kleuren goud 

en zilver werden populair. 
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Maar je ‘groeit groter’ en wordt volwassen en de 

wereld om je heen begint ook jou te bereiken; dat 

zorgeloze van vroeger verdwijnt langzamerhand. 

Je wensen veranderen mee. 

Onze beste wensen
Door Carien Kemink     Foto’s Elly Kramer

In Vaartland stond in de weken voorafgaand aan 

kerst in de Weijde Blick en tijdens de wintermarkt 

een groene ‘wensboom’, waar de bewoners hun 

wensen in konden hangen, geschreven op rode 

hartjes. Het zag er allemaal heel stemmig uit en de 

wensen waren talrijk. En bijna allemaal wensen, die 

dicht bij de mensen bleven.

Vroeger, wanneer je samen binnen het gezin de kerstboom opzette,  kerstliedjes 

op de elpee, ballen van de zolder, kon het je zomaar overvallen: zonder je best 

ervoor te doen was daar ineens het ultieme kerstgevoel. Als kind vaak nog 

 zorgeloos over de toekomst en over wat er elders in de wereld gebeurde. Je had 

zo je eigen kinderwensen. 

De herinneringen aan die tijd roepen kleur en geur op. 

Het verschil is dat je als kind vaak als vanzelf 

meegezogen wordt in die sfeer, terwijl van 

volwassenen verwacht wordt, dat ze die sfeer zelf 

‘creëren’. En dat laatste is niet voor iedereen even 

gemakkelijk. 

Natuurlijk	is	ook	vorig	jaar	in	alle		locaties	een	fijne	

sfeervolle kerst gevierd; leuke knutselmiddagen, 

mooi gedekte tafels, een  kerstmenu om van te 

smullen,	afijn	…	u	hebt	de	foto’s	in	het	extra	fees-

telijke magazine van januari allemaal kunnen zien. 

Die spreken voor zich. 

Enkele voorbeelden:

‘nog een lang en gezond leven’

‘dat alle mensen in vrede mogen leven’

‘veel liefde en gezondheid’

‘een keer zwemmen en naar de dierentuin’

‘naar het pannenkoekenhuis’

‘géén wensen, ben tevreden’

‘genezing van mijn schoondochter’

‘ik zou graag een keer naar Portugal willen’

Een paar van deze wensen gaan we de komende 

tijd uitvoeren, helaas geldt dat niet voor alle 

wensen. Vooral de wens voor een goede gezond-

heid kwam meerdere keren langs. Of zo’n wens 

uitkomt, daar hebben we niet altijd invloed op, 

maar we willen het wel graag iedereen wensen: 

EEN GOEDE GEZONDHEID!
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Begin december ging er weer een wens uit de wensboom van Harg-Spaland in 

vervulling. Meerdere bewoners wilden graag nog eens met een Spidoboot een 

rondvaart door de haven van Rotterdam maken. 

Er werd onderling veel gekletst en gelachen. 

Ook werden zeemansliederen gezongen, terwijl 

we langs het Quarantainegebouw, de RDM-werf, 

de ss Rotterdam en het gebouw van de Holland- 

Amerikalijn voeren.

Toen we weer aan wal kwamen, stonden de bussen 

keurig op ons te wachten. 

Op de terugweg konden sommigen er niet over uit 

dat er in de loop der jaren zoveel is veranderd. 

Bij aankomst waren de tafels in de Brasserie al voor 

ons gedekt en genoten we van heerlijke patat met 

een warme snack.

Het was een fantastische dag!

Wensboom Harg-Spaland: 
 rondvaart met de Spido!
Door Sjaak Pappers

Rond 10.00 uur die dag was het een drukte van 

belang in de hal van Harg-Spaland. 

De begeleiders hadden hun handen vol om de 

bewoners in de twee bussen te krijgen. 

Onderweg keken we onze ogen al uit. Bij de kade 

aangekomen, moesten we even in de bus wachten 

en kwamen de eerste verhalen al over de haven in 

vroegere tijden. Eenmaal aan boord werd voorin de 

boot een lekker warm plekje gevonden.

Tijdens de vaartocht zagen we de Erasmusbrug, de 

Euromast en nog veel meer (bekende) Rotterdamse 

bouwwerken. Bij Schiedam aangekomen zagen 

we de Maasboulevard, de Noletmolen en de toren 

van de Heilig Hart kerk. Vanaf hier bogen we af en 

voeren aan de zuidelijke kant een containerhaven 

in. We keken onze ogen uit, enkelen van ons hadden 

nog nooit zulke grote schepen van dichtbij gezien!
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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  maandelijks de 

gelegenheid om in contact te komen met lot  genoten. 

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 u informatie 

en steun en draagt 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.

Parkinson Café

Met onze samenwerkingspartners organiseren 

wij 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.

Agenda Alzheimer Café en Parkinson Café

Data Alzheimer Café

Dinsdag 12 maart
‘Diagnostiek en behandeling van dementie’

Er zijn verschillende vormen van dementie, 

die gepaard gaan met verschillende 

vormen van behandeling. Nicky Lam, 

 geriater bij Franciscus Gasthuis & 

Vlietland, kan u hierover alles vertellen. 

Tijdens dit Alzheimer Café gaat zij in op 

de verschillende wegen die leiden tot de 

diagnose. Daarnaast vertelt zij u over de 

mogelijke behandelingen van de verschil-

lende dementievormen.

Dinsdag 9 april
‘In balans’

Om iemand met dementie thuis te 

kunnen laten wonen, zijn mantelzorgers 

doorgaans onmisbaar. Maar voor mantel-

zorgers is het soms een kunst om zelf 

‘in balans’ te blijven. Minters Mantelzorg 

is er voor u! De deskundige consulenten 

van Minters Mantelzorg hebben onder 

meer goede contacten met huisartsen en 

het WijkOndersteunings Team (WOT). Als 

medeorganisator van het Alzheimer Café 

Schiedam legt een van de consulenten van 

Minters Mantelzorg u deze avond uit wat 

zij voor u als mantelzorger in Schiedam, 

Vlaardingen en Maassluis kan betekenen. 

Het thema van de avond is ‘In balans’.

Data Parkinson Café

Woensdag 13 maart 
van 14.30 uur tot 16.30 uur
Een middag die in het teken staat van 

keuzemogelijkheden rondom het levens-

einde. De Nederlandse Vereniging voor 

een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) geeft 

hierover een lezing, waarbij onder 

andere wordt ingegaan op begrippen 

als euthanasie en palliatieve sedatie. 

Daarnaast krijgt u informatie over de 

wettelijke mogelijkheden en de ruimte 

van de huidige euthanasiewet. Wat kunt 

u en zou u nu al moeten regelen en welke 

verschillende wilsverklaringen zijn er? 

Daarnaast krijgt u informatie over de 

niet-reanimerenpenning en de Wet op de 

Behandelingsovereenkomst.

Woensdag 10 april 
van 19.00 uur tot 21.00 uur
U bent van harte welkom tijdens dit extra 

Parkinson Café in het kader van Wereld 

Parkinsondag! Deze avond bieden wij u als 

bezoeker een gezellig diner aan. 

Graag ontvangen wij hiervoor een eigen 

bijdrage van € 5,00.

Kijk voor meer informatie en de 

volledige agenda op onze website: 

www.frankelandgroep.nl
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High Five-diner
Om de twee maanden bieden wij u in al onze 

locaties een heerlijk menu van hoge kwaliteit aan. 

Iedereen is welkom. U dient zich wel van tevoren 

bij de horeca/keuken 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
In alle locaties van de Frankelandgroep kunt u genieten van het ‘High Five-diner’, 

een exclusief viergangendiner.

Locatie Data

Frankeland vrijdag 12 april

vrijdag 14 juni

vrijdag 9 augustus

vrijdag 11 oktober

Harg-Spaland zondag 24 februari

zondag 28 april

zondag 30 juni

zondag 25 augustus

zondag 27 oktober

Jacobs
Gasthuis

zaterdag 13 april

zaterdag 15 juni

zaterdag 10 augustus

zaterdag 12 oktober

Schiewaegh zaterdag 13 april

zaterdag 15 juni

zaterdag 10 augustus

zaterdag 12 oktober

Vaartland dinsdag 19 februari

dinsdag 9 april

dinsdag 18 juni

dinsdag 27 augustus

dinsdag 8 oktober

High Five-menu februari
Amuse

Gedroogde	fijne	vleeswaren:	Iberische	ham,	met	aioli	geflankeerde	chorizo,	

jonge olijven en rucola

Voorgerecht
Verse tomatenbouillon met gegrilde paprika, lente-ui en oude kaas, 

geserveerd met een rustiek broodje

Hoofdgerecht
Paella met verse zeevis, zeevruchten en kip, 

groene salade met komkommer, tomaat en rode ui

Nagerecht
IJscoupe met Malaga-ijs, geserveerd met een glaasje Malaga-wijn

High Five-menu april
Amuse

Gerookte kalkoen met mango en een gember/mosterddressing

Voorgerecht
Heldere	runderconsommé	met	fijne	groenten

Hoofdgerecht
Gebakken Victoriabaars met hollandaisesaus met venkel, Parijse worteltjes met peterselie, 

broccoli met amandelschaafsel en een taartje van aardappelgratin

Nagerecht
Champagne-ijs met chocoladebrownie en slagroom
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Smulmiddagen
In alle locaties van de Frankelandgroep organiseren 

wij ‘Smulmiddagen’, een heerlijk tussendoortje in 

de middag.

De data van deze Smulmiddagen worden 

in 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?

februari high wine

maart chocoladefeest

april high tea 

(met oranje tintje)

mei warme Belgische wafels 

met ijs

juni haringmiddag

juli ijsmiddag

augustus tropische middag

september mosselen

oktober bittergarnituur met 

warme en koude hapjes

november Beaujolais 

met een kaasplankje

Vaak geen gemakkelijke opgave, maar met de juiste 

instelling en een beetje doorzettingsvermogen 

moet het lukken.

Als stimulans krijgen onze rokende medewerkers 

én hun partners een gratis cursus ‘stoppen met 

roken’ aangeboden. Een aantal medewerkers heeft 

de cursus vorig jaar al met succes afgerond.

Recht op rookvrije werkplek
Vorig jaar hebben we al een ‘klein’ rookverbod 

ingesteld voor onze bewoners en cliënten. Omdat 

werknemers in Nederland recht hebben op een 

rookvrije werkplek, mogen bewoners en cliënten 

sinds 1 maart 2018 niet meer in hun eigen woning 

of appartement roken op het moment dat mede-

werkers bij hen binnen zijn om zorg en/of diensten 

te verlenen.

