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Allereerst is dat het artikel over ZorgkaartNeder-

land. Cliënten en mantelzorgers kunnen op deze 

website hun oordeel geven over de Frankeland-

groep. Daar staan hartverwarmende reacties bij! 

Hoe mooi is dat, want dat is uiteindelijk ons 

streven. En een opsteker voor alle medewerkers en 

vrijwilligers! 

U zult wellicht merken dat dit magazine een iets 

andere inhoud en uiterlijk heeft dan voorgaande 

nummers. Dat komt onder andere doordat de 

Frankelandgroep haar huisstijl heeft aangepast. 

Ons logo blijft vertrouwd, maar is net wat opgefrist. 

Onze website (www.frankelandgroep.nl) is echter 

helemaal vernieuwd. Niet alleen de indeling is 

gewijzigd, maar ook de kleurstelling is nieuw en 

oogt fris. Een klus waaraan vele maanden hard is 

gewerkt door een team van creatieve en bevlogen 

mensen. Zij verdienen absoluut een opsteker, want 

het is een resultaat om trots op te zijn! We zullen 

de nieuwe huisstijl en kleurstelling geleidelijk ook 

steeds meer gaan doorvoeren in het Frankeland-

groepmagazine. Wordt vervolgd dus.

Verder is er ook de ‘Jilles-Opsteker’ die de Franke-

landgroep, vertegenwoordigd door Matthijs 

Lokerse en Annouk Nagelhout, in ontvangst mocht 

nemen voor de Roze Salon. Deze prijs is een 

initiatief van de gemeente Schiedam en bedoeld 

als opsteker voor hen die een belangrijke bijdrage 

leveren aan het tegengaan van discriminatie van 

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en trans-

genders (LHBT). Een prijs waar we echt blij mee zijn!

En dan is er ook nog een verslag over de High 

Five-diners die in februari en maart zijn aange-

boden aan de mantelzorgers van onze thuiszorg-

cliënten. Dat cadeautje is bedoeld als (daar komt hij 

weer …) opsteker en blijk van grote waardering voor 

al die mantelzorgers die vaak dag en nacht klaar-

staan voor de zorg voor een ander. De bezoekers 

reageerden zeer enthousiast op alle verwennerijen 

vanuit onze horeca.

Tot slot: ook dit keer heeft de redactie van ons 

magazine zich met overgave ingezet om een mooi, 

interessant en prettig leesbaar blad te maken. Naar 

mijn mening zijn ze daar weer goed in geslaagd! 

Wilt u ook uw mening delen? Mail dan naar 

fgn.redactie@frankelandgroep.nl. 

De redactie hoort graag van u!

Ik wens u veel leesplezier!

Voorwoord

Pepita Breugem

directeur beheer

Kent u dat gevoel? Dat je ergens helemaal blij van wordt? Vaak zit dat in 

heel gewone dingen zoals een lekker zonnetje, iemand die vrolijk fluitend 

rondloopt, een oprecht compliment, een mooie film, een verrassing, een 

behaald succes, een gezellig avondje met vrienden of lekker eten. Noem 

maar op!

In dit magazine staan diverse onderwerpen waarvan ik ook blij word. 

Dat verdient een opsteker!
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Waarom een nieuwe website en 
huisstijl?
Onze oude huisstijl was herkenbaar en straalde 

warmte, kwaliteit en rust uit. Dat wilden we graag 

zo houden, maar tegelijkertijd kon het wat opfris-

sing gebruiken! Daarnaast wilden we alles in één 

lijn, mooi bij elkaar passend. We hebben verschil-

lende bekende en onbekende bureaus gevraagd 

om hun ideeën te presenteren. Atlantis Creative uit 

Rotterdam kwam in alle opzichten als beste uit de 

bus. Vanaf de zomer van 2017 zijn we enthousiast 

met hen aan de slag gegaan!

Website anno 2018
De website heeft een geheel nieuwe uitstraling 

met grotendeels nieuwe foto’s. Daarnaast heeft 

de website een nieuwe, overzichtelijke pagina- 

indeling en een zoekfunctie. Hiermee hopen we 

onze bezoekers snel en effectief te helpen bij wat 

ze zoeken. Daarnaast bieden we leuke en handige 

extra’s, waaronder een activiteitenagenda en 

360-graden-bezichtigingen van onze huur- en 

aanleunwoningen. Bent u nieuwsgierig? Neem dan 

een kijkje op www.frankelandgroep.nl. 

Nieuw logo en nieuwe huisstijl
Ook onze huisstijl heeft een metamorfose onder-

gaan. We zijn overgegaan op één logo voor alle 

locaties en stichtingen van de Frankelandgroep: 

herkenbaar met de vertrouwde paraplu, maar 

zonder de streepjes aan de zijkant. Daarnaast zijn 

de lijnen en de vorm hier en daar aangepast. De 

rode kleur lijkt erg op het oude rood, maar is net 

wat frisser. De nieuwe kleur rood combineren we 

met de bijpassende kleuren blauw, groen en geel.

Nieuwe huisstijl
Heeft u het al gezien? Op woensdag 14 februari zijn wij  overgestapt 

naar een nieuwe website en een nieuwe huisstijl. Een website met 

eigentijdse mogelijkheden. Een logo dat herkenbaar is, maar nét 

wat anders. Een folderlijn met frissere kleuren. En briefpapier en 

 enveloppen met een eigentijdse uitstraling. Alles op elkaar afgestemd.
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Briefpapier en enveloppen
Ontvangt u binnenkort van ons een brief? 

Dan zult u zien dat ook die er anders uitziet. Het 

nieuwe briefpapier en de enveloppen zijn wit van 

kleur, vereenvoudigd en tonen daardoor rustiger. 

Daarnaast wordt vanaf nu door alle  locaties 

hetzelfde Frankelandgroep briefpapier met 

 bijpassende envelop gebruikt.

Zoals u kunt lezen is er een hoop veranderd in 

onze uitstraling. Wat natuurlijk niet veranderd is, is 

onze inzet en passie om goede zorg en diensten te 

verlenen én om een goede werkgever te zijn! 

alles in één lijn, 

mooi bij elkaar passend

Nieuwe folders
Alle Frankelandgroep folders zijn vernieuwd! 

Oude folders zijn omgezet naar de nieuwe stijl met 

grotendeels nieuwe foto’s en waar nodig aange-

paste teksten. Daarnaast is er een folder bijge-

komen over dagbesteding van de Frankelandgroep. 

De folders zijn te downloaden op onze website of te 

vinden in de folderrekken op de locaties.

De folders over onze vakantievilla’s, de locatie-

folders, de folder Sport- en Recreatieclub en de 

folder over brasserie Lidwien zijn uit het assorti-

ment gehaald. Deze informatie kunt u binnenkort 

terugvinden in de algemene Frankelandgroep- 

folder, die in het voorjaar gedrukt zal worden.
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De hele ochtend van die 7e maart kregen alle 

vrouwelijke bewoners gelegenheid zich te laten 

‘kappen’ en hun nagels te laten verzorgen, 

terwijl de heren naar de barbier gingen om 

zich eens uitgebreid te laten scheren met een 

heus scheermes. De Schiewaegh  medewerkers 

- sommigen waren er op hun vrije dag voor 

teruggekomen - en aanwezige familieleden van 

bewoners hadden hun best gedaan er zo feestelijk 

mogelijk uit te zien. Want iedereen die bij de gala-

middag wilde zijn, zou op zijn of haar best voor de 

dag komen.

En toen werd het die middag twee uur. De feeste-

lijkheden konden beginnen …

Bewoners werden ontvangen door twee charmant 

aangeklede gastheren. Vervolgens betraden zij via 

de rode loper de Serre en kregen zij een glas cham-

pagne aangereikt. De opkomst was hoog. Logisch, 

want tijdens de feestelijkheden op 27 november 

vorig jaar, de 50e verjaardag van Schiewaegh, was 

op de negende etage al een voorproefje gegeven 

met precies dezelfde activiteiten, waarvan velen 

erg hadden genoten.

Rona Konings, verzorgende, denkt met veel plezier 

terug aan de galamiddag, aan de rode loper en het 

rolstoeldansen. “Zowel de hele voorbereiding als 

de activiteiten zelf waren een feest.”

Zij was een van de collega’s die met een bewoner 

in een rolstoel wilde dansen. “Een danslerares, 

Corrie, die samen met haar invalide echtgenoot 

rolstoel danste, gaf ons de instructies hoe we het 

moesten doen. En dat bleek prima te lukken.”

Corrie en haar man zijn liefhebbers. Ze treden vaak 

op in verzorgingstehuizen en ze doen ook mee aan 

wedstrijden.

Verwenochtend en galamiddag 
voor bewoners Schiewaegh
Door Rob Besseling

Een speciaal fotoapparaat drukte vervolgens de 

foto driemaal af op een strookje; een leuke her -

innering aan deze dag!

Het is een geweldig feest geworden, daar is 

iedereen het over eens. 

“De volgende dag was het ’t gesprek van de dag, 

iedereen had het zo gewaardeerd dat ook de 

medewerkers van Schiewaegh en de aanwezige 

familieleden ‘in gala’ waren verschenen en volop 

aan de festiviteiten hadden meegedaan.” Nu straalt 

Rona als ze mij dat vertelt. “Als ik zie dat bewoners 

tijdens zo’n feest gelukkig zijn, dan genieten wij als 

medewerkers ook.” 

Het rolstoeldansen bleek een schot in de roos. De 

deelnemers werden zo direct bij de feestvreugde 

betrokken, waren deelnemer en konden weer eens 

een keer dansen!” En als je dat leuk vindt, dan 

wil je dat natuurlijk niet voor je houden. Van hun 

gezichten was af te lezen dat ze allemaal zaten te 

genieten.

“Dat de begeleidende medewerkers en afdelings-

hoofden de voor hen geldende danspassen niet 

meteen onder de knie hadden, bleek geen enkel 

probleem”, aldus Rona. “Corrie en haar man bleken 

bedreven te zijn in het geven van goede instructies 

aan beginnende dansparen.”

Na het rolstoeldansen was er gelegenheid om ‘los’ 

te dansen. Velen gingen de dansvloer op en licha-

melijke beperkingen bleken daarbij geen enkele 

hinder van betekenis op te leveren. De dansers op 

leeftijd, soms slechtziend, gingen ‘los’, bewogen 

dat het een lust was en iedereen kon het zien: ze 

straalden, ze genoten. Met volle teugen.

In de hal op de begane grond konden bewoners 

een speciale foto laten maken. Naast hun gala-

kleding konden ook nog attributen gebruikt worden 

om nog feestelijker op de foto te gaan; gekke 

brillen, hoedjes en stola’s.
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Op vrijdag 9 maart namen Matthijs Lokerse (maatschappelijk werker) en Annouk Nagelhout (activiteiten-

begeleider) de ‘Jillis-Opsteker’ in ontvangst voor de Roze Salon van de Frankelandgroep.

Dit is een prijs voor lokale Schiedamse personen en/of organisaties die een belangrijke bijdrage leveren 

aan het tegengaan van discriminatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT). 

Een Opsteker waar we trots op zijn! Matthijs en Annouk spraken in hun toespraak waardering uit voor 

bewoner Jan Reijken, die een brief heeft gestuurd naar de Frankelandgroep met het verzoek of er een Roze 

Salon voor ouderen kon komen. Matthijs en Annouk hebben dit opgepakt en hebben samen, met ondersteu-

ning van Jan en Henk van de Broek (van Het Blauwhuis in Schiedam), de Roze Salon vorm gegeven zoals het 

nu is. Tevens bedankten zij de vrijwilligers voor hun bijdrage tijdens de Roze Salon-middagen.

Erika van Driessen Hoogland en haar man wonen sinds ruim een jaar in een aanleunwoning in de Liduina  hof 

en zij zijn bezoekers van het eerste uur aan de Roze Salon. Als transvrouw sprak Erika ook mooie en posi-

tieve woorden over haar ervaringen met de Frankelandgroep en de Roze Salon.

Naast de Frankelandgroep werd er ook een Jillis-Opsteker uitgereikt aan Schiedams Lef voor een baan-

brekend onderwijspakket rond het thema diversiteit. De uitreiking vond plaats in het oude stadhuis in 

Schiedam.

Roze Salon Frankelandgroep ontvangt Jillis-Opsteker!
Door Wendy van Dongen en Erika van Driessen Hoogland

Jillis Bruggeman Penning
Hoofdonderdeel van het programma was de 

uitreiking van de Jillis Bruggeman Penning 2018. 

Die werd dit jaar uitgereikt aan Barbara Barend. 

De journalist, uitgever en presentator kreeg deze 

jaarlijkse anti-discriminatieprijs omdat zij actief 

(en publiekelijk) geweld tegen lesbiennes, homo-

seksuelen, biseksuelen en transgenders afwijst. 

Vorig jaar heeft zij hiervoor wereldwijd bekendheid 

gekregen. In 2017 hebben twee mannen geweld 

tegen homo’s ervaren. Dit was het zoveelste inci-

dent en Barbara voelde zich geroepen om actie te 

ondernemen. Zij heeft toen een oproep gedaan aan 

mannen om als actie hand in hand te gaan lopen. 