Wij hopen op een gezond en rookvrij 2019!

In de vorige editie van Frankelandgroep 

Nieuws is aandacht besteed aan de harten-

wens van meneer Van Gaalen: het beleven 

van een indrukwekkende helikoptervlucht.

In het artikel stond vermeld dat Monique 

Droppert daarbij de gastvrouwrol heeft 

vervuld; dat is echter onjuist.

Verzorgende Monique Stam is degene die 

meneer Van Gaalen heeft begeleid.

Roken in 2019 op de tocht
Van roken is algemeen bekend dat het zeer ongezond is. Daarom hebben we per 

2 januari van dit jaar alle rook salons en overige inpandige rookruimtes bij de 

 Frankelandgroep gesloten. Dat betekent dat de gehele  Frankelandgroep rookvrij 

is!

In de buitenruimtes van alle locaties zijn  rookplekken 

gecreëerd, waar bewoners en de medewerkers, in 

de pauze, mogen roken.

Om onze rokende medewerkers niet teveel op de 

tocht te laten staan, willen we hen vooral stimu-

leren om te stoppen. 

Rectificatie
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Nostalgische herinneringen
Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis sturen 

iedere laatste week van het jaar vanuit hun studio 

de Top 2000 à Go Go het land in. Met hun muziek 

en videoreportages bezorgen zij vele miljoenen 

mensen	een	geweldig	en	fijn	gevoel	door	samen	

terug te gaan naar nostalgische herinneringen die 

we allemaal hebben aan muziek of artiesten. Hits 

en	filmpjes	uit	een	soms	heel	ver	verleden.

De Nostalgiekamer in Schiewaegh is een kamer vol 

herinneringen. Er staat een mooie verzameling van 

spullen die in (ver) verleden tijden werden gebruikt.

Tien jaar Nostalgiekamer 
in Schiewaegh
Door Rob Besseling

Voorgeschiedenis
In 2004 zijn we in Schiewaegh, in samenwerking 

met een van onze psychologen, gaan werken met 

‘reminiscentiegroepen’: een  activiteitenbegeleidster 

begeleidt een groepje bewoners of bezoekers bij 

het bewust ophalen van verwerkte, positieve herin-

neringen. Soms krijgt iemand op deze wijze mooie, 

oude ervaringen terug die volledig vergeten leken 

te zijn.

Om die reden begonnen de activiteitenbegeleiders 

in Schiewaegh dat jaar met het verzamelen van 

de nodige oude voorwerpen. Deze verzameling 

is inmiddels uitgegroeid tot een bijna complete 

nostalgische	ruimte,	op	1	oktober	2008	officieel	

geopend onder de naam ‘Nostalgiekamer’.

Terug in de tijd
Corrie Leroy is begeleidster van de reminiscentie-

groepen en toont mij trots de Nostalgiekamer. 

“We kunnen met een groepje aan het werk zodra er 

een aantal deelnemers is”, vertelt ze als ze de deur 

van de kamer voorzichtig openduwt. “Maximaal 

acht personen, want de ruimte is te klein voor 

een grotere groep. We prikkelen de deelnemer 

om terug te gaan in zijn of haar verleden. De hier 

verzamelde voorwerpen gebruiken we daartoe als 

gereedschap.”

Ik kijk mijn ogen uit. Het is net of ik uit de tijd-

machine van professor Barabas stap, terug in de 

tijd van mijn grootouders. En ik herken de zwarte 

kolenkit, die ik als jongen van acht jaar dagelijks 

moest vullen tijdens de ijskoude winters in de jaren 

zestig. 

Zo ook het geldbakje dat de orgelman gebruikte bij 

zijn werk in de stad, de koperen kandelaar en de 

strijkijzertjes die Corrie aanwijst. “Het ene ijzer op 

de kachel, het andere om mee te strijken en als dat 

was afgekoeld, wisselde de huisvrouw ze om.”
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Er staat een van de eerste wasmachines en ook een 

ruim 100 jaar oud fornuis, gekocht bij Zitzo Shop in 

Schiedam. En dan het wandbordje met de tekst ‘Ter 

herinnering aan Uwe 25 jarige echtvereeniging’!

Intakegesprek
Wanneer iemand bij de groep wil aansluiten, heeft 

Corrie eerst een intakegesprek met deze persoon 

of met de familie of mantelzorger(s). Bijvoorbeeld 

om te onderzoeken of de deelnemer zelf de erva-

ringen uit het verleden wel wil herbeleven. 

“Als ik in de Nostalgiekamer met een groepje 

bezig ben, beïnvloeden de leden elkaar met hun 

opmerkingen. De ervaringen van de een kunnen 

ook soortgelijke herinneringen bij de ander wakker 

schudden. Als tijdens het intakegesprek blijkt dat 

mensen mogelijk herinneringen aan de oorlog 

hebben, dan bespreken we die op een ander tijd-

stip, soms met behulp van een psycholoog.”

Corrie werkt samen met vrijwilligers Hans 

 Speelmeijer en Nel Colet; zij zorgen er ook voor 

dat alle ‘museumstukken’ regelmatig worden 

gepoetst. En af en toe is er een stagiaire om Corrie 

te assisteren.

“Soms hebben we een luchtig programma door 

liedjes of een hoorspel op een cd af te spelen die 

herkenbaar zijn voor de toehoorders. En herken-

baar is ook de geur van de zeep in het zeepbakje, 

dat bij een prachtig lampetstel hoort.”

Weerzien na al die jaren
Af en toe gebeurt het dat tijdens het werken met 

een groep in de Nostalgiekamer enkele leden van 

de groep elkaar goed gekend blijken te hebben. 

Dat zij bijvoorbeeld winkeliers in Schiedam waren 

en dat ze zich hun gezamenlijke ervaringen weer 

herinneren.

Soms gaat het met iemand niet zo goed, bijvoor-

beeld omdat hij of zij epilepsiepatiënt is. Dan kiezen 

de begeleiders voor een individuele begeleiding 

binnen de groep.

Belang van de Nostalgiekamer
Inmiddels is het duidelijk dat de Nostalgiekamer 

van belang is voor de bewoners. “Hier is sprake van 

een	specifieke	activiteit,	bedoeld	om	het	geheugen	

van bewoners of bezoekers te activeren. En telkens 

blijkt dat de groepsleden de kamer met een beter 

gevoel verlaten dan toen zij binnenkwamen, name-

lijk met de beleving iets te betekenen als zij over 

zichzelf hebben verteld. 

Het kunnen interpreteren van lichaamstaal van de 

groepsleden is dan ook een essentiële vaardigheid 

om dit werk goed te kunnen doen.”

Tastbare herinneringen gezocht
De verzameling spullen is nog niet compleet. 

“We zoeken met name nog spullen uit de jaren 

veertig en vijftig of nog vroeger. Het mag vanalles 

zijn: bijvoorbeeld iets over de wasdag of meubel-

tjes, oud speelgoed, kant, kleding, keukengerei, 

servies, als het maar uit die tijd komt.”

Mocht u nog oude spulletjes hebben staan, waar-

mee u niets doet en die u wilt schenken, wilt u 

dan contact opnemen met mevrouw Corrie Leroy 

of een van de andere activiteitenbegeleiders via 

het algemene telefoonnummer van Schiewaegh: 

010 – 409 32 00.

Geïnteresseerden van harte welkom!
De Nostalgiekamer is één keer in de maand op 

donderdag van 14.15 uur tot 16.00 uur geopend 

voor geïnteresseerden. Bewoners en medewer-

kers van andere locaties en ook wijkbewoners 

uit Nieuwland zijn van harte welkom om eens te 

komen kijken. De openingstijden van de Nostalgie-

kamer staan in het activiteitenoverzicht van Schie-

waegh en op de aankondigingen.

Corrie verwacht dat collega zorgmedewerkers 

binnen hun huiskamers en op de afdelingen 

aandacht geven aan de Nostalgiekamer door 

er met bewoners en bezoekers over te praten.

Deze ruimte schiet echter tekort om alle ideeën 

en doelen te realiseren. Corrie en haar collega’s 

denken dan ook na hoe zij dit kunnen oplossen.
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Een beetje vreemde titel: Vaartland heeft vleugels. Een titel die op 

verschillende manieren uitgelegd kan worden. Maar het is gewoon 

letterlijk zoals het er staat. Vaartland heeft één vleugel en mevrouw 

Barends, die sinds kort in Vaartland woont, heeft er ook één. 

En die twee vleugels hebben iets met elkaar te maken.

Vaartland heeft vleugels
Door Carien Kemink     Foto’s Elly Kramer

De grote zaal van Vaartland, de Grote Vaart geheten, 

heeft een opknapbeurt gehad. Alles oogt ruimer, 

groter en frisser en nodigt uit tot samenkomen. Op 

één object na. Er stond een oude, wat miezerigere 

piano, of liever gezegd, die stond echt niet meer; 

Jos had al het nodige voorwerk gedaan en bij een 

grote orgelzaak in Krimpen aan den IJssel vijf vleu-

gels uitgezocht die binnen het budget pasten. Aan 

mevrouw	Barends	de	eer	om	de	definitieve	keuze	

te maken, gebaseerd op de mooiste klanken. 

Dus togen zij op woensdag 12 december samen 

naar Krimpen, waar mevrouw alle uitgezochte vleu-

gels heeft uitgeprobeerd en uiteindelijk een keuze 

heeft gemaakt. 

Het	resultaat	staat	pontificaal	in	de	Grote	Vaart	te	

pronken en te glimmen; er is tijdens de feestdagen 

al veelvuldig gebruik van gemaakt.

Dat glimmen is nog wel een dingetje: zwart glan-

zend is prachtig, maar je ziet er alles op, ieder 

vingertje moet weer weggewreven worden.

Reden voor mevrouw Barends om meer dan 50 jaar 

geleden te hebben gekozen voor een matte bruine, 

wel zo handig met kleine kinderen en het geluid is 

er niet minder mooi door! 

als	een	vlag	op	een	…schuit,	zeg	maar.	Een	doorn	

in het oog en dan hebben we het nog niet over 

het geluid, dat echt wel mooi geweest zal zijn in de 

vorige eeuw, maar overduidelijk niet meer aan de 

geluidsnormen voldeed.

Tijd voor actie dus. Jos de Lang, manager zorg van 

Vaartland, ging op zoek naar een nieuw muziek-

instrument. Nou heeft iedereen zo zijn kwaliteiten 

en als iemand over muzikale kwaliteiten beschikt, 

is het wel de 80-jarige mevrouw Barends, die nog 

niet zo lang in Vaartland woont en in haar zeer 

ruime appartement genoeg ruimte heeft voor een 

prachtige vleugel. 

Mevrouw Barends heeft een conservatoriumoplei-

ding en is concertpianiste geweest. Als iemand dus 

verstand heeft van een mooie klank en geluid, dan 

is zij het wel.
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Certificaat ‘Roze Loper’
Met het vergroten van onze kennis op het gebied 

van roze zorg en intimiteit en seksualiteit werken 

we	toe	naar	het	certificaat	‘Roze	Loper’.	Een	certifi-

caat waar we medio 2019 voor willen opgaan. Met 

dit	certificaat	laten	we	zien	dat	we	vooroordelen	

tegengaan, dat we deskundig zijn op het gebied van 

diversiteit en bovenal dat we een organisatie zijn 

waar iedereen wil verblijven en werken, zo gewoon 

mogelijk!

Workshop 
deskundigheidsbevordering LHBTI
Om onze deskundigheid te vergroten, zijn we een 

samenwerking aangegaan met Schiedams LEF. Een 

Schiedamse organisatie, die (seksuele) diversiteit 

blijvend onder de aandacht brengt met lespak-

ketten voor basisscholen en professionals. De 

komende maanden volgen onze medewerkers een 

Wij leggen graag 
de Roze Loper uit!
Door Wendy van Dongen en Erika van Driessen Hoogland

Dat we binnen de Frankelandgroep speciale aandacht besteden aan ouderen 

met diverse seksuele geaardheden, dat was u vast al bekend! Ruim twee jaar 

geleden zijn we gestart met de maandelijkse, goedbezochte Roze Salon. Een 

ontspannen ontmoetingsplek voor LHBTI-ouderen (lesbisch, homoseksueel, 

biseksueel, transgender, intersekse). Maar we doen nog meer! Dit jaar werken 

we toe naar het certificaat ‘Roze Loper’. Daar vertellen we u graag meer over.

interactieve workshop van Schiedams LEF, waarbij 

zij onder andere antwoord krijgen op vragen als: 

wat houdt LHBTI in? Tegen welke problemen lopen 

LHBTI’ers op? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 

hetero niet de norm is in de omgang met anderen? 

En hoe kun je er als verzorgende voor zorgen dat 

iedereen zichzelf kan zijn en blijven?

Gevarieerd programma Roze Salon
Daarnaast gaan we natuurlijk gewoon door met het 

organiseren van de Roze Salon. Na een positieve 

evaluatie hebben we besloten om de thema-

middagen voort te zetten. Enerzijds met serieuze 

thema’s als ‘veiligheid’ en ‘mindfulness’. Maar 

vanzelfsprekend is er ook ruimte voor gezelligheid 

en ontspanning, zoals een spelletje bingo met leuke 

prijsjes of een rondvaart door Schiedam met de 

fluisterboot.	U	bent	van	harte	welkom!

26 maart, Veiligheid
‘Roze in Blauw’ is het LHBTI-netwerk 

van de politie. Met dit speciale meld-

punt probeert de politie pesterijen en 

intimidatie tegen homo’s, lesbiennes, 

biseksuelen en transgenders tegen 

te gaan. Agenten van ‘Roze in Blauw’ 

zijn deze middag te gast en vertellen 

u wat ‘Roze in Blauw’ precies inhoudt 

en wat het voor LHBTI’ers kan bete-

kenen. Ook leggen zij u uit wat het 

verschil is tussen het doen van een 

melding en een aangifte. Uiteraard 

zal er voldoende ruimte zijn om 

vragen te stellen.

Voor meer informatie:

www.frankelandgroep.nl/roze-salon

www.rozezorg.nl

26 februari, Bingo
Op verzoek organiseren we een (roze) 

bingo met leuke prijsjes. Natuurlijk 

vergezeld van hapjes, drankjes en een 

gezellige sfeer. Voor de bingo vragen 

wij een eigen bijdrage van € 1,00.

Het programma voor de komende maanden ziet er als volgt uit:
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Bingo
Door Erika van Driessen Hoogland

Bij de bewoners van de Frankelandgroep is bingo erg populair. Elke 

locatie heeft regelmatig bingo als activiteit op het programma staan. 

Maar waarom is dit spel zo populair en wie zijn de bewoners die naar 

de bingo gaan? En waar komt het bingospel eigenlijk vandaan?

Het ontstaan van bingo situeren we in Italië rond 

1530. Het spel ontstond tijdens de Italiaanse natio-

nale loterij en werd zeer bekend onder de Italianen. 

Al snel zorgde de handel voor een verspreiding van 

het gokspel en had heel Europa er mee kennis-

gemaakt. De Fransen waren zeer enthousiast en 

richtten aan het eind van de achttiende eeuw hun 

eigen lotto op met bingo als hoofdactiviteit. In het 

midden van de negentiende eeuw volgde ook Duits-

land, maar pas aan het begin van de twintigste 

eeuw werd bingo daar bekend onder het grote 

publiek. Voor het eerst werd door een omroeper 

een willekeurig getal gekozen en voorgelezen, waar-

door het spel veel socialer verliep.

Het bingospel zoals we dat nu kennen, werd uit 

Duitsland meegenomen door een handelaar die het 

spel naar Amerika bracht. Na enkele kleine aanpas-

singen introduceerde hij het spel onder de lokale 

bevolking, die erg enthousiast was. 

Al snel volgden er grote evenementen, waar 

honderden mensen op afkwamen. Het enige 

probleem was dat er meerdere winnaars konden 

zijn en het spel daardoor niet echt winstgevend was 

voor de organisatoren. Dit werd opgelost door een 

priester, die het spel ook speelde. Hij ontwikkelde 

kaarten met meer combinaties en zorgde op die 

manier dat er maar één winnaar was. Vandaag de 

dag kennen we deze vorm van het spel nog altijd. 

Inmiddels zijn er grote competities ontstaan, 

waarbij een talrijk publiek samenkomt om het spel 

te spelen.

Mevrouw Van Pelt, woonachtig in de Liduinahof, 

bezoekt wekelijks een locatie van de Frankeland-

groep om aan een bingo mee te doen. Ik ben met 

haar in gesprek gegaan en we hebben samen 

een bingo-activiteit bezocht. Mevrouw Van Pelt 

heeft altijd van het bingospel gehouden en reist 

nu met ‘vervoer op maat’ naar elke locatie van de 

Frankelandgroep. Vaak maakt ze vooraf gebruik 

van een maaltijd in de Brasserie van de desbetref-

fende locatie. Het gaat haar niet om het winnen van 

een prijs, maar om de gezelligheid. Zij vindt met 

name de ‘muzikale bingo’ erg leuk. Bij een muzikale 

bingo draait men een muziekfragment en als dat 

 fragment op je bingoformulier staat, streep je dat 

door. Wie dan het eerste een rij vol of een volle 

kaart heeft, krijgt een prijs. Samen met mevrouw 

Van Pelt ging ik naar de ‘muzikale sinterklaasbingo’ 

in de Hofserre van de Liduinahof. Bij het draaien 

van het eerste lied had ik al een probleem, want 

ik ken de sinterklaasliedjes die men tegenwoordig 

zingt niet. Maar gelukkig zat mevrouw Van Pelt 

naast mij en hielp zij mij door aan te wijzen welk 

lied het op mijn formulier was. En ja hoor, ik had 

als eerste een volle rij! Schoorvoetend stak ik mijn 

hand op, want oude herinneringen dat ik voor een 

volle zaal een lied moest zingen omdat ik een foute 

bingo had, kwamen naar boven. Als prijs mocht ik 

een mooie plant in ontvangst nemen.

De zaal rondkijkend, zag ik dat iedereen plezier had 

in het spel. Waar het nodig was, werd er geholpen: 

iedereen kon op zijn manier meedoen. Tijdens het 

spel werd er ook veel gezongen. Als er een lied 

werd ingezet, zong men het uit volle borst mee. 

Tussendoor was er ook nog ruimte voor een hapje 

en een drankje.

Ik snap nu wel waarom bingo zo populair is binnen 

de Frankelandgroep: iedereen kent het spel, het is 

voor iedereen toegankelijk én het is erg gezellig!

Het spel ontstond tijdens de 

Italiaanse nationale loterij
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Arie in ’t Hol in de lucht
Archief Schiedam

Door Caroline Nieuwendijk

Weer thuis krijgt hij, tegen de zin in van zijn 

familie, verkering met het rooms-katholieke meisje 

Betje. Ze maken trouwplannen. Arie meldt zich bij 

de Marine in Den Helder en krijgt honderd gulden 

handgeld en drie maanden voorschot. Helaas ver -

neemt hij van zijn broer dat Betje zich ongepast 

gedraagt. De verkering is dus uit. Dan volgt er een 

spannende wending in zijn leven. Arie besluit te 

deserteren. Geholpen door de Schiedammer Jan de 

Munnik stapt hij als verstekeling op een Russische 

bark. Van daar stapt hij over op een Engels schip. Hij 

neemt zelfs een andere naam aan: Johan de Maare, 

en vaart via Barcelona naar Riga en Rusland. 

Het is ondoenlijk om al zijn avonturen te 

beschrijven, dus ik vat zijn belevenissen samen. 

Veertien jaar, van 1867 tot 1881, blijft hij in de 

Verenigde Staten.

Hij heeft uiteenlopende baantjes, veelal als bewaker. 

In 1874 trouwt hij met Mary MacNamara en ze 

krijgen een kind. 

‘Tegen tienen heerschte er vanmorgen een groote drukte voor het Sint Jacobsgasthuis, 

Arie in ’t Hol, werd afgehaald. Drie luxewagens met vlaggen versierd, stonden klaar. 

Arie in ’t Hol moest de lucht in, ondanks zijn bijna 86 jaren en niettegenstaande het 

ongunstige weer. Tien jaar terug was hij, we schreven het dinsdag, voor het eerst 

naar boven geweest, en enige weken terug voelde hij weer het verlangen naar een 

luchtreisje in zich groeien, toen er een vliegtuig over de Hoogstraat snorde en hij zelf 

in de voortuin van het Oudemannenhuis te mijmeren zat. Men weet, dat de K.L.M. 

den ouden heer nu een luchtreisje cadeau wilde geven.’

Dit schrijft de Nieuwe Schiedamsche Courant op 

donderdag 13 oktober 1932.

In die tijd was vliegen nog heel bijzonder. Hoe kan 

het dat die oude man een vliegreis cadeau kreeg?