Kamerleden van de Tweede Kamer, zoals D66’ers 

Alexander Pechtold en Wouter Koolmees, hebben 

daaraan gehoor gegeven. Dit is over de hele wereld 

opgepakt als nieuws. 

Tijdens de uitreiking hield Barbara een emotionele 

toespraak waarin zij vertelde over haar coming 

out als lesbienne. Ondanks dat ze is opgegroeid in 

een gezin waar homoseksualiteit bespreekbaar en 

geaccepteerd was, duurde het twee jaar voordat zij 

het aan haar ouders durfde te vertellen. Haar zus 

wees haar er toen op dat zij een taak in haar leven 

had gekregen om te strijden voor acceptatie van 

LHBT’ers. Dit zal ze op haar manier dan ook blijven 

doen.

Eerdere ontvangers van de Jillis Bruggeman 

Penning zijn directeur van Amnesty International 

Eduard Nazarski (2015), KNVB-voorman Michael 

van Praag (2016) en programmamaker Arie 

Boomsma (2017).

De penning is vernoemd naar Jillis Bruggeman, de 

laatste homo die op 9 maart 1803 in Nederland is 

geëxecuteerd vanwege sodomie. Dit gebeurde voor 

het stadhuis in Schiedam.

Ter herinnering ligt op de executieplek een tegel. 

Na afloop van de uitreiking gingen alle aanwezigen 

om deze tegel staan. Met luid applaus werd Jilles 

Bruggeman herdacht.
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Voortrekkersrol gemeente Schiedam
In Nederland is er geen vervolging meer vanwege 

iemands seksuele identiteit, maar discriminatie 

komt helaas nog steeds voor. De gemeente 

Schiedam vervult een voortrekkersrol in het 

bestrijden hiervan en heeft onder meer twee 

LHBT-ambassadeurs benoemd en stimuleert en 

ondersteunt een aantal LHBT-projecten, waar -

onder de website LHBT Schiedam.

Veel politieke partijen hebben onlangs het regen-

boogakkoord ondertekend. Naar aanleiding van 

de voortrekkersrol van de gemeente Schiedam en 

het vandalisme dat in Vlaardingen heeft plaats-

gevonden (abriposters met twee zoenende mannen 

werden beklad of afgeplakt) is er in  Vlaardingen ook 

een regenboogakkoord aan de politieke partijen 

aangeboden.

Naast de Jillis Bruggeman-tegel is er een regen-

boogzebrapad en stimuleert en financiert de 

gemeente Schiedam Stichting Mooi Werk om 

diversiteit in de vorm van theater bespreekbaar te 

maken. Samen met leerlingen van onderwijsgroep 

Lentiz en acteurs van Stichting Mooi Werk zullen 

zij eind 2018 maar liefst 24 optredens in Schiedam 

verzorgen.

Erika van Driessen Hoogland  hield tijdens de uitrei-

king een toespraak. Op de pagina hiernaast kunt u 

deze lezen. 

Binnen de Frankelandgroep mag iedereen 
zijn wie hij, zij of men is.

Vorig jaar januari zijn wij, Bert (mijn man) en ik, vanuit Friesland komen wonen in de Liduin a hof 

van de Frankelandgroep. Voor ons was het wel spannend hoe er gereageerd zou worden op 

twee homo’s. Bert is van geboorte Schiedammer en vond in de tijd van zijn coming out, in de 

jaren 80, Schiedam geen prettige woonomgeving en is toen verhuisd naar Amsterdam. 

Toen we van de maatschappelijk werker hoorden over de Roze Salon die in Frankeland net 

was opgericht, voelden wij ons zeer welkom en als LHBT’er gezien door de Frankelandgroep. 

Door medebewoners van Frankeland worden we ook gezien. Vorige week kwam een bewoner 

naar me toe. Hij zag dat we tientallen bezoekers mochten ontvangen in de Wintertuin voor de 

Roze Salon. Hij sprak daarover zijn waardering uit en vond het fijn voor ons dat dit kon. Maar 

misschien ook wel, voor een familielid of kennis van hem.

 

Bij de intake van de maatschappelijk werker had ik aangegeven dat ik tot de conclusie was 

gekomen dat ik transvrouw was, maar dat ik nog niet wist of ik daarmee naar buiten wilde 

treden. Toen bood zij Bert en mij aan om daar de nodige hulp bij te geven. Na de eerste kennis-

making bij de LHBT-theatergroep van Stichting Mooi Werk wist ik het zeker: ik wil verder als 

vrouw. En toen ik mede door Arie Boomsma vorig jaar 9 maart tijdens de uitreiking van de 

penning uit de kast kwam, heb ik ondersteuning van de maatschappelijk werker gevraagd. 

Sindsdien kan ik als vrouw functioneren binnen de Frankelandgroep, zowel bij de medewer-

kers, waaronder verzorgers van mijn man, als de medebewoners. Ik voel mij vrij om volledig 

mezelf te zijn.

Een voorbeeld kan ik noemen toen ik in plaats van in zwembroek, in badpak wilde gaan 

zwemmen. Ja, misschien wist u het nog niet, maar er is een zwembad in Frankeland. Andere 

zwemmers had ik van tevoren ingelicht en toen ik voor de eerste keer in badpak verscheen, 

werd ik met applaus ontvangen.

 

Ik ben ervan overtuigd dat de 

houding van de Frankelandgroep 

ten aanzien van de LHBT- 

gemeenschap ook een uitstraling 

heeft naar andere bewoners, 

medewerkers en bezoekers; 

iedereen mag er zijn wie hij, zij of 

men is.
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In Zuid-Amerika zet pater Henk Erdhuizen zich onverminderd in voor de hulp aan straat-

kinderen. De temperatuur loopt daar in Bolivia inmiddels op tot boven de 30 graden! 

Dat was een tijdje geleden echt anders. Toen kocht hij voor de kinderen van ons geld 

nog truien tegen de kou.

Meegaan naar de dokter, al zijn ze soms 18 jaar. Enkelen zijn lichamelijk en verstandelijk 

gehandicapt. Velen van hen hebben als kind al emotionele schade opgelopen, die later 

moeilijk te overwinnen blijkt. De meeste jongeren in zijn tehuis zijn kwetsbaar en ook 

gevoelig voor materialistische zaken.

Gelukkig bieden ook jonge mensen uit Nederland zich voor enkele maanden aan 

om aandacht te schenken aan de jongeren in onze opvangtehuizen in Bolivia. Dat is 

prachtig!

Inmiddels zijn er enkele nieuwe projecten aangemeld voor hulp en steun.

Daar wordt binnenkort over vergaderd en wij zullen u zeker op 

de hoogte blijven houden.

Wilt u ons steunen?

Dat kan op het banknummer van de 

Sint Liduinastichting 

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

Wij zijn u zeer dankbaar.

Steunfonds 
Derde Wereld
Door het bestuur Steunfonds Derde Wereld: 

Jel van Geffen, pater Tonny Heeren, Astrid Hofman en Jos Poell

‘Hand in hand lopen provocerend in 2017’, schrijft Barbara Barend op 

Twitter.

‘Mijn maag draait om. Kunnen deze hele week alle mannen (hetero 

en homo) alsjeblieft gewoon hand in hand lopen ...’

Mevrouw Van Pelt over de Roze Salon

Ook al behoor ik niet tot de roze doelgroep, kom 

ik toch graag de laatste dinsdag van de maand 

naar de Wintertuin voor de Roze Salon bijeen-

komst. Sommige bezoekers van de Roze Salon 

ken ik al heel wat jaren. Vroeger kwam ik ze 

tegen in de cafe’s voor homo’s in Schiedam. 

Ik vind het leuk om met de bezoekers over die 

tijd te praten en samen nog eens een biertje te 

 drinken.
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Harg-Spaland
Wie Edith Adema

Wanneer 2 april tot en met 4 juni

Wat Schilderijenexpositie

Edith Adema hanteert de techniek aqua-

relleren en schildert onder meer dieren 

en danseressen in verschillende poses 

in zwart/wit, waardoor het lijkt alsof het 

met krijt is gemaakt.

Daarnaast zijn er kleurrijke kinder-

schilderijen te zien, die zij met stiften 

heeft ingekleurd.

Vaartland
Wie Centaur, teken en schilderclub

Wanneer 5 april tot en met 31 mei

Wat Schilderijenexpositie

De leden van teken- en schilderclub 

Centaur uit Vlaardingen exposeren 

schilderijen die geïnspireerd zijn door 

gedichten. Bij de vervaardiging van 

de schilderijen zijn diverse technieken 

toegepast.

Daarnaast wordt ook ander, vrij werk 

tentoongesteld.

Frankeland
Wie     Roshni Tahapary (1947, Soerabaja)

Wanneer 1 mei tot 1 juni

Wat      Beeldende kunst in papiercollages 

Voor deze kunstvorm worden illustraties 

uit tijdschriften, affiches, foto’s en andere 

afbeeldingen gebruikt. Deze losse beelden 

worden geknipt en gescheurd, vervolgens 

geschoven en geordend. Bepalend zijn de 

compositie en kleur. 

De techniek van het lijmen en hoe het papier 

en karton hierop reageren, is steeds weer 

een strijd en uitdaging.

Schiewaegh
Wie Jacqueline de Groot-Koppenol 

Wanneer 1 mei tot 1 juni

Wat Natuurfotografie 

Jacqueline fotografeert graag het moois dat 

de natuur te bieden heeft. Zonsondergangen 

aan het strand, zonsopkomsten in de polder. 

Haar foto’s worden afgedrukt op parelmoer-

glanspapier, waardoor deze een eigen stijl 

uitstralen.

Exposities
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J
aarlijks wordt in Schiedam 

een onderscheiding uitge-

reikt aan een persoon of 

organisatie die zich inzet 

tegen discriminatie op basis 

van seksuele identiteit, de Jillis 

Bruggeman Penning. Vernoemd 

naar Schiedammer Jillis Brug-

geman, die vanwege zijn seksuele 

geaardheid in 1803 in Schiedam 

ter dood werd veroordeeld. 

Ook bestaat er naast de penning 

een Jillis-opsteker. Een blijk van 

waardering voor de inzet voor 

het vergroten van acceptatie van 

mensen die ‘anders geaard’ zijn 

binnen Schiedam. De Franke-

landgroep heeft de opsteker 

mogen ontvangen vanwege de 

Roze Salon.

Onlangs werd weer eens pijnlijk 

duidelijk dat discriminatie op 

basis van seksuele identiteit nog 

steeds leeft. Er ontstond ophef 

en discussie over een reclame-

poster van een kledingmerk. Ik 

had in eerste instantie helemaal 

niet door dat er gedoe om was. Ik 

had de poster ook gezien, maar 

ik vind hem wel mooi. Ik zie twee 

verliefde mensen, die elkaar een 

zoen geven.

Wat de zoen dan precies met 

kleding te maken heeft snap ik 

niet zo, maar dat had ik ook met 

een eerdere reclamecampagne van 

het merk. Daarop is een erotische 

foto te zien van een schaars 

geklede dame en een man in pak. 

Het gaat om het pak. Begreep ik 

ook niet erg. Maar over die foto 

heb ik dan weer niks gehoord, 

want dat ging om een man en 

vrouw. De nieuwe poster met de 

zoenende mensen gaat om twee 

mannen. Daar zit het hem in.

Mensen gingen brieven schrijven. 

Nou, dan weet je het wel. 

Mensen schrijven ook brieven 

omdat de paaseitjes te vroeg in 

de winkel liggen, of omdat er 

treinen uitvallen vanwege hevige 

sneeuwval. Of iemand heeft in 

de media een mening gegeven 

over een onderwerp, waar Klaas 

uit Wieweetwaarhetligtmaghet-

zeggen-dorp het niet mee eens 

is. Dus schrijft Klaas een boze 

brief naar de krant of nog erger, 

hij zet een open brief op internet. 

Op internet buitelen de mensen 

met een mening vervolgens over 

elkaar heen om te laten blijken 

dat hun mening de enige mening 

is. Heel eng. Want men is boos 

en dat moeten wij dan allemaal 

lezen. Waarvan akte dan maar.

Maar dit keer gaat het niet om 

paaseitjes. Dit keer gaat het om 

liefde. Hoe kan dat fout zijn, 

vraag ik me af. Vandalen halen 

posters weg of plakken gezichten 

af. Het ergste vind ik nog dat 

sommige politieke partijen 

meedoen aan het openlijk discri-

mineren en afkeuren van ‘anders 

geaard’ zijn. 

Ik hoop dat een hele nieuwe 

generatie ziet dat dit normaal 

is (al dan niet transgender-) 

mannen en mannen, (al dan 

niet transgender-) vrouwen en 

vrouwen, jong en oud, donker  

en licht getint. Kan allemaal.