Arie in t Hol (1847-1940) had zomaar een briefje 

naar de KLM geschreven om nog een keer te 

mogen vliegen. Al tien jaar eerder maakte Arie als 

75-jarige een rondvlucht boven Rotterdam. De brief 

is tekenend voor deze levenslustige avonturier. Op 

twaalfjarige leeftijd verlaat hij de Armenschool in 

het Blauwhuis en gaat voltijds bij een schoen-

maker werken voor een gulden en vijftig cent in 

de week. Voorheen was hij al boodschappenjongen 

na schooltijd. Dit baantje bevalt hem niet, want hij 

wil naar zee. Als hij zeventien jaar is, monstert hij 

aan. Het Schiedamse schip H. Vincentius van Paolo 

ligt in de haven van Antwerpen. Tien maanden lang 

vaart hij mee naar Engeland, Kroonstad, Rusland 

en de Oostzee. Daarna volgt er nog een reis naar 

Rusland, Zweden en het Middellandse Zeegebied. 

34784 39494
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dan dertig meter hoog en eist ruim 36.000 

levens. De vulkaan Anak Krakatau, wat kind 

van Krakatau betekent, staat op deze plek en 

is sinds december 2018 weer actief. 

Het is onrustig voor de kust van Sumatra, 

de Atjeeërs gedragen zich als piraten. Het 

Ministerie van Koloniën besluit tot een blok-

kade van de westkust van Atjeh. De mariniers 

moeten voor de kust van Bengkalies (Atjeh) 

liggen. Hier controleren ze alle bootjes op 

smokkelwaar. 

Als het rustig wordt en de blokkade in 1885 

wordt opgeheven, gaat Arie met veel plezier 

in de kombuis werken als kok. Maar nu er in 

Atjeh niet meer gevochten wordt, worden de 

mariniers gerepatrieerd. 

Weer in Schiedam blijft Arie aan wal en gaat 

in de kaarsenfabriek Apollo werken. In 1888 

trouwt hij met de weduwe Adriana Pronk 

(1844-1915), die vier kinderen heeft. Adriana 

sterft in 1915. 

Arie schrijft vooral over zijn werk, over Sunderland 

(Massachusetts), en zijn ervaringen met Ameri-

kanen. Over zijn gezinsleven schrijft hij nauwelijks. 

Mary wordt echter ziek en sterft. Arie laat hun drie-

jarige dochter achter bij een zus van Mary en gaat 

terug naar Nederland. 

In 1883 is Arie bij de marine en verblijft hij in 

Batavia (Jakarta). Java heeft in die tijd last van 

aardschokken. Op 27 augustus 1883 barst de 

vulkaan Krakatau in de straat Soenda tussen Java en 

Sumatra uit. Deze uitbarsting is één van de grootste 

rampen in onze tijd. Bij de eruptie scheurt de 813 

meter hoge berg open, stort in en verdwijnt onder 

de zeespiegel. De kracht hiervan was vier keer die 

van de grootste kernbom. De uitbarsting heeft een 

ongekende tsunami tot gevolg met golven van meer 

Fotobijschriften

• 34784 Ter gelegenheid van zijn vliegreis 

draagt Arie de Loden Willem (links) en een 

KLM-speldje op zijn borst. 

• 38919 De medaille, Loden Willem genaamd, 

die militairen kregen voor hun aandeel in 

de Atjehoorlog (1873-1885)

• 34785 Terug op het vliegveld Waalhaven 

wordt Arie ontvangen met een krans van de 

bloemenzaak Rosa en wordt het op pagina 

42 afgedrukte gedicht voorgelezen. 

• 39494 De drukte die Arie veroorzaakt bij 

zijn vertrek vanaf het Sint Jacobsgasthuis 

naar het vliegveld.

Bronnen

• Archief 326, inv.nr 660, diverse Schiedamse 

kranten 1932-1933, Onderzoeksrapport 

Evelien van Veen 2006 (ongepubliceerd)

Als Arie op leeftijd is, maar nog steeds bij Apollo 

werkt, gaat hij bij zijn stiefdochter Koosje (Jacoba) 

wonen. In 1927, na 40 dienstjaren en in de leeftijd 

van 80 jaar, stopt Arie met werken. Met steun van 

Apollo gaat hij in het Sint Jacobsgasthuis op de 

Hoogstraat wonen. Hier schrijft hij, tussen 1932 en 

1938, zijn memoires of levensverhalen die gericht 

zijn aan de directrice M. Kros. Misschien zijn ze 

echter voor een breed publiek bedoeld, omdat hij 

nergens de directrice persoonlijk aanspreekt. 

Helaas noteert Arie zelden een datum en de plaats-

namen zijn voornamelijk fonetisch opgeschreven. 

Hierdoor is het moeilijk om te achterhalen over 

welke gebeurtenis hij schrijft. Arie legt het gebeurde 

feitelijk zonder veel emoties of details vast. Toch is 

het heel bijzonder om deze verhalen te lezen. Wie 

meer wil weten over Arie in 
,
t Hol kan terecht bij 

het Gemeentearchief Schiedam, waar zijn schriften, 

foto’s en verhalen worden bewaard. Niet altijd 

makkelijk te lezen, maar wel spannend!

34785

38919
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Aangeleverd door meneer Van Zellem, bewoner Harg-Spaland

Toen de pastoor ’s morgens het daglicht zag,

Zei hij: “Ik neem vandaag een pastorale snipperdag”.

Hij hing een briefje aan de kerk:

Vandaag gesloten, ik heb ander werk.

Hij smeerde wat kleurtjes op zijn konen

En zei: “Laat het carnaval nu maar komen”.

Hij liep hossend achter de optocht aan

En riep: “Opzij, de pastoor wil ruim baan!”

Hier een pint en daar een neut,

Oh wat had die man een leut.

Hij gooide zijn pastorale pijtje uit

En	op	de	tonen	van	tam-tam	en	fluit

Ging hij in het kroegje om de hoek

Swingen in zijn lange onderbroek.

Maar door het dansen en dat drinken,

Zag je hem langzaam door zijn hoeven zinken.

De parochianen, bang voor de hel,

Brachten hem keurig terug naar de kapel.

En zetten hem met uitgestreken smoel

Recht overeind in zijn eigen biechtstoel.

En toen hij wakker werd uit zijn roes

Door het janken van zijn eigen poes,

Keek hij omhoog en zei heel braaf:

“Vergeef mij lieve Heer, ALAAF!”

In het vierde kwartaal 2018 heeft onderzoeksbureau Facit onderzocht wat onze bewoners/cliënten en 

 vertegenwoordigers vinden van onze zorg- en dienstverlening aan de hand van thema’s, zoals deskundig-

heid zorgverleners, afspraken en overleg, communicatie en informatie, woon- en leefomstandigheden en 

overige vragen over (zelfstandigheid bij) activiteiten en maaltijden.

Eind december hebben we de onderzoeksuitslagen ontvangen. Hieronder ziet u de eindcijfers en NPS-scores 

(aanbevelingsscores; NPS staat voor Net Promoter Score) op een rijtje.

Onderdelen Frankelandgroep en doelgroepen Waardering NPS-score

1. Verpleeghuis Frankeland
• bewoners somatiek

• vertegenwoordigers PG 

8.5

8.6

100%

89%

2. Zorgcentrum Frankeland (Liduinahof)
• bewoners somatiek

• huurders met zorg thuis 

8.3

8.4

100%

75%

3. Harg-Spaland
• bewoners somatiek

• vertegenwoordigers PG

• huurders met zorg thuis

8.1

8.5

8.3

100%

92%

71%

4. Jacobs Gasthuis
• bewoners somatiek 8.6 92%

5. Schiewaegh
• bewoners somatiek

• vertegenwoordigers PG 

8.3

7.9

100%

73%

6. Vaartland
• bewoners somatiek

• vertegenwoordigers PG

• huurders met zorg thuis

8.3

8.3

8.4

91%

73%

79%

7. Thuiszorg Ouderen Frankeland
• cliënten zorg thuis

• cliënten huishoudelijke zorg 

8.8

8.9

88%

94%

Alle hierboven genoemde waarderingen en scores liggen (ver) boven het landelijk gemiddelde. 

Dat zijn (weer) uitslagen om trots op te zijn en dat zijn we dan ook!

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek 
(CQ-indexen) Carnavalsgedicht
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Als kind was ik gek op sneeuw en 

dus ook gek op de winter. 

De charme van sneeuw verdween 

toen ik naar de middelbare school 

ging en ik door weer en wind op 

de fiets moest. Van Schiedam 

naar Vlaardingen is niet ver, 

maar met sneeuw leek het wel 

de andere kant van de wereld. 

Inmiddels lijken de winters meer 

op een verlenging van de herfst, 

maar ik ben nog steeds geen fan.

Omdat afgelopen kerst de eerste 

in ons nieuwe huis was, keken 

mijn vriend en ik daar eigenlijk 

wel naar uit. De verbouwing zou 

klaar zijn en we waren toe aan 

rust. Het liep anders toen hij 

drie dagen voor kerst zijn enkel 

brak. Winter is stom, kerst is 

stom en gebroken enkels zijn 

stom. Aannemers die het werk 

niet afkrijgen, maar toch naar de 

volgende klus gaan en “wel zien” 

wanneer ze terugkomen zijn 

helemaal stom, maar daar ga ik 

het niet over hebben.

Wel wil ik het hebben over de 

lente. Man, wat ben ik daar aan 

toe! Alles begint opnieuw. Het 

leven begint opnieuw. Lammetjes 

worden geboren, bloemen staan 

in de knop, temperaturen gaan 

omhoog en er is weer zon! Lagen 

kleding worden langzaam dunner 

en minder. Zodra de temperatuur 

het toelaat, loop ik op slippers. 

En ik neem ‘zodra de tempera-

tuur het toelaat’ nogal ruim. Zo 

kan het gebeuren dat ik zo blij 

ben dat ik weer buiten kan eten 

en dan wel aan de tuintafel zit 

met teenslippers, maar met een 

lange broek, een trui en een sjaal, 

omdat het eigenlijk nog te koud is. 

Dat doet me denken aan het in de 

lente naar huis fietsen vanaf de 

middelbare school. Dan bond ik 

mijn jas onder mijn snelbinders 

en mijn tas ook, zodat ik deze 

niet op mijn rug had. Dan voelde 

ik me echt vrij.

Met kippenvel op mijn armen 

fietste ik dan naar huis. Het was 

eigenlijk te koud, maar omdat ik 

zo genoot van de eerste zonne-

stralen en de geur van lente door 

de kou heen, merkte ik dat bijna 

niet. Dat heb ik nu nog, maar 

dan in januari. Ik weet bijna 

zeker dat ik het ruik wanneer 

ik de vuilcontainer aan de weg 

zet. Ik weet bijna zeker dat ik het 

ruik wanneer ik het raam van de 

badkamer open om de stoom er 

uit te laten. Ik ben zo fan van de 

lente dat ik vanaf eind januari 

hoopvol mijn neus in de lucht 

steek. Belachelijk natuurlijk, 

maar hoop doet leven.

Zo hoop ik ook op een voor-

spoedig herstel van mijn vriends’ 

enkel. Hij verveelt zich behoorlijk 

en heeft nog best wat hulp nodig. 

Waarschijnlijk eind februari, 

begin maart mag hij eindelijk zijn 

enkel gaan belasten en kan hij 

beginnen met het revalideren. 

Tegen die tijd zit er zeker lente 

in de lucht. De meteorolo gische 

Column Cindy

Foto’s: Fieke van Dieren

lente begint namelijk al op 

1 maart. Dat tel ik natuurlijk als 

‘het begin van de lente’, want dat 

komt me gewoon goed uit. Punt! 

Omdat de natuur een beetje in 

de war is, ga ik er zomaar vanuit 

dat de bloemen in de knop staan, 

de temperaturen omhoog gaan 

en ik aan de tuintafel zit met een 

trui en sjaal en een bord eten 

en dat mijn vriend voorzichtig 

rondloopt.

In de lente begint alles, dus ook 

ons leven, gewoon opnieuw. 
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Zoals u in het voorwoord heeft kunnen lezen, gaat onze 

hoofd redacteur Hennie van der Gaag met pensioen. 

Hij is exact tien jaar hoofdredacteur van dit mooie huisblad 

van de Frankelandgroep geweest. 

Onder zijn leiding groeide het blad uit tot het volwassen 

magazine zoals we dat vandaag kennen. Het is een niet 

meer weg te denken speler binnen de Frankelandgroep 

geworden. Dat is mede aan Hennie te danken. 

Daarom vanaf deze plek namens de gehele redactie: 

BEDANKT Hennie!

Wij wensen je heel veel geluk en gezondheid voor de

toekomst en hopen dat je intens gaat genieten van je 

vrije tijd. 

Wij gaan je missen!

Wendy van Dongen, werkzaam als medewerker pr en 

marketing binnen de Frankelandgroep, neemt het stokje 

van hem over. In haar menen wij een goede opvolger te hebben 

gevonden. Wij wensen haar veel succes, inspiratie en mooie verhalen.

Hoofdredacteur 
Hennie van der Gaag 
neemt afscheid

In deze editie staan geen fotover-

slagen van activiteiten tijdens de 

feestdagen in december 2018. 

Deze foto’s zijn afgelopen januari 

verschenen in een extra ‘feest  -

dagen-foto-editie’, die alleen aan de 

bewoners van de Frankelandgroep 

is verstrekt.

De feestdagen
in beeld 

nieuws
december 2018

Feestdageneditie 2018_2.indd   1

15-01-19   20:09

Zomertijd
Bij het ingaan van de zomertijd wordt de klok 

een uur vooruitgezet. 

Ieder jaar gebeurt dit in de nacht van zaterdag 

op zondag van het laatste weekend in maart. 

De zomertijd gaat dit jaar in van zaterdag 30 op 

zondag 31 maart.

FrankelandgroepNieuws
15 augustus - 15 oktober 2013

Zwemestafette Frankelandgroep

Jubilarissen Jacobs Gasthuis

Nieuwe bussen Frankelandgroep

www.frankelandgroep.nl

Extra 
‘feestdagen-foto-editie’

euwsFrankelandgroep
nieditie 2 - 2015

www.frankelandgroep.nl

Frankelandgroep wint
Vernet Health Award

Parkinsoncafé bestaat 5 jaar

Nieuwe column: Cindy

nieuws
editie 3 - 2018

Dag van de Verpleging
Nummer 1 Vernet Health Ranking

Het cliëntportaal



Nieuws   5150   Frankelandgroep

Zodra zo’n getrainde hond vaak complimentjes en 

beloningen krijgt in de vorm van een aai, bestaat 

de kans dat ze andere commando’s minder goed 

gaan uitvoeren. En iemand met een hulphond moet 

volledig op het dier kunnen vertrouwen. 

Via mevrouw Lok hoorde Elly Kramer, activiteiten-

begeleider Vaartland, over stichting Bultersmekke. 

In de meeste gevallen wordt een hond één of twee 

jaar getraind en daarná afgeleverd bij een nieuw 

baasje. Bij stichting Bultersmekke is de hond al 

vanaf acht weken bij zijn nieuwe baasje thuis en 

wordt de hulphond ter plekke getraind in al zijn 

te leren vaardigheden; groot voordeel is dat niet 

alleen de hond maar tegelijkertijd ook de nieuwe 

baas leert, wat een enorme tijdsbesparing oplevert.

Op woensdag 20 maart bent u van harte welkom 

in de Grote Vaart van Vaartland om iets meer over 

deze honden te weten te komen. Mevrouw Lok 

komt dan mét hond een en ander vertellen. 

Na deze interessante avond zult u nog beter 

beseffen,	waarom	de	hulphond	met	rust	gelaten	

moet worden. Hoe lief ze ook zijn!

 Activiteiten in het Dagelijks Leven; bijvoorbeeld het 

openen en sluiten van deuren en gordijnen, het 

uittrekken van kleding, zelfs de wasmachine vullen 

kan tot zijn taken behoren. 

Mevrouw Lok komt regelmatig op bezoek in Vaart-

land bij haar schoonmoeder. Zij is afhankelijk van 

een rolstoel en wordt vergezeld door een hulp-

hond. Hoe we weten dat het een hulphond is? 

Dat staat duidelijk op het tuigje dat hij draagt. 

Mevrouw Lok moet regelmatig mensen ervan 

 weerhouden, de hulphond aan te halen. 

De hulphond
Door Carien Kemink

Honden zijn lief en vertederend, althans de meeste. Laten we eerlijk zijn, er 

zitten soorten tussen, die je beter niet kunt tegenkomen in het donker en die 

je zeker niet zo maar moet aanhalen, want dat brengt risico met zich mee. 

Maar het overgrote deel van alle grote, middelgrote en kleine honden kijkt je 

vaak zo vertederend aan, ze vrágen gewoon om een aai over hun koppie.

Deze honden worden getraind voor verschillende 

doelen: zo zijn er speciale therapiehonden voor 

kinderen met een ontwikkelingsachterstand of 

psychische stoornis: kinderen die door het omgaan 

met zo’n speciaal getrainde hond zelfbewuster 

worden op gewenst en ongewenst gedrag en meer 

zelfvertrouwen krijgen door succeservaringen.

Er zijn ook ADL-hulphonden, honden die iemand 

helpen met een lichamelijke beperking bij 

Nu zijn er honden in Nederland, die speciaal 

worden getraind met als doel het extra paar ogen, 

oren en handen te zijn voor hun baasje. Dit zijn 

merendeels de honden, die zo zacht, lief en aaibaar 

overkomen. Iedereen kent wel de blindengeleide-

hond, waar gek genoeg iedereen vanaf blijft. Maar 

veel van deze gestrande honden worden opgeleid 

voor andere doelen. Het zijn lieve en betrouwbare 

viervoeters. Die moet je gewoon even kroelen. 

En dát is nou net niet de bedoeling!
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Natuur-rijk Schiedam

Groot en klein, de aantallen groeien per jaar. Hoe 

komen deze beestjes zo in Schiedam terecht? 

Je weet hoe het gaat: veel kinderen willen op een 

gegeven moment graag een huisdier. En in de jaren 

’70 en ’80 waren roodwangschildpadden populaire 

huisdieren. Bij de dierenwinkel waren ze te koop: 

kant en klaar met een glazen bak, meestal met een 

eilandje in het midden. 

Kleine schildpadjes worden echter groot, vrouwtjes 

worden wel 30 cm, bovendien kunnen ze 40 tot 

60 jaar oud worden. Na een paar jaar is de lol er 

meestal wel af en daar zit je dan met je huisdiertje. 

Menig roodwangschildpad is uiteindelijk in de 

natuur ‘gedumpt’.

In de jaren ’90 is er een invoerverbod ingesteld en 

is het niet meer toegestaan om deze, en ook enkele 

andere schildpadsoorten, te verhandelen. Voor 

schildpadden die reeds in het bezit zijn van een 

particulier is er een ‘overgangsregeling’: ze mogen 

daar blijven totdat ze uiteindelijk overlijden.

Van oorsprong komt de roodwangschildpad uit het 

zuiden van de Verenigde Staten en Mexico. 

Zijn naam heeft hij te danken aan - hoe verrassend - 

de rode vlek op zijn wang. Ondanks dat hij uit een 

subtropisch klimaat komt, doet hij het in het Neder-

landse klimaat verrassend goed. 

Hij is een gemakkelijke eter: planten, maar ook 

insecten. Ze hebben een bijzondere manier van 

eten. Als het voedsel niet in een keer kan worden 

opgegeten, zoals een waterplant, hapt hij met een 

snelle beweging een stukje van het voedsel af. 

Hij gebruikt ook zijn keel en poten om het stukje 

voedsel te kunnen afscheuren. Samen met het 

voedsel zuigt de schildpad zijn keelzak vol met 

water, waarna hij het water weer uitspuugt en het 

voedsel doorslikt naar de maag.

De roodwangschildpad 
Door Jacqueline Vos 

Vrouwtjes zijn een stuk groter en zwaarder. 

De mannetjes daarentegen hebben lange nagels, 

die van pas komen bij de balts: het gedrag dat ze 

laten zien om partners aan te trekken en over te 

halen tot de paring.

Schildpadden zijn koudbloedig en houden enorm 

van zonnebaden. Ze keren hun schild en poten 

naar de zon en proberen, net als bij zonnepanelen, 

op een zo groot mogelijke oppervlakte zon op te 

vangen. Tijdens het zonnen tolereren de schild-

padden elkaar en wanneer er niet zoveel plaats is, 

kruipen ze zelfs bovenop elkaar. Als schildpadden 

opgewarmd zijn, zijn ze ook beduidend sneller dan 

‘koude schildpadden’. 

In de winter zie je ze meestal niet meer: ze kunnen 

overwinteren in de modder van grotere wateren 

en houden dan een maandenlang durende 

winterslaap.

Op verschillende plaatsen in Schiedam is het mogelijk om schildpadjes te zien. 