Ik merk dat ik discussie-moe 

ben. Ik ben teleurgesteld dat een 

groot deel van Nederland niet zo 

tolerant is als het pretendeert 

te zijn. Of nou ja, we tolereren 

anders geaarde mensen wel, 

maar moeten het niet zien. We 

begrijpen best dat mensen met 

een donkere huidskleur sommige 

tradities kwetsend vinden, maar 

daar moeten ze niet om zeuren. 

Vluchtelingen moeten wel opge-

vangen worden, maar niet in 

onze wijk. Ouderen moeten wel 

kunnen meedoen in de maat-

schappij, maar wel een beetje 

snel en vooral niet op een tijdstip 

wanneer wij boodschappen doen.

Bij reclame kun je kiezen of het 

je aanspreekt of niet. Je koopt het 

product of je koopt het niet. Meer 

smaken zijn er niet. Ik zie regel-

matig reclames voorbijkomen waar 

ik me aan erger. Zingende BN’ers 

die me een bril willen aansmeren 

bijvoorbeeld. Vind ik hinderlijk. 

Of reclame over luiers of andere 

babyproducten. Ik heb, zoals vaste 

lezers weten, moeite met zwanger 

raken. Reclame over luiers doet 

zeer. Maar ik ga geen boze brief 

schrijven omdat ik vind dat de 

wereld rekening moet houden met 

mijn verminderde vruchtbaarheid. 

Ik zie mezelf aankomen!

Er zijn reclames die me wel 

aanspreken, omdat ik me er wel 

mee kan identificeren. Homosek-

suele mannen kunnen zich vast 

niet identificeren met 99% van 

de reclame die zij voorgescho-

teld krijgen. Gezinnen met man, 

vrouw en kinderen komen in 

reclame namelijk het meest voor.

Pas was ik te gast bij de Roze 

Salon en ik heb het zo ontzettend 

naar mijn zin gehad. Het thema 

was liefde. Aan de hand van 

stellingen was er ruimte voor 

discussie en dat ging er gemoe-

delijk aan toe. Een stelling waar 

iedereen het over eens was, is: 

‘iedereen verdient liefde’. 

Gooi paaseitjes in november in de 

schappen, gooi zingende BN’ers 

in de strijd om het te promoten, 

of niet. Zie maar. Ik erger me daar 

dan vervolgens in stilte aan. Maar 

verliefde mensen in een reclame, 

daar heb ik geen problemen mee.

Column Cindy

Foto’s: Fieke van Dieren



Nieuws   2322   Frankelandgroep

Oplossing Raad de Plaat

Op 3 juli 1961 slaat burgemeester J. Heusdens de eerste paal van het toekomstige 

Liesveldviaduct. Hiervoor moesten uiteindelijk 1.600 panden en pandjes 

verdwijnen. 

We kijken hier vanaf het Veerplein in de richting van de Hoogstraat. De panden aan 

de westzijde van de Hoogstraat zijn al gesloopt, aan de oostzijde is de bebouwing 

nog intact.

Achter de heistelling is de Blokmakerssteeg nog te zien met links ervan de 

rijwielenfabriek BENZO. Vier jaar later, in 1965, verrijst links op de foto het pand 

van C&A en een jaar later aan de rechterzijde de HEMA.

De vrachtwagen is een G.M.C., de standaardvrachtwagen van het Amerikaanse leger 

in WOII, in de volksmond ‘Jimmy’ genoemd.

Wedstrijdje 
sjoelen?
 

Voor veel bewoners is de donderdag-

middag de leukste middag van de 

week, want dan wordt er gesjoeld in 

het Jacobs Gasthuis! Rondom de sjoel-

tafel is het altijd gezellig druk, minstens 

achttien mensen doen mee of zijn er als 

supporters, want tussen de partijen door 

worden ook pauzes ingelast en gezellig 

koffie gedronken en met elkaar gepraat 

over van alles en nog wat, maar vooral 

over het spel. Per slot gaat het om te 

scoren en het liefst om te winnen! Zelfs 

een zeer slechtziende bewoonster haalt 

regelmatig hoge scores dankzij de aanwij-

zingen van de omringende hulptroepen. 

Aan het eind van de rondes wordt onder 

het genot van het laatste kopje koffie de 

eindscore en de uiteindelijke winnaar 

bekendgemaakt.

Vrijwilliger Joke Pestyuk, die deze 

 activiteit begeleidt, vertelt trots: “Wij zijn 

best heel goed, vind ik! We zouden bij 

wijze van spreken best eens tegen een 

team uit Frankeland willen  spelen. Ik 

weet bijna zeker dat wij zouden winnen!”

Is er een sjoelteam uit een andere  locatie 

dat de uitdaging aandurft?

Winnaars Raad de Plaat
de heer Vermeer, De Eilanden 20, Bergschenhoek Frankeland/Jacobs Gasthuis

geen juiste inzending ontvangen Harg-Spaland

geen juiste inzending ontvangen Schiewaegh

mevrouw A. van der Wiel, appartement 513 Vaartland

Bij de receptie van uw locatie ligt een waardebon van € 15,00 voor u klaar!



De zondagochtendconcerten in de Doelen trekken altijd 

veel publiek. Ook onder veel Vaartlandbewoners bestaat 

al langer de wens om eens zo’n concert te bezoeken. 

Op 28 januari kwam deze wens voor een aantal bewo-

ners uit. Vrijwilliger Siem reed de bus weer voor en 

samen met een activiteitenbegeleider ging het op een 

mooie zondagochtend richting Rotterdam. 

Deze ochtend trad politiecorps ‘Hermandad’ uit 

Rotterdam op. 

Precies 100 jaar geleden opgericht door mensen die, 

naast hun politiewerk, hun ontspanning in de muziek 

zochten. Dit orkest treedt op in uniform, wat er op het 

podium erg indrukwekkend uitzag. Met als speciale gast 

Laura Fygi werd het een onvergetelijke ochtend.

Met de muziek mee
Door Carien Kemink 

Foto’s: Elly Kramer

Voor het programma van de Doelen kunt 

u kijken op www.dedoelen.nl

De zondagochtendconcerten hebben 

een eigen website 

www.zondagochtendconcerten.nl

Op 4 maart reed de bus weer richting de Doelen, dit 

keer voor Opera Familia, bekend geworden bij het 

televisieprogramma ‘Holland’s Got Talent’. Dit zeer 

getalenteerde gezin (vader, moeder en dochter) 

zorgde voor een prachtig optreden. Zij lieten zien 

dat klassiek en pop heel goed samengaan.

Ook Bob Bullee, de blinde vertolker van Frank 

Sinatra, trok volle zalen; de taxibus zat in ieder 

geval weer vol op 18 maart.

Activiteitenbegeleiders Elly, Jolande en Monique 

houden het programma van de Doelen goed in 

de gaten. Dus zeer waarschijnlijk was dit niet het 

laatste muzikale uitstapje van Vaartland.

Nieuws   2524   Frankelandgroep



Nieuws   2726   Frankelandgroep

Van 29 april tot en met 6 mei organiseert de katholieke kerk in Schiedam een Liduinaweek. We zijn blij dat we 

in het Frankelandgroep Nieuws hieraan aandacht kunnen besteden.

Door ds. Wout van Haften, 

geestelijk verzorger Vaartland

Om even bij stil te staan ...

Hoe zie ik als christen de wereld waarin we leven?

Dat was de vraag die mij onlangs werd voorgelegd 

door de redactie van een magazine, waarin onder-

werpen van allerlei aard worden besproken. Toen ik 

daarover nadacht, was het eerste dat bij mij boven-

kwam dat de schepping, waarvan onze wereld deel 

uitmaakt, het object van Gods Liefde is.

Al het geschapene is immers door het Woord van 

God tot stand gebracht en behoort Hem.

“In het begin was het Woord en het Woord was 

God”, zegt Johannes, waarbij de mens werd 

geschapen met Gods DNA (naar Zijn beeld en gelij-

kenis) om de aarde te bevolken en te beheren.

God stelde de mens verantwoordelijk voor al het 

geschapene. 

Ook toen het misging en de eerste mens, behalve 

het goede, ook kennis kreeg van het kwade, 

hield die betrokkenheid van de Schepper tot Zijn 

 schepping niet op.

De ongehoorzaamheid van de mens had weliswaar 

gevolgen, maar er kwam geen totale afwijzing in 

de trant van ‘ik wil met jullie niks meer te maken 

hebben’.

Zo kan de mens reageren, maar niet de Vader, die 

in de hemel woont. ‘God had de wereld immers lief 

met een liefde die eeuwig duurt’. Hij zou er alles aan 

doen de verbroken relatie te herstellen. 

Na de val van de eerste mens werd de wereld de 

akker die ook geestelijk moest worden bewerkt; het 

hart van de mens was niet langer uitsluitend op God 

gericht, maar ook op de wereld rondom hem, waar 

de tegenstander van God, de gevallen engel Lucifer, 

het voor het zeggen had. 

De wereld ligt in het boze, schrijft Johannes; ze wordt 

beheerst door satan, door Jezus aangeduid als ‘de 

overste van deze wereld’, die tekeer kan gaan als een 

briesende leeuw en erop uit is de schepping aan zich 

te onderwerpen, linksom of rechtsom.

De verbintenissen die God aanging met Noach, 

Abraham en het volk Israël door middel van de Wet 

van Mozes faalden echter vanwege de ongehoor-

zaamheid van de mens. En dat deed zeer.

Bij monde van de profeet Jesaja klaagt God erover 

dat de aarde treurt, verwelkt, wegkwijnt en door 

haar bewoners is ontwijd, omdat zij de wetten 

hebben overtreden en het verbond met God 

hebben verbroken. Dat is de toestand van de 

wereld waarin wij leven. 

Maar dat is niet alles.

Waar zoveel pogingen van de Schepper door de tijd 

heen stuk liepen op de onwilligheid en ongehoor-

zaamheid van de mens, zond Hij ten laatste Zijn 

eigen Zoon. 

God betaalde de hoogste prijs om de van Hem 

afgedreven schepping met Zichzelf te verzoenen: 

Jezus Christus leed en stierf daartoe in onze plaats. 

Na drie dagen stond Hij echter op en bewees zo 

sterker te zijn dan de dood. We herdenken beide 

Heilsfeiten tijdens de week van Pasen.

Er is dus hoop, die over de tijd heen reikt en ons 

wil bepalen bij de toekomst van Gods Koninkrijk, 

een rijk van recht en gerechtigheid, dat aan dood 

en rouw, aan zorgen, strijd en pijn een einde 

zal maken. Ik bezie de wereld dus met hoop en 

verwachting, zoals door God beloofd; en beloofd is 

beloofd, nietwaar?

Het is tegelijkertijd de opdracht van de kerk, 

gedachtig de woorden van Jezus: “Ga dan heen en 

verkondig dat Heil aan alle volken”.

Ik ga ervoor en blijf de Heer verwachten; mijn ziel 

wacht ongestoord.

Welkom in de Liduinabasiliek
Door pastor Kees Koeleman

Samenzang Liduina
liederen (29 april)
We starten de week op zondag 

29 april met een samenzang van 

Liduinaliederen in de Liduina-

basiliek (Singel 104). 

Vanaf 14.45 uur is de kerk open. 

De samenzang duurt van 15.00 

uur tot 15.45 uur. Het gelegen-

heidskoor staat onder leiding 

van Henry de Wolf. 

Iedereen is welkom, maar de 

ouderen van de Schiedamse en 

Vlaardingse zorgcentra vormen 

een belangrijke doelgroep. 

Na afloop drinken we koffie en 

thee in de pastorie. U bent van 

harte uitgenodigd om (op eigen 

gelegenheid) te komen! 

Tip: vraag een familielid om mee 

te gaan.

Bezoek Liduinabasiliek 
(1 mei)
Voor twintig kwetsbare bewo-

ners van locatie Frankeland 

willen wij het mogelijk maken 

om eens een kijkje te nemen in 

de Liduinabasiliek. Dit gebeurt 

op dinsdagmiddag 1 mei. 

Om 14.00 uur vertrekken we  

vanuit Frankeland en om 

15.30 uur zijn we weer terug. 

De dienst geestelijke verzorging 

gaat naar twintig bewoners op 

zoek. Voor elke bewoner is er 

een parochiaan beschikbaar, die 

u op de dag zelf naar de Liduina-

basiliek rijdt (duwt), begeleidt en 

weer terugbrengt. Welkom ook 

bij deze activiteit!

Gemeenschappelijke 
ziekenzalving (4 mei)
Omdat Liduina de patrones 

van de zieken is, vieren we op 

vrijdag 4 mei het Sacrament 

van Troost en Bemoediging 

(= ziekenzalving).

De viering, met  medewerking 

van dameskoor Jubilatio, 

begint om 15.00 uur en is in 

de Liduinabasiliek.

U kunt zich telefonisch voor 

deze gemeenschappelijke 

zieken zalving aanmelden bij 

Thea Bakker: 010 - 426 82 28.
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PDL staat voor Passiviteiten Dagelijks Leven. Dit is een methode bestaande uit een complex van  handelingen, 

voorzieningen en maatregelen die bijdraagt aan optimale begeleiding, verzorging of verpleging van ‘passieve’ 

bewoners. Deze bewoners zijn niet in staat tot het verrichten van activiteiten en hebben daarmee niet 

meer de mogelijkheid om zelf actief mee te werken bij de dagelijkse verzorging en het aan- en uitkleden. 