Aan de Vellevest, bij de molen ‘de Drie Koornbloemen’ en bij de Kethelbrug zitten 

ze vaak op de boomstammen in het water, vooral wanneer de zon zich laat zien. 
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Door Jel van Geffen, geestelijk verzorger Frankeland

Geschiedenis

Het is alweer februari, de maand waarin mijn 

kinderen jarig zijn. Toen ze klein waren werd tegen 

me gezegd: “Geniet er maar van, want ze zijn groot 

voor je er erg in hebt.” Ik vond dat maar een rare 

opmerking. Ik was toch bij dat opgroeien: dan maak 

je alles met ze mee. Zo snel gaat dat niet, dacht 

ik. Nu ze volwassen zijn en ik wel eens terugkijk, 

realiseer ik me dat het wèl zo snel gaat. Tijd kan 

heel snel gaan. Vooral als het leuke of mooie dingen 

zijn. Die geven herinneringen die vaak heel dicht bij 

je blijven. Zo herinner ik me allerlei voorvallen uit 

mijn jeugd: op stap met oma, of spelend op straat. 

Alsof het gisteren was! Dat doen die herinneringen 

met je. Zo begrijp ik ook de verhalen van mijn vader 

en moeder over hun jeugd beter. Verhalen over het 

‘water-en-vuurwinkeltje’ van mijn grootouders, 

waar je warm water kon kopen. Of over het trekken 

van schepen door het kanaal: mannen en vrouwen 

over het jaagpad, trekschepen voortbewegend. 

Onvoorstelbaar in deze tijd waarin techniek zo 

toegankelijk is. Dat lijkt al heel lang verleden tijd, 

maar eigenlijk is het nog heel dichtbij. Hetzelfde 

geldt voor jaartallen. Als ik getallen uit eind 19e 

eeuw zie, zegt me dat niet veel. Tot ik me realiseer 

dat het dicht bij het geboortejaar van mijn oma 

moet zijn: die heb ik nog gekend, dus dat kan niet 

zover weg zijn. 

Wanneer je de verbinding kunt maken met iets uit je 

eigen geschiedenis, is alles nog dichtbij. Blijft dat zo 

wanneer je ouder wordt? Blijven die herinneringen 

dan tastbaar en dichtbij? 

Toen mijn kinderen opgroeiden, kregen ze in de 

geschiedenisles de opdracht hun grootouders te 

interviewen over de oorlog. Moesten ze vragen wat 

die hadden meegemaakt in de jaren 1940-1945. 

Op zo’n manier werd die geschiedenis, die voor de 

grootouders nog zo vertrouwd was, voor kinderen 

dichterbij gehaald en kreeg geschiedenis betekenis 

voor hun leven. Realiseerden beiden, grootouders en 

kleinkinderen, zich dat geschiedenis kan gaan over 

jouw leven, over het leven van mensen die je kent of 

gekend hebt. 

Wanneer je dat doortrekt, realiseer je je dat je zelf 

ook in de geschiedenis staat. Dat jouw verhalen 

verbonden zijn met die van de mensen om je heen, 

met die van mensen van jouw generatie. En tegelijk 

zijn die verhalen geschiedenis voor volgende gene-

raties. Plaatsen wij ons in de geschiedenis, dragen 

we er een steentje aan bij.  

Dat geldt ook voor verhalen die je hoort, zoals 

bijvoorbeeld verhalen van bewoners. Omdat je hen 

kent, worden die verhalen tastbaar: ook die plaatsen 

ons in de geschiedenis. Wanneer er geen verbinding 

is, dan lijkt het heel ver weg, zoals geschiedenis uit 

de boeken. Geschiedenis hoeft dus niet saai of veraf 

te zijn. Mensen zoeken naar antwoorden op dezelfde 

vragen, waar en wanneer ze ook leven. Niets 

mooiers dan die verhalen horen. Want er blijken 

zoveel antwoorden mogelijk te zijn: daar kunnen 

we veel van leren voor ons eigen leven. Zo komen er 

veel verhalen en ervaringen bij. Geen wonder dat de 

tijd zo snel gaat, dat je alweer een verjaardag viert 

terwijl de vorige nog maar zo kort geleden was. 

Er zijn nog zoveel verhalen te vertellen en te beluis-

teren. Dus laten we de tijd goed gebruiken.

Om even bij stil te staan ...

Op donderdag 20 december ontvingen wij het 

verdrietige bericht dat die ochtend onze vrijwilliger 

Jaap Lauwrier op 82-jarige leeftijd is overleden. 

Jaap was sinds 1 september 1996 vrijwilliger bij de 

technische dienst in Frankeland. 

Jaap was een kundig man, altijd goed gemutst 

en in voor een grap en een grol en werd alom 

gewaardeerd. Naast zijn werk bij de technische 

dienst, heeft hij ook tien jaar met heel veel plezier 

als	chauffeur	voor	het	Frankeland-team	aan	de	

Roparun deelgenomen. Evenzoveel jaren reed 

Jaap, samen met medewerker en kornuit Herman 

Koolmees, met de vrachtwagen naar onze Spaanse 

vakantievilla La Sorpresa. Daar werden de nodige 

spullen afgeleverd en meteen allerhande klusjes 

uitgevoerd.

Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn buitengewone 

inzet binnen Frankeland!

In memoriam: Jaap Lauwrier
Op donderdag 13 december heeft Jaap voor het vele 

vrijwilligerswerk dat hij in zijn leven heeft gedaan 

- bespoedigd vanwege zijn ziekte - nog een heel 

mooie waardering mogen ontvangen. Burgemeester 

Lamers van Schiedam heeft hem namens de Koning 

tot lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd.

Een heel bijzondere gebeurtenis voor een bijzonder 

gewaardeerd mens!
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Ze zit te breien als ik binnenkom, in een rolstoel aan 

de eettafel. Mijn eerste indruk is een leuke vlotte 

vrouw met een nog vlottere babbel, al geeft zij aan 

niks noemenswaardigs te melden te hebben. Maar 

dat bepalen wij zelf wel, toch? Ik zie ‘iets’ van Indo-

nesische trekjes. “O ja, ze noemden ons vroeger de 

Indootjes.” Niet als scheldwoord, maar om aan te 

geven dat ze uit Indonesië kwamen.

Mevrouw is inderdaad geboren in Bogor in Indo-

nesië op 30 oktober 1954, als jongste van vier 

kinderen. Een nakomertje, ze scheelt elf jaar met 

haar zus. Haar moeder lijdt in die tijd aan een 

hartkwaal en heeft zwangerschapssuiker, wat niet 

tijdig ontdekt wordt, waardoor Marijke gehandicapt 

wordt geboren. 

Ze is mank aan haar linkerbeen en met haar linker-

arm en -hand kan ze zo goed als niets. Het was me 

eerlijk gezegd nog niet opgevallen. Breien doe je 

volgens mij toch met twee handen en dat gaat haar 

aardig goed af.

Op haar vierde komt het hele gezin naar Neder-

land en Marijke gaat meteen door naar de Sint 

Maartenskliniek in Nijmegen, waar ze uitgebreid 

wordt onderzocht. De conclusie van de doktoren 

is: ”Neem haar maar mee naar huis. Aan haar 

handicap valt niets te doen en geestelijk is ze dik in 

orde.” De ouders krijgen één goede raad mee: ”Laat 

haar zoveel mogelijk zelf doen, ga haar niet onnodig 

beschermen, ze moet het allemaal zelf kunnen.”

Mevrouw Steenbakker, Marijke mag ik zeggen, natuurlijk doe ik dat niet, maar 

feit is wel dat in dit specifieke geval de interviewer ouder is dan de persoon in 

kwestie. Mevrouw Steenbakker is namelijk pas 64 jaar en daarmee een van de 

jongere, zo niet de jongste bewoner van Schiewaegh. 

Op de koffie bij …
Mevrouw Marijke Judith Steenbakker

Door Carien Kemink

uit Schiewaegh
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Ik vraag haar voorzichtig of ze weleens echt verliefd 

is geweest. Jawel hoor, als ze dertien is, is ze hotel-

debotel van een Engelse jongen, maar die gaat 

terug naar zijn eigen land en dat is het einde van 

een kortstondige idylle. Daarna op zestienjarige 

leeftijd nog eens, maar die jongen heeft al eens 

een blauwtje gelopen bij een Indonesisch meisje, 

dus die past ervoor. Daarna nooit meer verliefd 

geweest en ook nooit een echte kinderwens gehad. 

En die raad knopen vader en moeder Steenbakker 

goed in hun oren. Marijke wordt opgevoed alsof ze 

niets mankeert, ze leert letterlijk heel veel vallen en 

even zoveel keer weer opstaan. Omdat ze zoveel 

scheelt met de anderen qua leeftijd, is ze meer 

opgevoed door haar oudere zussen dan door haar 

ouders. Het gezin strijkt neer in Hoogvliet, waar 

vader een baan krijgt bij Shell. Marijke doorloopt 

de gewone lagere school en daarna de huishoud-

school. Ze speelt gewoon buiten net als ieder ander 

‘normaal’ kind en heeft vriendjes en vriendinnetjes. 

Met één buurmeisje, Trudy, is ze al 60 jaar bevriend. 

Die vriendschap is nu inmiddels gereduceerd tot 

kerstkaart, verjaardagskaart en af en toe een 

telefoontje, maar de vriendschap is nooit verloren 

gegaan.

Echte hobby’s heeft ze nooit gehad, wel zit ze als 

kind op een speciale ‘padvinderij voor gehandi-

capten’. Met een busje gehaald en gebracht, de een 

nog zwaarder gehandicapt dan de ander, vreselijk 

vindt ze het: dáár voelt ze zich pas echt zielig. 

Na anderhalf jaar mag ze er gelukkig van af.

 

Wanneer ze achttien jaar is, overlijdt haar moeder 

aan de gevolgen van hartfalen en suiker, veel te 

vroeg op 55-jarige leeftijd. Marijke staat in die tijd 

al aardig op eigen benen, kan strijken, wassen, doet 

de boodschappen en zorgt voor haar vader, die dat 

allemaal niet kan. De zussen en broer zijn de deur 

uit, getrouwd en er zijn al twee kleinkinderen. 