‘Passieve bewoners’ wonen zowel op de somatische afdelingen als op psychogeriatrische afdelingen van de 

Frankelandgroep.

Het aan- en uitkleden van een passieve bewoner kan moeizaam verlopen. Dit kan veroorzaakt worden door 

allerlei bewegingsbeperkingen, psychische weerstand (angst), pijn, maar ook door vaak te strakke en/of 

niet rekbare kleding. Niet alleen tijdens kleedhandelingen, maar ook tijdens het dragen van kleding treden 

dan vaak problemen op, zoals het omhoogschuiven van kleding en het uittrekken van kleding op ongepaste 

tijden. Zowel bewoners als verzorgenden worden met deze problemen geconfronteerd. PDL-kleding kan 

uitkomst bieden.

PDL-kleding is in verschillende winkels en op verschillende websites te koop, maar er bestaat ook een moge-

lijkheid om binnen de Frankelandgroep eigen kleding op maat te laten vermaken. 

De PDL-kleding ziet er op het eerste gezicht normaal uit, maar is zo samengesteld dat het aan- en uitkleden 

makkelijker gaat. Dit is zowel voor de bewoner prettiger als voor diegene die ondersteuning biedt bij het 

aan- en uitkleden. 

PDL-kleding
Door Erika van Driessen Hoogland

Gerda Heuchemer en Martha Lips zijn vrijwilligers bij de Frankelandgroep en vermaken de 

eigen kleding van bewoners tot PDL-kleding.

Dit doen ze beiden al jaren en ze zijn hierdoor goed op elkaar ingewerkt. Elke donderdag-

morgen komen ze in Frankeland bij elkaar. De dames zitten nooit zonder werk, want er is 

veel belangstelling voor aangepaste kleding. Soms kunnen bewoners door de aangepaste 

kleding weer meer uit bed komen en/of  deelnemen aan activiteiten, wat ze voorheen minder 

makkelijk konden. Bewoners, mantelzorgers en verzorgenden zijn over het algemeen dank-

baar als er kleding is vermaakt. 

Gerda en Martha hebben geen specifieke opleiding gevolgd om kleding te vermaken tot PDL- 

kleding. Zij waren altijd al handig met de naaimachine en door de jarenlange ervaring weten 

ze ondertussen ook goed wat de mogelijkheden zijn. De kleding moet niet alleen makkelijker 

zijn bij het aan- en uitkleden, maar ook prettig en comfortabel zitten. Je moet de kleding zo 

herstellen dat er geen drukplekken ontstaan. Dit alles vraagt creativiteit van de dames. 

Als bewoners, mantelzorgers of verzorgenden denken dat PDL-kleding wenselijk is  kunnen 

ze contact opnemen met de ergotherapeuten van de Frankelandgroep, Naomi Vink of Jorine 

Boekhout. Zij bekijken dan wat er wenselijk is. Vervolgens geven zij de opdracht aan Gerda en 

Martha. De ergotherapeuten hebben kleding in voorraad die men kan uitproberen. Naomi en 

Jorine werken voor alle locaties van de Frankelandgroep. 



We beginnen met een korte geschiedenisles. In 1018 stuurt de Duitse keizer een vloot met  soldaten 

naar het westen van zijn rijk, naar ‘Flardinga’ om de opstandige graaf Dirk III tot de orde te 

 roepen. De graaf komt echter als winnaar uit de strijd en deze gebeurtenis luidt het begin in van 

een ongelooflijke bloeiperiode van een graafschap, dat later Vlaardingen gaat heten.

Voor meer achtergrondinformatie, programma en activiteiten 

van deze feestelijke herdenking kunt u terecht op 

www.vlaardingen1018.nl

Beleef 1018 in 2018
Door Carien Kemink

Foto’s: Elly Kramer

en buitenlui’. Iedereen in middeleeuws kloffie 

is welkom, het is echt de bedoeling, dat je je in 

de binnenstad in de middeleeuwen waant. Naast 

steekspelen, boogschieten en zwaardvechten 

komt er ook een optocht, waarbij 1.000 banieren 

meegedragen worden. En hier komt Vaartland in 

beeld. Bewoners van Vaartland is gevraagd vier 

banieren te ontwerpen en die in de optocht mee te 

dragen. Op de schilderclub van de donderdagmiddag 

wordt hard gewerkt aan die banieren. Er is veel 

gebrainstormd en dat heeft geleid tot afbeeldingen 

van ridders, harnassen, helmen, het stadswapen 

van Vlaardingen en Vlaardingen-Holy en kastelen. 

Een bewoonster, mevrouw Spruijt-Zwanenburg, 

ontwierp haar eigen wapen. En natuurlijk ontbreekt 

het logo van de Frankelandgroep niet. 

Het was nog een hele klus om de banieren te 

verven, want de verf liep snel uit en veroorzaakte 

veel vlekken. Dus werd ook hier een oplossing voor 

gevonden: niet verven, maar ‘streepjes’ zetten, 

waardoor er minder geknoeid werd. De resultaten 

mogen er zijn. Alleen de voorpret was al heel erg 

leuk, maar het meedoen met de optocht is toch wel 

de kers op de taart. Het duurt nog even, maar die 

tijd hebben de bewoners ook hard nodig voor het 

voltooien van de banieren. Het wordt vast een spec-

taculair feest, waaraan Vaartland graag en trots zijn 

‘baniertje’ bijdraagt. 

‘1018: Slag bij Vlaardingen.’

Je vindt dit feit niet terug in de geschiedenisboekjes 

van tegenwoordig. 

Een vergeten veldslag. Vergeten? Nee hoor, de 

Vlaardingers gaan dit jaar 1.000 jaar terug in de 

tijd om hun helden van de veldslag van toen te 

herdenken en de overwinning uitgebreid met 

iedereen te vieren.

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni aanstaande 

verandert Vlaardingen in een middeleeuwse stad. 

Er vindt een waar historisch stadsspektakel plaats 

rondom het Veerplein, de Westhavenkade en de 

Grote Markt. Het is een feest voor ‘boeren, burgers 
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Wandelt u met ons mee?
De wekelijkse wandelgroep van Frankeland, ‘Wandelen op Niveau’, is op zoek naar enthousiaste nieuwe 

wandelaars die niet bang zijn voor een spatje regen! 

Wilt u ook graag iets aan beweging doen en lijkt wandelen samen met anderen u leuk?

Meldt u zich dan aan voor het ‘Wandelen op Niveau’.

Onder begeleiding van twee enthousiaste vrijwilligers wordt elke donderdagochtend in twee groepjes 

gewandeld. Eén groep maakt een kortere wandeling van een halfuur. 

De andere groep maakt een wandeling van een uur. 

Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden kunt u zich aansluiten bij deze gezellige en actieve groep.

Het wandelen gaat altijd door, tenzij het glad is.

U kunt voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met Annouk Nagelhout, telefoonnummer 

010 – 426 49 25, of per e-mail: a.nagelhout@frankelandgroep.nl.

Door mevrouw J.I.M. Burgwal–van den Bergh (Harg-Spaland)

Eind vorig jaar kwam via de activiteitenbegeleidster de 

vraag of ik een wens had voor in de wensboom. Aange-

zien ik voor 100% doof ben, kan ik van de meeste dingen 

geen gebruik maken. Wel heb ik eens gedacht aan een 

ijsshow, want dat is voornamelijk kijken.

Die wens heb ik dus ingediend en tot mijn grote vreugde 

is die onlangs vervuld.

In het Luxor Theater in Rotterdam werd ‘Sleeping Beauty 

on ice’ gespeeld en ik mocht daar samen met mijn mantel-

zorger naar toe.

Wij werden met het rolstoelbusje van de Frankelandgroep 

naar het theater gebracht en weer opgehaald: wat een 

service!

In het theater hadden wij een rolstoelplaats en dus een 

prima zicht op het gebeuren. 

Er was heel wat te kijken en vooral tijdens de show. Er 

werd gedanst op de muziek van Tsjaikovski die ik natuur-

lijk niet hoorde, maar de schaatsbewegingen daarentegen 

kon ik voor 100% volgen en die waren fantastisch. Vooruit, 

achteruit, pirouettes, sprongen, enzovoort. 

Hartenwens 
mevrouw Burgwal-van den Bergh

Ik heb heel erg van die middag 

genoten en wil iedereen die dit voor 

mij mogelijk heeft gemaakt hartelijk 

bedanken. 

Op woensdag 14 maart kreeg locatie Schiewaegh na een onver-

wachte eindaudit te horen dat zij haar PREZO gouden status mag 

behouden! Dit keurmerk wordt voor drie jaar toegekend met na 

één jaar een tussentijdse audit en na twee jaar een eindaudit.

In tegenstelling tot de meeste andere keurmerken, neemt PREZO 

de ervaringen van bewoners en hun mantelzorgers met de zorg 

als vertrekpunt. De auditoren van Stichting Perspekt waren te 

gast bij Schiewaegh en voerden gesprekken met medewerkers en 

cliënten/bewoners. Daarnaast toetsten zij zorgdossiers. 

De uitkomst: behoud van goud en complimenten van de auditor 

over de wijze waarop we zorg verlenen!

Een uitslag die we uiteraard weer met trots en blijdschap in 

ontvangst hebben genomen!

Behoud van goud 
voor Schiewaegh!
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Van roken is algemeen bekend dat het zeer ongezond is. Datzelfde geldt voor het zogenoemde ‘meeroken’, 

oftewel het in een ruimte verkeren, waarin door anderen gerookt is of wordt. Een en ander heeft ertoe 

geleid, dat werknemers in Nederland inmiddels recht hebben op een rookvrije werkplek.

Om dat ook voor Frankelandgroepmedewerkers te realiseren, hebben wij onze bewoners en cliënten om 

hun medewerking gevraagd.

Momenteel is het nog zo dat bewoners en cliënten achter hun eigen voordeur gewoon mogen roken. 

Dat blijft natuurlijk ook zo!  

Maar … niet meer op die momenten dat een Frankelandgroep medewerker achter de voordeur zorg of 

 diensten (huishoudelijke hulp, technische dienst, etcetera) komt verlenen.

Dit ‘rookverbod’ – waarmee de vijf cliëntenraden van de  Frankelandgroep op 

31 januari unaniem hebben ingestemd – is op 1 maart ingegaan.

Wij vertrouwen erop dat onze bewoners en cliënten zich aan deze 

regel houden en bij voorkeur ook niet roken één uur voordat een 

 Frankelandgroepmedewerker komt.

Inmiddels is dit nieuwe beleid ruim een maand van kracht en 

 vooralsnog gaat dit erg goed. Hier zijn wij zeer blij mee!  

Invoering rookverbod
Door bestuur en directie Frankelandgroep

Eigen bijdrage langdurige zorg verlaagd
Per 1 januari 2018 is de eigen bijdrage voor de langdurige zorg verlaagd. Dit is een van de maatregelen van 

het regeerakkoord van het kabinet Rutte III om de stapeling van zorgkosten voor mensen aan te pakken. 

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer 

dat verschillende eigen bijdragen voor langdurige zorg de komende jaren omlaag gaan. De eerste stappen 

gingen in per 1 januari 2018. Het gaat om het verlagen van het percentage van het inkomen dat meetelt voor 

de berekening van de zogenoemde lage eigen bijdrage voor Wlz-zorg en beschermd wonen op grond van de 

Wmo. 

Voor wie?
Deze lage bijdrage geldt in situaties waarin de cliënt (of partner) zelf nog woonlasten draagt. Daarvan is 

sprake als de cliënt Wlz-zorg zonder verblijf ontvangt: in een volledig pakket thuis, modulair pakket thuis of 

zelf zorg met een persoonsgebonden budget inkoopt. De lage eigen bijdrage geldt onder meer ook tijdens 

de eerste zes maanden dat de cliënt in een Wlz-organisatie woont of met een maatwerkvoorziening in een 

accommodatie voor beschermd wonen verblijft. 

Hoeveel?
De eigen bijdrage is afhankelijk van inkomen en vermogen. Het percentage van het inkomen dat meetelt 

voor de berekening wordt met ingang van 1 januari 2018 verlaagd van 12,5% naar 10%. Ruim 30.000 mensen 

gaan er op vooruit door deze maatregel, vooral mensen uit de middenklasse. Zij betalen 30 tot 150 euro 

minder per maand, zo meldt het ministerie van VWS.

En verder
Het kabinet wil vanaf 1 januari 2019 meer maatregelen nemen. 

Zo zal de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage Wlz en beschermd wonen halveren van 8% 

naar 4%. Ook kondigt de minister aan dat de overgangstermijn van de lage eigen bijdrage naar de hoge 

bijdrage, als een cliënt verhuist naar een Wlz-organisatie of accommodatie voor beschermd wonen, wordt 

verkort: van zes maanden naar vier maanden. Voorts gaat het ministerie van VWS verder met gemeenten 

overleggen over een eenvoudig en transparant abonnementstarief van € 17,50 per vier weken, voor huis-

houdens die gebruik maken van ondersteuning vanuit de gemeente. 