Na de huishoudschool solliciteert ze zich suf, maar 

ze vindt geen werk en uiteindelijk krijgt ze het 

advies zich te laten afkeuren, wat ze daarna ook 

voor 80% is. Ze heeft thuis genoeg te doen, in haar 

vrije tijd luistert ze graag naar muziek maar besluit 

toch,	wanneer	ze	25	is,	definitief	op	zichzelf	te	gaan	

wonen in Spijkenisse. Niks geen aanleun of begeleid 

wonen,	lekker	een	flatje	voor	zichzelf.	En	ze	redt	het	

best in haar eentje. Eenmaal in de week huishou-

delijke hulp en een nichtje dat af en toe de ramen 

komt doen, ze voert een eenpersoonshuishouden 

op topniveau. En dat eigenlijk allemaal door de 

goede raad van een dokter.

zo voelt ze zich sinds ze er woont. Mevrouw eet 

meestal in haar appartement, tweemaal per week 

beneden. Ze doet mee met de kookclub en met 

handwerken, wat haar ondanks haar handicap 

goed afgaat. In september is ze met een groep 

bewoners vier dagen op vakantie geweest naar 

Lemele. Haar allereerste vakantie ooit: op een 

dagje Düsseldorf na is ze nog nooit op vakantie 

geweest in Nederland, laat staan in het buitenland.

Wel een grote vriendenkring, waar ze lange tijd 

leuke dingen mee heeft ondernomen, zo ook met 

haar neven, kinderen van haar zus met wie ze maar 

tien jaar scheelt. 

Na twintig jaar Spijkenisse verhuist ze naar een leuk 

tweekamerflatje	in	de	wijk	Spaland	in	Schiedam.	Tot	

2004 slikt ze medicijnen waar ze goed op reageert, 

maar de apotheek stapt over op een ander merk 

en sindsdien valt ze steeds vaker. Of het een iets 

met het ander te maken heeft? Ze breekt eerst een 

schouder, loopt veel blauwe plekken op door al die 

valpartijen en wanneer ze uiteindelijk haar enkel 

breekt, komt ze revalideren in Frankeland. Daar 

wordt ze voor de keus gesteld: zelfstandig naar 

huis of verzorgd wonen. Ze kiest in eerste instantie 

voor	haar	eigen	flatje,	maar	na	drie	valpartijen	kort	

na elkaar neemt ze de verstandigste beslissing van 

haar leven. Ze komt in een soort van ‘wachtkamer’ 

in Frankeland en verhuist daarna, in februari van 

vorig jaar, naar Schiewaegh. Eerst tijdelijk acht 

hoog, maar in april betrekt ze haar huidige appar-

tement op de vierde etage. Blij, gelukkig, tevreden, 

Mevrouw Steenbakker heeft het geweldig naar haar 

zin, kan nog zelfstandig met de rolstoel naar buiten. 

Haar zus woont dicht in de buurt, ze zien elkaar 

vaak. De televisie staat altijd aan, op kostuum-

drama’s,	vechtfilms	of	gewoon	op	muziek.	Ze	heeft	

nog lol in het leven, geniet van iedere dag, houdt 

van plezier maken. U had vast allang gezien dat ze 

vier verschillende kleuren nagellak draagt, gewoon 

voor de lol. Ze wil wel afvallen, zes kilo. Ze is strak 

aan het lijnen. Lachend wijs ik naar het gevulde 

schaaltje met allerlei soorten chocolaatjes. Nee, als 

dat op is, gaat ze echt lijnen. Ze heeft in ieder geval 

in de tijd dat ik er was, niets gesnoept. 

En niets gedronken. Erger nog, ik óók niet! Geen 

‘Op	de	koffie	bij	…’	dus	in	dit	geval.	Maar	gezellig	

was het wel. Bij het afscheid geven we elkaar een 

dikke zoen.
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Lenie van der Harst werkt al jaren in de verple-

ging. Zij is begonnen als A-verpleegkundige in 

een algemeen ziekenhuis en heeft vervolgens de 

kaderopleiding gevolgd en de aantekening voor 

wijkverpleging gehaald. Ze heeft in verschillende 

verpleeghuizen gewerkt en is nu al jaren werkzaam 

bij de Frankelandgroep. Eerst als afdelingshoofd bij 

locatie Frankeland en nu als subhoofd bij de TOF.

Van Lenie vernam ik hoe de thuiszorg nu is geor-

ganiseerd. Er zijn in Schiedam en Vlaardingen 

meerdere thuiszorgorganisaties. De naam van de 

TOF zegt het al: hun zorg is met name gericht op 

55-plussers. Consultatiebureautaken, zorg voor 

jongeren met een beperking en psychiatrische 

zorg worden dus niet door de TOF uitgevoerd.

Doordat de TOF zo is gegroeid, werken ze op dit 

moment vanuit drie locaties: Schiedam-Centrum, 

Schiedam-Noord en Vlaardingen. De zorg bestaat 

uit huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, 

verpleging en begeleiding. Ook is behandeling 

mogelijk. Er worden dan behandelaars van de 

Frankelandgroep ingeschakeld. Denk hierbij aan 

behandeling of advies op het gebied van fysiothe-

Geschiedenis van de thuiszorg in 
vogelvlucht
Thuiszorg omvat wijkverpleging, gezinszorg, kraam-

verzorging, ouderenzorg en zorg voor chronische 

zieken en gehandicapten. Het is een vorm van 

zorg met een lange geschiedenis in Nederland. Tot 

eind 19e eeuw was zorg aan huis heel gebruikelijk. 

Familieleden, maar ook katholieke en protestantse 

zusters, verzorgden de zieke. Met de oprichting 

van de vereniging ‘Het Groene Kruis’ ontstond na 

1900 een netwerk van lokale kruisverenigingen, 

die wijkverpleegsters opleidden en uitzonden om 

patiënten thuis te verplegen.

In de jaren tachtig ontstond de functie van wijk-

verpleegkundige, die werkte naast de wijkver-

pleegkundige in de wijk. De wijkverpleging en de 

gezins-/bejaardenverzorging waren toen nog twee 

gescheiden organisaties.

De jaren negentig waren kenmerkend voor de 

verschillende fusies tussen thuiszorgorganisaties 

en de wijkverpleging. De indicatiestelling moest 

worden losgekoppeld van de zorgaanbieders en het 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) werd opgericht. 

Inmiddels is deze ontwikkeling voor de zorg en 

verpleging weer gedeeltelijk teruggedraaid: wijk-

verpleegkundigen mogen weer zelf indiceren.

Kortom, de thuiszorg is voortdurend in beweging 

geweest en heeft zich steeds aangepast aan de 

veranderende zorgbehoefte. Wat in de jaren niet 

is veranderd, is de dynamiek van het beroep: 

als medewerker in de thuiszorg ben je aldoor 

onderweg!

rapie, ergotherapie, logopedie of diëtetiek. Binnen 

de TOF werken ook gespecialiseerde medewerkers, 

onder meer op het gebied van Alzheimer of Morbus 

Parkinson.

“De kwaliteit van onze zorg is hoog”, zo meldt Lenie. 

Het is niet voor niets dat de TOF, net als alle locaties 

van de Frankelandgroep, het ‘Gouden keurmerk 

in de zorg’ heeft. Omdat de (technologie in de) 

zorg voortdurend in ontwikkeling is, worden alle 

TOF-medewerkers regelmatig bijgeschoold.

Mensen die voor ondersteuning bij het huishouden 

en/of zorg van de TOF in aanmerking willen komen, 

moeten hiervoor een indicatie aanvragen. Waar zij 

dit kunnen doen, is afhankelijk van welke zorg zij 

nodig hebben en wat de intensiteit van deze zorg is. 

Op www.frankelandgroep.nl/indicatie staat over-

zichtelijk vermeld bij welke instanties zij hiervoor 

terechtkunnen.

Lenie geeft aan dat er geen lange wachttijden bij 

de TOF zijn. “Op redelijk korte termijn kan iedereen 

geholpen worden. In overleg met de zorgvrager 

maken we afspraken over hoe we de zorg gaan 

inzetten.”

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep

Door Erika van Driessen Hoogland

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (TOF) is de afgelopen jaren het snelst 

gegroeide onderdeel binnen de Frankelandgroep. Zowel qua aantal cliënten 

als qua aantal medewerkers. Maar hoe is de thuiszorg georganiseerd en welke 

vormen van thuiszorg vallen onder de TOF? Hierover ging ik in gesprek met 

Lenie van der Harst, wijkverpleegkundige en subhoofd bij de TOF.

Het is niet voor niets dat de TOF het 

‘Gouden keurmerk in de zorg’ heeft
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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.

Een dagje uit?

High tea in Breda
Op woensdag 27 februari rijdt de bus een mooie route via Oudenbosch naar Breda, waar u in restaurant 

Boswachter Liesbosch van een heerlijke, uitgebreide high tea kunt genieten.

Het instappen bij Frankeland is om 11.00 uur.

Rond 16.00 uur bent u terug bij de opstapplaats.

De kosten van deze reis bedragen € 50,00 per persoon.

U kunt zich voor deze reis inschrijven op vrijdag 16 februari tussen 14.00 uur en 15.00 uur in de Havenzaal 

van Frankeland.

Busreizen vanuit Frankeland

Shantykoor in Haarzuilens
Op woensdag 27 maart wordt u naar het mooie dorpje Haarzuilens gereden, waar u in restaurant ’t Wapen 

van	Haarzuylen	een	koffietafel	krijgt	aangeboden.

Na de lunch staat een spetterend optreden van Shantykoor Windstilte op het programma.

Het instappen bij Frankeland is om 10.30 uur.

Rond 16.45 uur bent u terug bij de opstapplaats.

De kosten van deze reis bedragen € 55,00 per persoon.

U kunt zich voor deze reis inschrijven op maandag 18 maart tussen 14.00 uur en 15.00 uur in de Havenzaal 

van Frankeland.
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Mevrouw Groenendaal, bewoonster van Schie-

waegh, was sinds drie jaar helaas niet meer in staat 

om zelfstandig haar warme maaltijden te bereiden. 

“De energie loopt uit mijn handen”, had ze tegen 

dochter Miriam verteld. “Het gaat niet meer.” 

Gelukkig benaderde de activitiviteitenbegeleidster 

haar voor de nieuwe kookclub. Sindsdien is zij actief 

lid, snijdt groenten, dopt boontjes en heeft er weer 

plezier in om haar eigen eten te bereiden. Want dat 

kon ze nog wél: handelingen verrichten waarbij zij 

niet de hele tijd hoefde te staan of te lopen. En ze 

bloeide op, net als de andere leden, met het gevoel: 

ik kan het nog zelf!

En Miriam? Zij werd vrijwilligster om met Richeline 

de kookclub in goede banen te leiden.