Met de verlaging van de lage eigen bijdrage neemt het 

nieuwe kabinet vanaf 1 januari 2018 de eerste stappen om 

de stapeling van kosten voor zorg voor mensen betaal-

baar te houden. Het ontwerpbesluit waarin de maatregel 

wordt doorgevoerd is voor advies aan de Raad van State 

gezonden. Na het advies van de Raad van State wordt het 

ontwerpbesluit nog definitief gemaakt.

Meer informatie over de 

eigen bijdrage vindt u op 

de website van het CAK: 

www.hetcak.nl.

Zorgwegwijzer
Praktische informatie voor u!
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Daarnaast adviseert ze individuele bewoners van 

alle locaties. 

“We kijken bijvoorbeeld naar hoe de mensen 

gewend zijn te eten voor ze in Frankeland komen 

wonen en hoe ze dan meer of anders kunnen 

gaan eten als dat medisch noodzakelijk zou zijn. 

Als iemand afvalt en bijvoorbeeld alleen maar 

magere melk drinkt adviseren we om vollere melk 

te drinken, of om vaker of een dubbele portie 

vleeswaren op brood te eten. Zo ervaren mensen 

niet dat ze méér moeten eten, maar krijgen ze wel 

meer calorieën en eiwitten binnen.”

Soms komen er mensen in een locatie wonen met 

een ongezonde eetgewoonte. “Het is niet zo dat 

we meteen proberen die gewoonte te veranderen. 

Als eerste hebben we met de cliënt een gesprek 

en vragen dan: ‘Wilt u iets met de voeding doen 

om gezonder te gaan eten en drinken?’ Sommigen 

willen wel veranderen, maar er zijn ook mensen 

die dat niet (meer) willen. Ook zien we steeds meer 

mensen binnenkomen die overgewicht hebben, of 

gesettelde bewoners die steeds meer in gewicht 

toenemen. Dan kunnen we in ieder geval proberen 

ervoor te zorgen dat deze mensen tenminste op 

gewicht blijven. Want door overgewicht wordt het 

moeilijker in beweging te komen, bijvoorbeeld 

om zichzelf te verzorgen of aan te kleden. En als 

ze hulpbehoevend zijn, dan kan zorg leveren ook 

bemoeilijkt worden. De keuze, wat iemand zal gaan 

eten, is dus een belangrijke.”

“Het komt voor dat ik niet veel meer voor mensen 

kan betekenen, zeker als ze niks meer met hun 

voeding willen. Ik probeer dan te kijken wat ze 

nog wel willen en wat de mogelijkheden zijn. Kom 

je ook hier niet verder, dan gaan we zo moge-

lijk overleggen met de zorg om de voeding voor 

de bewoner optimaal en zo smakelijk mogelijk 

te maken. Het is dan de samenwerking met de 

zorg om tot een goed resultaat te komen voor de 

bewoner, zo nodig in overleg met arts en familie.”

Voor de bewoners van de Frankeland-locaties zijn goede voeding 

(met name eiwitten), het behoud van spiermassa en beweging van 

groot belang om zo lang en gezond mogelijk te kunnen leven. Zeker 

op hogere  leeftijd is kwaliteit van leven van belang. 

Diëtiste Berdien Schram-van der Poel is hier dagelijks mee bezig.

In gesprek met

Door Rob Besseling

Berdien Schram-van der Poel

Berdien heeft zich onlangs verdiept in sarcopenie, 

verlies van spiermassa bij ouderen: hoe je de 

spiermassa zo lang mogelijk kunt blijven behouden 

of op een gewenst niveau kunt krijgen, want die 

neemt af naarmate je ouder wordt. Daarbij is het 

belangrijk om te blijven bewegen en voldoende 

eiwitten binnen te krijgen (dierlijke producten als 

vlees, vis, kaas, melk en melkproducten). Ouderen 

die te weinig bewegen herstellen langzamer van 

het verlies van spiermassa.  

Het blijkt nog niet zo simpel om te definiëren wat 

precies ‘goede’ voeding voor iemand is. “Dat hangt 

sterk af van de persoon die de voeding krijgt aan -

geboden. Deze kan beperkingen hebben (zoals 

natriumarm eten of allergieën). En als iemand 

die al een tijdje niets binnenhield, een boterham-

metje met beleg heeft opgepeuzeld, is dat voor dat 

moment ‘goed’ gegeten.”

“In de locaties van de Frankelandgroep zie ik 

mensen met zowel somatische (lichamelijke) 

klachten als mensen met psychogeriatrische 

klachten (dementie). De belangrijkste problemen 

waarbij ik word betrokken zijn ondervoeding en 

onbedoeld gewichtsverlies, overgewicht, decubitus 

(doorliggen) en diabetes.”
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Soms hoort ze mensen zeggen: waarom zou ik nog 

moeite doen en gaan lopen of bewegen? 

“Ik hoop dat bewoners en alle andere betrokkenen 

zich realiseren dat, hoe oud je ook bent, het kunnen 

bewegen heel belangrijk is voor de zelfstandig-

heid van de mens. Denk daarbij aan het even een 

bezoekje brengen aan iemand of het zelfstandig 

gebruik kunnen maken van het toilet.” 

Berdien denkt dat het ook voor mantelzorgers in de 

thuissituatie belangrijk is om veranderingen in het 

gedrag van degene die ze verzorgen, aan te kaarten 

bij de huisarts, thuiszorg of andere professionele 

begeleiders, zodat het op adequate wijze met de 

bewoner of cliënt kan worden besproken, allemaal 

in diens belang. 

“Ook veranderingen in het lichaamsgewicht of de 

armomtrek zijn het melden waard, want het zijn 

signalen waar je iets mee kunt.”

Berdien spreekt regelmatig met de bewoners en 

cliënten die ze in behandeling heeft. “Zo kan ik op 

maat advies geven over voeding en leefwijze. Maar 

het is soms ook belangrijk dat ik direct in contact 

kom met de bewoner of cliënt, zodat ik een goed 

beeld krijg van de persoon waar het om gaat.  

Als deze er bijvoorbeeld een beetje grauw uit ziet, 

kan dit aanleiding zijn om sneller actie te onder-

nemen dan wanneer dat niet het geval zou zijn. Ook 

kan de lichaamstaal van de bewoner duidelijkheid 

brengen in diens problematiek en is het dus van 

belang daar kennis van te nemen.”

Zij overlegt ook zo nodig met mantelzorgers van 

thuiswonenden, die niet willen eten of er moeite 

mee hebben, om niet aan te dringen of te dwingen 

want dit werkt vaak averechts. “Beter zou het zijn 

om de cliënt keuzes voor te leggen. Wat wil deze 

eten? Wat is er mogelijk? Laat de oudere maar 

vertellen wat deze nog wil, nog wel lekker vindt. 

En als ze per se niet willen eten, probeer dan te 

achterhalen wat er aan de hand is. Je kunt hem of 

haar ook laten vertellen wat de gevolgen van het 

niet-eten kunnen zijn. Zo kun je proberen de cliënt 

bewuster te laten worden van wat deze aan het 

doen is. Zo laat je de mens in zijn waarde, kan deze 

de regie over het leven zo lang mogelijk behouden.”

Het blijkt nog niet zo 

simpel om te definiëren 

wat precies ‘goede’ 

voeding voor iemand is.

Hartenwens mevrouw Fijten
Door Sandra Verbrugge

De hartenwens van mevrouw Fijten was een dagje naar het 

Rijksmuseum in Amsterdam.

Op woensdag 7 februari is haar hartenwens in vervulling 

gegaan.

Mevrouw Fijten heeft genoten van alle mooie schilderijen. Er 

was zelfs een schilderij dat is geschilderd door Adam Pijnacker, 

nota bene een ver familielid van mevrouw!

We zijn met het busje van het Rode Kruis gebracht en gehaald: 

alles was netjes verzorgd.

Mevrouw Fijten bedankt iedereen die dit voor haar mogelijk 

heeft gemaakt.
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Vrijdag 10 november 2017 was de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Een dag waarop  mantelzorgers, 

verspreid over het hele land, in het zonnetje werden gezet. Zo ook de mantelzorgers van de 

Frankelandgroep! 

Smaakpapillen verwend tijdens 
High Five-buffet voor mantelzorgers!

aan bij het High Five-buffet in Frankeland, Harg-

Spaland en Schiewaegh. De reacties waren positief! 

Mantelzorgers voelden zich echt in het zonnetje 

gezet. Dat blijkt onder meer uit een van de reacties 

na afloop: “Graag willen wij via u en uw medewer-

kers de Frankelandgroep heel hartelijk bedanken 

voor al het heerlijks, dat ons is voorgezet. 

Wij voelen ons met deze Dag van de Mantelzorg 

buitengewoon verwend”.

Kortom: we kunnen terugkijken op drie succes-

volle en bovenal smaakvolle diners! Via deze weg 

willen wij onze mantelzorgers nogmaals hartelijk 

bedanken en onze waardering uitspreken voor al 

hun goede zorgen!

In editie 6 van 2017 schreven we al, dat mantelzor-

gers van onze bewoners en van onze huurders in 

de Liduinahof en Vaartland professioneel op de 

foto zijn gezet.

Inmiddels zijn ook de mantelzorgers van onze 

cliënten in de thuissituatie hierbij betrokken. Zij 

kregen van ons een ontspannen avondje/middagje 

uit aangeboden in de vorm van een High Five-

buffet in één van onze Brasserieën. 

Samen met een introducé mochten zij in een van 

onze locaties aanschuiven bij een speciaal voor hen 

bereid feestelijk buffet. Warme en koude voor- en 

hoofdgerechten, visschotels, diverse soorten vlees, 

een uitgebreide saladebar, diverse bijgerechten en 

een uitgebreid dessertbuffet. Er was voor ieder wat 

wils!

Er is enthousiast gereageerd op de uitnodiging! 

Verdeeld over drie dagen in februari en maart 

schoven in totaal zo’n 180 mantelzorgers en gasten 
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Door  Joke van Leeuwen-Zuidgeest, Stadsarchief Vlaardingen

Landgoed Hoogstad
Een lange oprijlaan geeft toegang tot een landgoed dat een beschermde 

status geniet, boerderij ‘Hoogstad’. Een groene enclave, ingeklemd 

tussen bedrijventerrein Hoogstad, de Westlandseweg, de Burgemeester 

Heusdenslaan en de A20. Ondanks alle drukte eromheen is het een plekje 

in de stad waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan. 

Archeologisch monument
Het landgoed heeft een eeuwen-

lange geschiedenis. 

Zowel het terrein als de onder-

grond waarop het monumentale 

complex staat, is een gemeen-

telijk archeologisch monument. 

Onder de twee terpen bevinden 

zich vermoedelijk de resten van 

een vroege, wellicht in de 11e 

eeuw gebouwde ontginnings-

boerderij. In de noordelijke terp 

liggen hoogstwaarschijnlijk de 

overblijfselen van een ook uit 

de hoge middeleeuwen date-

rend mottekasteeltje (‘motte’= 

kunstmatig aangelegde aarden 

heuvel). 

Stadsarchief Vlaardingen
van prehistorische dammen en 

duikers uit de periode 175 voor 

tot 175 na Christus.

De imposante oprijlaan komt 

uit op het grote erf van de 

boerderij, waarop een schuur, 

een garage en twee hooi-

bergen staan. Op de garage 

staat een aantal duivenhokken. 

Deze herinneren aan een van 

de voormalige bewoners van 

het complex, dokter Cornelis 

Moerman. Achter de boerderij 

en het ernaast staande heren-

huis ligt een – beschermde –  

hoogstamboomgaard met 

diverse fruitbomen.

Tegenwoordig ligt op deze 

plek de boomgaard, die ook 

beschermd is. Op de zuidelijke 

terp liggen een in aanleg vroeg 

17e-eeuwse boerderij en een 

herenhuis dat dateert uit 1859.

In de stal van de boerderij – in 

de volksmond ook wel de ‘Moer-

manboerderij’ genoemd – zijn 

bij graafwerkzaamheden resten 

van een 15e -eeuwse haard 

aangetroffen. 

Tijdens de aanleg van het 

naastgelegen  bedrijventerrein 

Hoogstad zijn belangrijke 

archeologische vondsten 

gedaan, waaronder een stelsel 
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Dokter Cornelis Moerman
De meest bekende bewoner van 

boerderij Hoogstad is ongetwij-

feld de omstreden Vlaardingse 

huisarts en kankertherapeut 

dokter Cornelis Moerman 

(1893–1988). 

Hij is hier geboren en ook 

gestorven. In 1929 begon hij 

er zijn huisartsenpraktijk. 

Gefascineerd door de steeds 

vaker voorkomende ziekte 

kanker, ontwikkelde hij een 

alternatieve therapie. Deze 

hield, kort samengevat, een 

dieet in van veel groente, fruit 

en granen en weinig of geen 

vlees. Hiermee pretendeerde 

hij niet alleen kanker te kunnen 

voorkomen, maar ook te kunnen 

genezen. De duiven gebruikte hij 

om voedingsexperimenten op 

uit te voeren.