“Als de deelnemers de recepten hebben gekozen, 

bestellen de begeleiders bij Kelly, hoofd van onze 

keuken, wat ze voor een volgende bijeenkomst 

denken nodig te hebben. Dat zijn vooral eieren 

en vlees, want daarvoor zijn strenge regels van 

toepassing.	Maar	kruiden,	knoflook	en	de	andere	

 ingrediënten, die in geringe mate worden gebruikt, 

en ook enkele schorten nemen Miriam en ik uit 

onze eigen keuken mee en daarna weer mee terug 

naar huis.”

“Goed kauwen en niet met 
volle mond praten, hoor!”

Richeline vertelt enthousiast hoe ze kan genieten 

van de minishow die mevrouw Zuurman soms in de 

‘keuken’ uitvoert als ze in de pannen roert, terwijl 

er muziek uit de luidsprekers schalt. “Ze heeft al 

menig	dansje	laten	zien	tijdens	het	koken	…”

Een belangrijk ingrediënt tijdens de bijeenkomsten 

zijn de gesprekken die de activiteitenbegeleidsters 

en clubleden met elkaar hebben, bijvoorbeeld over 

de muziekprogramma’s die vroeger op de radio te 

horen waren, zoals ‘Toppers van Toen’. Dan is er 

opeens herkenning, enthousiasme en plezier, want 

het waren leuke en gezellige programma’s. Zo ook 

de muziek die tijdens het koken beluisterd wordt. 

Allemaal omstandigheden die zorgen voor een 

goede sfeer van herkenning en vertrouwen.

“Als we dan tijdens het koken de deur van de 

‘keuken’ openzetten en de vrolijke geluiden en 

heerlijke geuren gaan de gang op, komen er vanzelf 

mensen naar ons toe,” vertelt Richeline. “En dan is 

er spontaan contact over de muziek, het eten of 

andere	dingen	die	fijn	zijn	om	met	elkaar	te	delen.”

Omdat in Schiewaegh mensen uit alle culturen 

wonen, wordt er geen varkensvlees gebruikt. 

“Als alternatief gebruiken we bijvoorbeeld kalkoen-

ham in de nasi goreng.”

De activiteitenbegeleidsters hadden het goed 

begrepen: sinds mevrouw Steenbakker bij de 

kookclub maaltijden bereidt en weer de vertrouwde 

geuren van weleer kan opsnuiven, gaat het een 

stuk beter met haar.

Door Rob Besseling

Het begon met het interview dat subhoofd Everien Noordam met mevrouw 

Steenbakker had. Zij is een van de jongste bewoners van Schiewaegh en ze had 

een goede reden om zich niet echt lekker te voelen: “Ik mis het Indische eten ...” 

De activiteitenbegeleidsters vroegen zich af hoe dat kon worden opgelost. 

Daarom werd in november van het vorige jaar 

beslo ten om een kookclub te starten voor bewoners 

die nog in staat zijn om bepaalde kookactiviteiten te 

ontplooien, zoals groenten wassen en snijden.

Richeline Virginia was als eindverantwoordelijke 

activiteitenbegeleidster betrokken bij de oprichting 

van de kookclub. “Voor de allereerste bijeenkomst 

was het thema natuurlijk ‘Indische maaltijden’, later 

uitgebreid met de ‘wereldkeuken’.

Het was weer zo’n mooie beweging: vanuit de wens 

van de bewoner iets leuks organiseren.”

“De kookclub is in eerste instantie bedoeld voor 

maximaal acht deelnemers. Er zijn nu vijf vaste 

bezoekers die regelmatig komen, drie andere leden 

zijn er bij als hun situatie het toelaat. En Nevin, die 

uit Syrië komt, is er als vrijwilliger bij om al deze 

‘koks’ te ondersteunen.”
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Tricolore
Zaterdag 23 februari, 14.30 uur

De Serre, Schiewaegh

Muziek van vroeger en nu.

Carnavalsvereniging 
De Rietzeilers
Zaterdag 23 februari, 14.30 uur

Havenzaal, Frankeland

Samen met een blaaskapel vieren 

De Rietzeilers carnaval met u.

The New Oldtimer 
Swing Society
Zondag 24 februari, 14.30 uur

Havenzaal, Frankeland

Dit gezelschap trakteert u op 

swing- en jazzmuziek.

Trio Frickz
Woensdag 20 februari, 19.30 uur

Grote Vaart, Vaartland

Herkenbare liedjes uit de jaren ’50, 

’60 en ’70.

Klaas Bakker
Woensdag 6 maart, 19.30 uur

Grote Vaart, Vaartland

Pianomuziek van de Franse 

componist en pianist Erik Satie en 

tijdgenoten	met	filmbeelden	uit	

het Parijs van toen en nu.

Shantykoor Horizon
Zaterdag 23 februari, 14.00 uur

Floriade, Harg-Spaland

Shanty’s en zeemansliederen die 

verhalen over de scheepvaart, 

havens en het zeemansleven. 

Podia uitgelicht

FEBRUARI          MAART

FEBRUARI          
Niet alleen de deelnemers van de club zijn op leef-

tijd. Miriam laat een foto zien. “Mijn moeders oude 

oranje soeppan nam ik uit mijn eigen keuken mee 

naar de club voor de bereiding van Soto (soep). 

Ik denk dat de pan al ruim zestig jaar oud is.”

Sinds haar vader overleed, zijn haar zussen en 

zijzelf mantelzorger voor haar moeder.

“Toen hij wegviel, was er leegte in haar bestaan. 

We hebben mijn moeder daarna regelmatig gesti-

muleerd om activiteiten te zoeken en mee te doen. 

Zo bezocht ze een diapresentatie over Kethel, 

waar we vaak kwamen. Ze herkende tussen de 

bewoners verschillende oude bekenden met wie ze 

kon praten over haar belevenissen van destijds. En 

dat heeft haar goed gedaan, net als de kookclub en 

haar andere activiteiten. Ze heeft het gevoel dat ze 

er weer bij hoort. 

Daarom hebben we onze bezoektijden, waar moge-

lijk, ook aangepast aan haar activiteitenschema.”

Samen je eigen potje klaarmaken, daar begon het 

mee. Nu is de kookclub een plek waar mensen 

iedere twee weken van 10.30 uur tot 13.30 uur 

contact met elkaar hebben, waar ze gelijk-

gestemden	treffen,	zich	goed	en	veilig	voelen	en	

met elkaar kunnen eten en verhalen aan elkaar 

kunnen vertellen. “En elkaar nog een beetje kunnen 

opvoeden,” zegt Richeline. Als ik haar verwonderd 

vraag wat ze bedoelt, laat ze mij een foto van een 

van de deelnemers zien en antwoordt ze met een 

grote glimlach: “Goed kauwen en niet met volle 

mond praten, hoor!”

Vanaf februari komt Alexanderhoeve, de kaasboer uit het winkelcentrum ‘Hof van Spaland’, 

één keer per maand kaas verkopen aan bewoners in Frankeland.

U vindt de kaasboer op onderstaande dagen van 10.00 uur tot 14.00 uur in de Theetuin 

(tegenover het winkeltje ‘De Toko’).

Komt u ook langs voor een lekker stukje kaas?
De dagen waarop Alexanderhoeve in Frankeland is te vinden:

• zaterdag 16 februari

• zaterdag 16 maart

• zaterdag 18 mei

Kaasliefhebbers in Frankeland 
opgelet!
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De Vaste mannen
Zaterdag 13 april, 14.00 uur

Floriade, Harg-Spaland

Shanty’s, countrynummers en 

evergreens. 

Podia uitgelicht

MAART

MAART

Senioren Big Band 
Rotterdam
Zaterdag 6 april, 14.30 uur

Havenzaal, Frankeland

Muziek van de big bands uit de 

jaren ‘30, ‘40 en ‘50.

De klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon voor bewoners 

en cliënten van de Frankelandgroep is  mevrouw Els Nauta. 

Zij is bereikbaar via de  receptie van Frankeland,  telefoon  

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

U kunt haar ook schriftelijk benaderen:

Frankelandgroep

t.a.v. Els Nauta

Sint Liduinastraat 10

3117 CS  Schiedam

Klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon

Perry Zuidam
Zaterdag 9 maart, 14.00 uur

Floriade, Harg-Spaland

Zaterdag 6 april, 14.30 uur

De Serre, Schiewaegh

Bekende meezingers voor een 

gegarandeerd geslaagde middag.

Tim Remie
Zaterdag 9 maart, 14.30 uur

De Serre, Schiewaegh

Popmuziek, rock, jazz, maar ook 

klassiek.

Michel Coenen
Zaterdag 23 maart, 14.30 uur

De Serre, Schiewaegh

Herkenbare, Nederlandstalige 

liedjes vanaf 1950.

Shantykoor 
Vlaardingen
Zaterdag 30 maart, 14.30 uur

Havenzaal, Frankeland

Hun repertoire bestaat onder 

meer uit Nederlandse, Engelse, 

Ierse en Duitse zeemansliedjes.

Peter Dons
Zaterdag 30 maart, 14.30 uur

Grote Vaart, Vaartland

Een nieuw programma van deze 

entertainer met muziek uit de 

jaren ’60.

APRIL

Moving voices
Zaterdag 23 maart, 14.00 uur

Floriade, Harg-Spaland

De meest uiteenlopende hits 

passeren de revue. 

Zie voor alle optredens het activiteitenrooster
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Puzzel met als oplossing: cabaretfestival
mevrouw J. Blanker, Havenbogen 90 in Schiedam Frankeland/Jacobs Gasthuis

mevrouw J. Mol, Hargplein 128 in Schiedam           Harg-Spaland

mevrouw M.D. van Eijk-van der Haar, Matlinge, appartement 819   Schiewaegh

mevrouw M.P. van Mil, appartement 230 Vaartland

Sudoku met als oplossing: 1
mevrouw M. Kerklaan, Singel 210 B in Schiedam Frankeland/Jacobs Gasthuis

mevrouw Van de Meer, Kerkweg 6 in Schiedam Harg-Spaland

de heer J. Grobecker, Oudelandselaan 190 in Berkel en Rodenrijs Schiewaegh

mevrouw J.E. Joosten-Grinwis, appartement 309           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 4 maart inleveren bij de  receptie 

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

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

Naam

Adres 

Postcode en woonplaats

Sudoku                 Puzzel

    

Puzzelen

Winnaars van de puzzels uit de vorige editie van Frankelandgroep Nieuws

3 96 121 4 107 132 5 118 14 15

3

7

14

12

10

2

11

13

1

4

6

5

15 9

8



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   7372   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   7574   Frankelandgroep
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