Dokter Moerman had naast 

veel trouwe aanhangers ook 

felle tegenstanders, waaronder 

de Vereniging tegen de Kwak-

zalverij, die hem postuum in 

2000 op de eerste plaats zette 

van de lijst van de grootste 

kwakzalvers van de 20e eeuw.

Bron
Het Groot Vlaardings Prentenboek, 
H.J. Luth en M.P. Zuydgeest

Negen jaar na zijn dood, in 1997, 

zou de in originele staat verke-

rende, uit de jaren ‘30 stam-

mende dokterspraktijk open-

gesteld worden voor publiek. 

Toen echter bekend werd dat hij 

in 1956 in een in eigen beheer 

uitgegeven – maar niet verspreid 

– boekwerk zijn antisemitische 

overtuiging had geventileerd, is 

daar een stokje voor gestoken. 

Ook de nieuwe straatnaam, de 

Moermanlaan, die al aan een 

straat in het aangrenzende 

bedrijventerrein was gegeven, 

moest worden veranderd. 

Anno 2018: Te koop v.m. 
dokterswoning
De gemeente kreeg na de dood 

van Moerman het eerste recht 

van koop, mits Hoogstad tot 

2013 een ‘monument in blij-

vende herinnering’ zou blijven.

Inmiddels is het 2018 en heeft 

de gemeente Vlaardingen de 

dokterswoning te koop gezet. 

Voorwaarde is dat een aantal 

vertrekken in originele staat 

moet blijven. Daarbij moeten 

de cultuurhistorische en 

monumentale waarden van het 

landgoed behouden blijven én 

het landgoed moet van blijvende 

meerwaarde zijn voor de stad 

en haar inwoners.  

 

Bij speciale gelegenheden, 

zoals bijvoorbeeld Open 

Monumenten  dag, is de dokters-

praktijk open voor publiek en 

kan men er een kijkje nemen.

Museum Hoogstad
Vanaf 1993 tot 2003 kreeg de 

toenmalige Stichting Archeologie 

en Bouwhistorie gelegenheid 

om de archeologische collectie 

van Vlaardingen aan het publiek 

tentoon te stellen in boerderij 

Hoogstad. Museum Hoog-

stad heeft in de jaren dat het 

geopend was, heel wat Vlaar-

dingse leerlingen en vele andere 

geïnteresseerden ontvangen. 

Sinds 2011 is de gehele archeo-

logische collectie te bekijken 

op de website geschiedenis-

vanvlaardingen.nl. De fysieke 

vondsten zijn iedere donderdag 

van 13.00 uur tot 15.00 uur te 

bekijken in het Archeologisch- 

en Bouwhistorisch depot. Dat 

bevindt zich op de bovenste 

verdieping van de bibliotheek 

aan de Waalstraat. 

Helinium
In de voormalige stal van de 

boerderij voert de archeolo-

gische werkgroep Helinium al 

jaren haar werkzaamheden uit. 

Helinium is een afdeling van de 

landelijke Archeologische Werk-

gemeenschap voor Nederland.

Het herenhuis wordt sinds 1990 

bewoond door het kunste-

naarsechtpaar Peter Dumas en 

Wilma Kuil. Zij hebben hier ook 

hun ateliers.



Nederland: beroemd om zijn molens, klompen en 

bloemen, vooral bloemen. En wie houdt er nou niet 

van bloemen? Een uitstekend middel om een ruzie 

bij te leggen, een verjaardag of trouwdag mee op te 

‘fleuren’ of gewoon voor jezelf om je huis in lente-

sfeer te krijgen. 

Waar kun je die bloemen nu het best in geuren en 

kleuren bewonderen? 

Natuurlijk, in de Keukenhof in Lisse. Acht weken per 

jaar laat de Keukenhof u meegenieten van meer 

dan zeven miljoen voorjaarsbloeiende bloembollen. 

Het thema van dit jaar is ‘Romantiek’.

Het trekt meer dan anderhalf miljoen bezoekers en 

een aantal daarvan komt uit Vaartland. Vrijwilligers 

brachten op 27 maart en 5 april een aantal enthou-

siaste bewoners met de taxibus naar de Keukenhof 

waar een hele dag genoten werd van al het moois 

daar. Alleen maar tevreden gezichten, hoewel men 

’s avonds best moe was. 

Had u graag mee gewild? Op dinsdag 24 april rijdt 

de chauffeur nog één keer graag een bus vol bloe-

menliefhebbers heen en terug. Meer informatie 

hierover is te verkrijgen bij de activiteitenbegelei-

ders van Vaartland.

Zeg het met 
bloemen

Meer informatie over de Keukenhof 

kunt u vinden op de website 

www.keukenhof.nl

Door Carien Kemink

Nieuws   4746   Frankelandgroep
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Alzheimer Café Schiedam
Heeft u dementie of bent u partner of mantelzorger van iemand met dementie?

Met het Alzheimer Café biedt de Frankelandgroep u maandelijks de gelegenheid om in contact te komen met 

lotgenoten. In een ongedwongen sfeer kunt u ervaringen met elkaar uitwisselen en in gesprek gaan over de 

problemen die dementie met zich meebrengt.

Het Alzheimer Café biedt informatie en steun en werkt aan meer openheid over dementie.

De toegang tot elk Alzheimer Café is vrij. Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening.

Agenda Alzheimer Café
Dinsdag 8 mei van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Havenzaal in Frankeland
Gastspreker : Jan Driesen

Onderwerp : Wat kan een neuroloog voor u betekenen?

Jan Driesen, neuroloog in het Franciscus Gasthuis & Vlietland, is deze avond te gast. Hij licht verschillende 

vormen van dementie toe met daarbij de mogelijke geestelijke en lichamelijke veranderingen.

Dinsdag 12 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Havenzaal in Frankeland
Gastspreker : Sofie Bruist

Onderwerp :  Wat te doen als u zorg nodig heeft en op welke zorg kunt u aanspraak maken?

Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, kan aanspraak maken op de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor 

heeft u een indicatiestelling nodig: een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en wat de intensiteit van 

deze zorg is.

Sofie Bruist, beleidsmedewerker DSW, vertelt u deze avond over hoe een indicatiestelling voor Wlz-zorg tot 

stand komt, wat voor vormen zorg er zijn, hoe het werkt met wachtlijsten en welke kosten (eigen bijdrage) er 

aan Wlz-zorg verbonden zijn.

Een keer per twee maanden organiseren we met onze samen-

werkende partners een Parkinson Café. Het Parkinson Café 

biedt lotgenotencontact voor mensen met Parkinson, hun 

partner en overige mantelzorgers.

Het Parkinson Café is onderdeel van het expertisecentrum 

Parkinson van de Frankelandgroep en is tot stand gekomen in 

samenwerking met de Parkinson Vereniging, Minters Mantel-

zorg en de Parkinsonverpleegkundige van het Franciscus 

Gasthuis & Vlietland.

De toegang tot elk Parkinson Café is vrij. Eventuele consump-

ties zijn voor eigen rekening.

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

Onderwerp : geavanceerde therapieën bij Parkinson

 

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

Onderwerp :  het belang van voeding bij Parkinson

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

Onderwerp :  seksualiteit bij Parkinson

Agenda Alzheimer Café en Parkinson Café

De overige Alzheimer Cafés in 2018 vinden plaats op:

• dinsdag 10 juli

• dinsdag 14 augustus

• dinsdag 11 september

In de komende edities van Frankelandgroep Nieuws krijgt u 

specifiekere informatie over de inhoud van bovengenoemde 

cafés.

Zie voor de Alzheimer Cafés en Parkinson Cafés ook onze 

website: www.frankelandgroep.nl.

Parkinson Café
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Haar deur staat open, er klinkt gezellige radiomuziek, de verwarming staat hoog (niet te hoog gelukkig) … 

Ik voel me welkom. Ik mis alleen de geur van koffie, maar dat probleem is binnen vijf minuten verholpen. 

Koekje erbij, plaatje compleet; mevrouw Liduina Elisabeth, afgekort Luud, heeft er zin in. Ik mag Luud 

zeggen, maar voor mij is ze mevrouw Van Akkeren, 90 jaar geleden geboren in de Spinhuisstraat in 

Schiedam. Als allerjongste in een gezin van tien kinderen, ze zal daardoor wel extra verwend zijn met zoveel 

oudere broers en zussen. Maar niets is minder waar. Ze moet op twaalfjarige leeftijd stoppen met school 

en thuis meehelpen in het gezin, omdat moeder ziek wordt. En wat hàd ze graag doorgeleerd. Maar op al 

zo jonge leeftijd een groot gezin draaiende zien te houden, maakt wel dat ze vroeg volwassen is. Natuur-

lijk heeft ze als kind ook buiten gespeeld, touwtje gesprongen, bussietrap gespeeld; als ze overdag al haar 

huishoudelijke taken netjes heeft afgewerkt, blijft er soms ’s avonds nog weleens wat tijd over om met haar 

vriendinnetje Toos te spelen. Toos, haar maatje voor het leven, die ook in Frankeland heeft gewoond en vorig 

jaar overleden is. Ze mist haar nog dagelijks. 

Vader is timmerman en een goeie ook. Zijn speci-

aliteit is spiltrappen ontwerpen, uittekenen en 

inbouwen: hij heeft onder de rijke mensen een 

vaste klantenkring, want men wil alleen timmerman 

Volk. Ze hebben het daardoor altijd goed gehad 

en ook tijdens de oorlog niet echt honger geleden. 

Vader is dan ook razend trots op zijn Volkswagen, 

een grijze kever, die hij in de jaren ‘50 aan kan 

schaffen.

Het gezin Van Akkeren krijgt twee kinderen. Ze 

lacht ondeugend en vertelt: ”Mijn moeder heeft me 

één goeie raad meegegeven, toen ik trouwde. Zorg 

dat je nooit met tien kinderen komt te zitten. En 

ook als goed katholiek weet je dan wel, hoe je zoiets 

het beste kunt aanpakken.”

Oké, twee zonen dus, inmiddels ook dik in de 60, 

getrouwd en samen goed voor drie kleinkinderen. 

Met de zoon, die in Spanje woont, heeft ze het 

meest contact: iedere dag wel via whatsapp of 

via skype. Ze lacht om mijn verbaasde gezicht. 

“Ja, deze dame is met haar tijd meegegaan. Naast 

lezen en puzzelen breng ik best een hoop tijd door 

achter mijn laptop en met mijn mobiel. En ik heb 

een speciale sportzender, want ik hou van voetbal 

kijken. Vooral Ajax hè, mijn club.”

Op de koffie bij …
Mevrouw Luud van Akkeren-Volk 
in Frankeland

Door Carien Kemink

Mevrouw Van Akkeren scheelt achttien jaar met 

haar oudste broer; terwijl zij opgroeit, brengt 

een aantal broers en zussen al geld binnen. Dus 

dan heeft ze tòch voordeel van het feit dat ze 

de benjamin is, opper ik. En dat moet mevrouw 

wel beamen. Op zondag piept ze er regelmatig 

tussenuit met Toos, om dansles te krijgen bij Sitton. 

Dat wordt in het geheim betaald door een oudere 

broer, want dansen op zondag, in een streng 

katholiek gezin, foei. Haar ouders hebben het nooit 

geweten. 

Mevrouw leert borduren, haken, breien en naaien 

en vanaf haar achttiende verdient ze mee in het 

gezin als coupeuse. Maar wanneer ze op 23-jarige 

leeftijd trouwt met haar Karel, is het afgelopen 

met werken. Een absurde regel, vindt ze nog altijd. 

Hoewel ze er ook niet bij kan, dat tegenwoordig 

iedereen met zijn tweeën werkt, ondertussen een 

gezin sticht en idioot hoge hypotheken kan krijgen. 
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In de locaties van de Frankelandgroep werd ook 

gebakken. Leerlingen van groep zes en zeven van 

basisschool De Wieken uit Schiedam kwamen op 

enkele afdelingen van Frankeland de pannen-

koeken bakken. 

In tweetallen werd er gebakken en anderen 

zorgden ervoor dat de tafels mooi werden gedekt. 

Ondertussen was er ook nog tijd voor een spelletje 

of voor een onderling gesprekje. 

Vervolgens genoot iedereen van de heerlijke 

pannenkoeken. Zowel voor de leerlingen en de 

bewoners was het een geslaagd feest.  

Ze wonen heel lang in Vlaardingen, in de Indische 

buurt. Wanneer de jongens de deur uit zijn en ze 

net gaan denken aan de toekomst samen, sterft 

Karel plotseling na een kort ziekbed. Ze wordt op 

52-jarige leeftijd weduwe en is dus nu al zo’n 38 jaar 

alleen. Met haar levensmotto ‘doorademen, niet 

aanstellen en doorgaan’ weet ze haar leven steeds 

weer goed op de rails te krijgen. Ze verhuist uit de 

veel te ruim geworden woning naar een apparte-

ment in de Fazantstraat in Vlaardingen, waar ze tot 

eervorig jaar woont. Ze heeft daar de ruimte om 

zoonlief uit Spanje te logeren te hebben met zijn 

gezin, maar het is juist déze zoon, die de noodzaak 

van verzorgd wonen als eerste aankaart. En eigen-

lijk is ze daar dan ook wel aan toe. Natuurlijk mag 

ze op deze leeftijd niet mopperen, maar rug, hart 

en longen (COPD) laten haar regelmatig voelen, dat 

het tijd wordt om een ‘veiliger plekje’ te zoeken. 

Na anderhalf jaar Frankeland is ze een en al lof; ze 

begrijpt als geen ander waarom Frankeland zo vaak 

in de prijzen valt. Een prachtkamer, lieve verzor-

genden, leuke dagbestedingen. Ze bakt een keer in 

de week en raadt plaatjes op de muziekmiddagen. 

Tot voor kort at ze samen met Toos in de Haven-

zaal, maar sinds Toos overleden is, eet ze op haar 

kamer. Ze kan heel goed alleen zijn, dat heeft ze 

allang bewezen.

Mevrouw Van Akkeren heeft net haar 90ste 

verjaardag gevierd met een etentje in de Haven-

zaal.”We waren met veertien personen. Toen ik 65 

werd en ook 70 en 80, hebben we dat ook altijd 

gevierd. Ieder jubileum is een feestje waard. Maar 

het aantal feestvierders wordt steeds minder.”

Bij het weggaan vraag ik haar, hoe de rest van haar 

dag eruit ziet. “Ik ga eerst met mijn zoon skypen op 

mijn laptop, want mijn mobiel ligt op te laden, die 

is bijna leeg. En vanmiddag lekker een spelletje op 

laptop of telefoon. Ik vermaak me wel hoor.”

Hoor ik hier iemand van 90 of iemand van 30? Ach 

ja, … je bent zo oud als je je voelt hè!

“Ik ga eerst met mijn zoon skypen op 

mijn laptop, want mijn mobiel ligt op 

te laden ...”

Nationale   Pannenkoekdag
Door Erika van Driessen Hoogland

In de strip van Jan Jans en de kinderen heeft de 

opa van Catootje 29 november uitgeroepen tot 

Sint Pannenkoekdag. Maar dat wist u misschien 

niet, Nederland heeft ook een Nationale 

Pannenkoekdag.

Vrijdag 16 maart werd alweer de twaalfde editie 

van de Nationale Pannenkoekdag gevierd. Dit is een 

dag dat basisschoolleerlingen door heel het land 

pannenkoeken bakken voor ouderen in de buurt. 

Gewoon, omdat opa’s en oma’s best weleens in het 

zonnetje gezet mogen worden. 

Dit jaar was er weer een recordaantal inschrij-

vingen: 1.250 scholen bakten met hun leerlingen 

voor ouderen!
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High Five-diner
Om de twee maanden wordt op alle locaties een heerlijk menu van hoge kwaliteit aangeboden. Iedereen is 

welkom om aan te schuiven. Wel dient u zich van tevoren bij de horeca/keuken aan te melden.

Tijdens deze culinaire avonden wordt onder het genot van livemuziek een smakelijk en mooi viergangendiner 

geserveerd met een kopje koffie of thee toe. De overige dranken zijn niet bij de prijs inbegrepen.

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

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

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

Frankeland Op de vrijdagen 8 juni, 10 augustus, 12 oktober en 7 december

Jacobs Gasthuis Op de zaterdagen 9 juni, 11 augustus, 13 oktober en 21 december

Schiewaegh Op de zaterdagen 16 juni, 4 augustus, 13 oktober en 8 december

De kosten voor de culinaire avonden bedragen:

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

Huurders en overige prijsgereduceerden : € 17,50

Overige bezoekers : € 22,50

Smulmiddagen
In alle locaties van de Frankelandgroep worden ‘Smulmiddagen’ georganiseerd.

De ‘Smulmiddagen’ laten zich het best omschrijven als een ‘heerlijk tussendoortje in de middag’.

De data van de ‘Smulmiddagen’ worden op alle locaties ruim van tevoren via posters aangekondigd.

Het onderstaande overzicht geeft alvast een idee van wat er elke maand geserveerd zal worden. 

April High tea (met oranje tintje)

Mei Warme Belgische wafels met ijs

Juni Haringmiddag

Juli IJsmiddag

Augustus Snertmiddag

September Mosselen

Oktober Bittergarnituur met warme en koude hapjes

November Beaujolais met een kaasplankje

De kosten voor de ‘Smulmiddag’ bedragen:

Bewoners en broodmaaltijd/warme-maaltijdabonnementhouders : Gratis

Huurders en overige prijsgereduceerden : € 3,50

Overige bezoekers : € 6,00

Hopelijk mogen de locaties u binnenkort verwelkomen!

 

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

en van de ‘Smulmiddagen’.
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De Frankelandgroep krijgt regelmatig via ZorgkaartNederland.nl waarderingen binnen van bewoners, 

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

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

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

de Frankelandgroep ervaren. 

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

hoogte van de ‘cijfers’. 

ZorgkaartNederland 
in beeld

Waarderingen eerste kwartaal 2018 

 Aantal Gemiddeld  Aanbevolen Gemiddeld 
 waarderingen cijfer door cijfer
    (sinds 2010)

Frankeland 16 9,0 100% 8,6

Harg-Spaland 7 9,0 100% 8,5

Jacobs Gasthuis 4 9,4 100% 8,6

Schiewaegh 4 8,5 75% 8,4

Vaartland 4 8,8 75% 8,6

Thuiszorg Ouderen 15 9,3 100% 9,1

Frankelandgroep

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, telefoon 010 – 426 49 25. 

High Five-menu april
Met dit menu gaat de Frankelandgroep dit jaar, onder leiding van chef  

Peter Kallenbach, meedoen aan de wedstrijd ‘Beste menu van de Zorg 2018’.

De bezoekers van het High Five-diner in april zijn de eersten die dit menu samen met ons 

mogen proeven. Wij zijn heel benieuwd naar de reacties van onze gasten en hopen velen 

van u te mogen verwelkomen.

‘Beste menu van de Zorg 2018’

Voorgerecht 
Salade ‘kapsalon’ met griesmeelfriet

Hoofdgerecht
Gebraden diamanthaas met jeneverjus, gebakken mais gnocchi 

en gegrilde pastinaak en gele wortel 

 

Nagerecht
Warme Brusselse wafel met gemarineerde ananas en vanille-fudgesaus

High Five-menu juni
Amuse 

Aspergemousse met doperwtscheuten en mini-asperges

Voorgerecht 
Heldere aspergebouillon

Hoofdgerecht
Varkenshaasmedaillons

Gegratineerde asperges met ham en kaas

Krieltjes uit de oven

Dessert
Tiramisu met aardbeien
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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?

Op woensdag 25 april gaat de reis via de Betuwe route 

met haar prachtig gekleurde bloesem naar Vianen. Daar 

stapt u op een fraai schip van rederij Waterfeesten en 

vaart u via vijf sluizen onder meer over de Lek en het 

Amsterdam-Rijnkanaal.

Tijdens deze voorjaarstocht geniet u van een heerlijke 

lunch.

Het instappen bij Frankeland is om 10.15 uur.

Rond 17.30 uur bent u terug bij de opstapplaats.

De kosten van deze reis bedragen € 57,50 per persoon.

U kunt zich voor deze reis inschrijven op maandag 

16 april tussen 14.00 uur en 15.00 uur in de Havenzaal 

van Frankeland.

Op woensdag 13 juni brengt de bus u naar het pittoreske 

Elburg, van waaruit u vertrekt voor een bijna twee uur 

durende boottocht op het Veluwemeer.

Tijdens deze tocht kunt u genieten van een heerlijke 

lunch.

Het instappen bij Frankeland is om 10.00 uur.

Rond 17.00 uur bent u terug bij de opstapplaats.

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

U kunt zich voor deze reis inschrijven op maandag 4 juni 

tussen 14.00 uur en 15.00 uur in de Havenzaal van 

Frankeland.

Op woensdag 16 mei gaat de reis naar  restaurant 

Onder de Pannen in Leerbroek, waar u een schitte rende 

theatershow te zien krijgt en waar de  gezelligheid van 

weleer voelbaar zal zijn.

Voorafgaand aan de show krijgt u een heerlijke koffie-

tafel aangeboden.

Het instappen bij Frankeland is om 10.30 uur.

Rond 16.30 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 7 mei 

tussen 14.00 uur en 15.00 uur in de Havenzaal van 

Frankeland.

Voorjaarsrondvaart 
door vijf sluizen

Varen op het Veluwemeer

Nostalgie 
in LeerbroekBusreizen vanuit Frankeland
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Handwerkclub bij Yvon Koopman
Door Louise Melchers

De dames van de handwerkclub van Frankeland gingen op bezoek bij Yvon Koopman. Ze wilden wel eens met 

eigen ogen zien wat deze kunstenares allemaal bij elkaar gehandwerkt had. 

Ze reisden daarom af naar Ruimte in Beweging in de Boterstraat in Schiedam.

“We handwerken normaal op donderdagmorgen in de Hofserre in Frankeland,” vertelt mevrouw 

De Groot-van Harmelen. “We hebben Yvon wel eens geholpen met het vouwen van zakjes, waar lichtjes in 

kwamen. Die heeft ze toen gebruikt in het Julianapark voor het Winterlicht-project.” 

“We breien en haken omkeerpoppen, beesten en andere dingen,” aldus mevrouw Schouten. Ze vertelt ook 

dat het haar zelf helaas niet goed meer lukt om te handwerken, maar dat ze nog wel graag kaarten maakt. 

Mevrouw Hoetmer laat weten dat ze pas nog een sprei van 2 meter bij 75 cm heeft gehaakt voor SOS- 

kinderdorpen en dat mevrouw Boekel een vierkante sprei heeft gebreid. “De wol kopen we zelf en we 

verkopen handwerkstukken voor het goede doel of geven ze daaraan weg.”

In Ruimte in Beweging bewonderden de dames de kunstwerken van Yvon op de tentoonstelling ‘Wit’. 

Ze werden onthaald op koffie met slagroom en gebak en praatten er lustig op los. Daarna werd het tijd om 

de ‘bruidsjurken’ te passen en daarmee op de foto te gaan. Natuurlijk wilden ze precies weten hoe Yvon dat 

nu allemaal doet en zij deed dan ook een stukje voor. Ook de hond van Yvon was gezellig van de partij en liet 

zich graag door de dames aaien. 

Na afloop schreven ze allen iets liefs 

in het tentoonstellingsboek.

Zo’n bezoekje is zeker voor herhaling 

vatbaar.

http://deschiedammeronline.nl/Artikel-Detail/in-het-wit

Kunstproject ‘Ontregeling’
In februari waren kunstenaars Jeannette Eisses en Annemarie van Ulden te 

gast in Frankeland voor hun kunstproject ‘Ontregeling’.

Samen met bewoners van afdeling 2 gingen zij op zoek naar een nieuwe 

beleving van de ruimte in een voor de bewoners zo vertrouwde plek: de 

huiskamer. Al tekenend legden ze zaken bloot en probeerden zij het dagelijks 

leven te ‘ontregelen’.

Het project ging van start op 16 februari, toen de bewoners tijdens een 

tekenworkshop hun eigen beleving en verhaal hadden getekend. Deze teke-

ningen werden op 27 februari in de huiskamer geprojecteerd. Daarnaast was 

de huiskamer voorzien van prachtige, getekende portretten van de bewoners 

en allerlei terugkerende subtiele details. Zo kwamen de bloemen van de 

gordijnen op meerdere plekken in de ruimte terug.

Het project was van 18 maart tot en met 15 april 2018 te zien bij Stichting 

Kunstwerk aan de Boterstraat in Schiedam.

http://deschiedammeronline.nl/Detail-UitdeKunst/kunstenaars-ontregelen-frankeland
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Dinsdag 6 maart kwamen leerlingen van het Geuzencollege uit Vlaardingen op 

bezoek in Harg-Spaland. Zij kwamen in het kader van een burgerschapweek op 

school naar ons om iets voor de bewoners te doen. 

De twaalf meisjes volgen de leerweg Zorg en Welzijn en kwamen een manicure 

of handmassage voor de bewoners verzorgen. De activiteitenruimte was deze 

middag ingericht als een beautysalon en al snel zat het vol met dames en werd er 

uiteraard veel gelachen, gekletst en genoten. De bewoners kwamen ontspannen 

van de massage of met prachtig verzorgde nagels weer naar buiten. 

De leerlingen verbaasden zich over de verhalen van vroeger en de bewoners 

verbaasden zich over de kleding van tegenwoordig. “Die gaten in je broek, hoort 

dat?”

Kortom het was een prettige middag en zeker voor herhaling vatbaar.

Natuur-rijk Schiedam

Door Jacqueline Vos

Wist u dat 
• de nijlgans geen echte gans is (het 

is een eendensoort en familie van de 

bergeend)?

• kleine nijlgansjes ‘pullen’ heten?

• wanneer het nest zich in de boom 

bevindt, deze pullen zich zo naar 

beneden laten vallen wanneer ze het 

nest verlaten?

• ze dan toch heelhuids landen?

• nijlganzen wel 30 jaar oud kunnen 

worden?

Begin maart dit jaar werden we in Nederland 

verrast door een koudegolf: de Siberische beer 

werd deze genoemd. En dat terwijl inmiddels de 

narcissen en krokussen volop in bloei stonden.

Als winters toetje kon alsnog een aantal dagen 

worden geschaatst en lag er daarnaast twee dagen 

lang een laagje sneeuw. 

Een nijlganzenpaar had het voorjaar blijkbaar ook al 

vroeg in het hoofd: op 2 maart zag ik hen met tien 

kleine kuikentjes aan komen stappen over het ijs in 

de Westerhaven. 

Nijlganzen broeden ongeveer een maand: dat bete-

kent dat eind januari de eieren al gelegd moeten zijn.

Nijlganzen zijn van oorsprong exotische vogels 

en zoals de naam het al aangeeft: ze komen uit 

de Nijlvallei in Egypte. Door de oude Egyptenaren 

werd de nijlgans als een heilig dier bestempeld en 

regelmatig afgebeeld in de Egyptische kunst. Zoals 

meerdere exotische dieren in Nederland hebben ze 

zich hier gevestigd nadat ze zijn ontsnapt uit ‘gevan-

genschap’, waar ze als siervogel werden gehouden. 

Hoe mooi en schattig ze er ook uitzien, het blijken 

geen lieverdjes. Agressie schijnt het handelsmerk 

van deze ganzen te zijn. Ze passen ook geweld 

toe om nesten van andere vogels in te pikken. Dat 

kunnen nesten zijn van andere ganzen, maar ook 

van kraaien, roofvogels of eenden. Hierbij vallen 

ze ook de kuikens van andere watervogels aan, tot 

verdrinken aan toe. 

Nijlganzen kunnen zich ook ophouden in bomen: 

de nesten van kraaien bevinden zich in de kruin van 

een boom! 

Er zijn inmiddels zoveel nijlganzen dat goed in de 

gaten gehouden wordt of het aantal niet te groot 

wordt. Ieder nijlganzenpaar brengt gemiddeld vier 

jongen per jaar groot. Veel natuurlijke vijanden 

zijn er niet. Er wordt daarom op hen gejaagd om 

te voorkomen dat andere vogelsoorten door hun 

aantallen worden bedreigd. 

Geuzencollege
Door Marlies Engel

De Egyptische nijlgans
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De feestcommissie moest helaas door omstan-

digheden het rolstoeldansen en de verrassing 

van deze week, een optreden, uitstellen. Wié er 

zou gaan optreden was op dat moment nog niet 

duidelijk. 

Toen bekend werd gemaakt dat het uitgestelde 

optreden op 9 februari 2018 zou worden gehouden, 

begonnen de eersten zich af te vragen over wie het 

nou eigenlijk ging. Was het een bekende Neder-

lander, was het een man, of een vrouw? Of was het 

een band? Wié kwam er nou eigenlijk optreden?

Uiteindelijk werd het 9 februari. Die dag kwam de 

artieste op het afgesproken tijdstip binnen en werd 

ze door leden van de feestcommissie heimelijk en 

met gezwinde spoed naar een ruimte gebracht om 

zich om te kleden. Niemand mocht haar zien, om zo 

de verrassing zo groot mogelijk te laten zijn. 

Everien Noordam, lid van de commissie, assis-

teerde de ster die haar verschillende vragen over 

Schiewaegh en haar bewoners stelde. ‘Wat is dat 

precies, P.G?’ en ‘hoeveel mensen wonen hier 

eigenlijk?’ Ze wilde weten waar ze aan het werk ging 

en Everien wilde wel vertellen waar ze was en hoe 

het er aan toe gaat in Schiewaegh.

Het zou een optreden zijn dat voor de bewoners 

van het huis was bedoeld. En de zangeres zou twee 

keer een show van bijna een uur geven. 

Langzaam maar zeker vulde de ‘concertzaal’ zich 

met zo’n 60 bezoekers, die nog steeds niet wisten 

naar wie ze zouden gaan kijken en luisteren. 

Er wordt inmiddels gefluisterd dat dit optreden het 

best bewaarde geheim binnen Schiewaegh ooit 

is …

Zelfs toen de artieste en haar pianist via de trap 

naar beneden kwamen drong het nog niet goed 

door wie zij was. Dat gebeurde pas toen ze zich  

aan haar gehoor voorstelde: “Goedemiddag. Ik  

ben Joke Bruijs …”

Herkenning. Opgetogen kreten. Applaus. En op 

steeds meer gezichten een blije glimlach.

Joke had een mooie set met liedjes voor haar 

publiek samengesteld. En zodra ze deze op het 

podium begon te zingen, begeleid door haar 

pianist, werden er ogen rood en af en toe rolde er 

een traan in een zakdoek. En terwijl ze na de eerste 

liedjes het podium verliet en tussen haar gasten 

wandelde, vertelde ze wat zij in haar mooie carrière 

had meegemaakt. Dat ze aan het Nationaal Song-

festival had deelgenomen met het liedje ‘Okido’. 

En natuurlijk zong ze dat ook meteen, net als ‘Ali 

Cyaankali’, een van haar bekendste hits, over de 

gevaarlijke vrouw van Rotterdam, die iedereen in 

vuur en vlam zet. En ook haar liedjes over de haven 

van onze grote buurstad klonken dat het een lust 

voor het oor was.

Joke vertelde over het verleden, over haar jazz- 

carrière en de samenwerking met André van Duin, 

over de tijd dat geluk nog heel gewoon was en dat 

ze in de gelijknamige serie had gespeeld, samen 

met haar collega Gerard Cox. 

Soms bleef ze al zingend staan bij een bewoner, 

streelde diens wang of legde haar hand op 

gevouwen handen. Anderen zaten stil in hun stoel, 

naar Joke te kijken, naar haar te luisteren, van haar 

te genieten. 

De blikken, die ze met haar fans uitwisselde, zeiden 

genoeg. Ze begrepen elkaar, de zangeres en haar 

publiek. Je kon de gedachten bijna horen: wat was 

het toch een fijne tijd, hè, toen geluk nog heel 

gewoon was …

En als haar liedjes soms bij iemand erg heftige 

emoties losmaakten, liep ze naar diegene toe en 

troostte ze de verdrietige luisteraar. Ze was er en  

ze had alle tijd.

Er waren ook gasten die het waagden om op het 

ritme van haar prachtige liedjes voorzichtig een 

dansje met elkaar te doen. 

Het optreden van Joke Bruijs werd een  prachtige 

afsluiting van de jubileumweek, ze maakte er 

een heerlijk feest van. Een mooie reis terug in de 

geschiedenis van haar luisteraars …

We schreven het al eerder: op 25 november 2017 bestond Schiewaegh 50 jaar, 

aanleiding om heel veel leuke bezigheden voor de bewoners te organiseren. 

Een feestweek waarin men taarten ging bakken, er was een kermis met clown 

in de Serre, een beauty-verwenochtend en een receptie met een jazzband. Bij 

sommige onderdelen deden familieleden van bewoners hieraan mee. 

En er zou nog meer muziek komen. Ook live, net als de band. 

Door Rob Besseling

Okido . . .
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Voor de jeugd van 
vroeger
Vrijdag  27 april, 14.00 uur in de 

Floriade van Harg-Spaland 
 

Entertainment voor ouderen. 

Zoals de titel al doet vermoeden 

neemt hij het publiek mee terug 

naar hun jeugd.

The Swinging 
Oldtimers
Zaterdag 5 mei, 14.30 uur in de 

Havenzaal van Frankeland 
 

Bigbandmuziek met, speciaal 

voor deze dag, veel nummers van 

Glenn Miller.

John Swaab
Zaterdag 21 april, 14.30 uur in 

de Serre van Schiewaegh 
 

Een ouderwets gezellige middag.

Shantykoor Overstag
Vrijdag 27 april, 14.30 uur in de 

Havenzaal van Frankeland 
 

Nederlandstalige nummers, zowel 

oud als nieuw.

The Good Old Boys
Donderdag 10 mei, 14.30 uur in 

de Tuinzaal van Jacobs Gasthuis 
 

Hun repertoire behelst nummers 

uit de jaren ’60 en ’70.

Accordeonvereniging 
Harry van Wezel 

Donderdag 19 april, 19.30 uur in 

de Havenzaal van Frankeland

Vrijdag 27 april, 10.30 uur in de 

Grote Vaart van Vaartland

Gevarieerd repertoire: film- en 

musicalmuziek, Bach, maar ook 

ABBA en The Beatles.

Roy Alexander
Zaterdag 12 mei, 14.00 uur in de 

Floriade van Harg-Spaland 
 

Hits van diverse Nederlandse 

artiesten. 

Smartlappenkoor 
‘Mag geen naam 
hebben’
Zaterdag 12 mei, 14.30 uur in de 

Serre van Schiewaegh 

Smartlappen, levens- en 

zeemansliedjes.

Zanggroep Vera Liem
Zondag 13 mei, 14.30 uur in de 

Tuinzaal van Jacobs Gasthuis 
 

Dit studentenkoor brengt 

licht klassieke nummers en 

musicalsongs ten gehore.

Dockyard 
Mannenkoor
Woensdag 16 mei, 19.30 uur in 

de Grote Vaart van Vaartland 
 

Het repertoire bestaat uit opera, 

operette, musical, negrospirituals, 

klassieke liederen en populaire 

vocale nummers.

Salonorkest 
Andantino
Woensdag 2 mei, 19.30 uur in de 

Grote Vaart van Vaartland 
 

Llichtklassiek repertoire in 

de stijl en sfeer van André 

Rieu, zoals Weense walsen, 

operettemelodieën en tango’s.

Utile Dulci
Donderdag 19 april, 19.30 uur in 

de Grote Vaart van Vaartland 
 

Toneelvereniging Utile Dulci uit 

Schiedam brengt het toneelstuk 

‘Een lichte Lunch’ van Peter van 

Straaten ten tonele.

Podia uitgelicht

APRIL

APRIL MEI MEI

MEI
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Ashley en Evelyn
Woensdag 30 mei, 19.30 uur in 

de Grote Vaart van Vaartland 
 

Dit duo brengt nummers van Toon 

Hermans tot André Hazes.

Blue Orange
Zaterdag 26 mei, 14.30 uur in de 

Grote Vaart van Vaartland 
 

Blue Orange gaat terug in de tijd 

met liedjes uit de jaren ’50, ’60, ’70 

en ’80.

Zeemanskoor Overal
Zaterdag 2 juni, 14.30 uur in de 

Serre van Schiewaegh 
 

Nederlandstalige nummers, zowel 

oud als nieuw.

Herman’s Music 4 You 

Maandag 21 mei, 14.30 uur in 

de Serre van Schiewaegh

Nederlandse nummers, 

Engelstalige ‘oldies’, evergreens en 

countrymuziek

Harald Veenstra
Zaterdag 9 juni, 14.00 uur in de 

Floriade van Harg-Spaland 
 

Herkenbare, professionele 

cabareteske liedjesprogramma’s 

voor senioren. operettemelodieën 

en tango’s.

Tranen met tuiten
Zaterdag 26 mei, 14.00 uur in de 

Floriade van Harg-Spaland 
 

Smartlappenkoor maar ook 

eigentijdse liedjes.

Podia uitgelicht

MEI JUNI

MEI

Houdt u van koken en lijkt het u leuk om dit samen met anderen te doen? 

Dan is de visiteclub ‘Samen Koken’ van Frankeland wellicht iets voor u!

Op woensdag 11 april is deze nieuwe visiteclub gestart, die wordt geleid door twee enthousiaste vrijwilligers.

In overleg met de bezoekers van de visiteclub wordt gekozen wat er op het menu komt te staan. Met elkaar 

wordt de maaltijd bereid en in de gezellige Hofserre van Frankeland genuttigd.

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

 NIEUW

 Visiteclub Samen Koken

De visiteclub Samen Koken is iedere woensdag 

van 10.00 uur tot 15.00 uur in Frankeland; er is 

plek voor maximaal acht deelnemers.

Wilt u zich aanmelden voor deze gezellige 

en smakelijke visiteclub of wilt u graag meer 

informatie? 

Neem dan contact op met Annouk Nagelhout, 

coördinator van de visiteclubs in Frankeland, 

telefoonnummer 010 - 426 49 25, of per email: 

a.nagelhout@frankelandgroep.nl.
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1 4

5 4 7 3

Kruiswoordraadsel met als oplossing: rijksgenoten
mevrouw M. Damme-Hoekveen, François HaverSchmidtlaan 6, Schiedam Frankeland/Jacobs Gasthuis

mevrouw J.B.C. Pegels-Steffen, Polderweg 90, Schiedam Harg-Spaland

mevrouw J.C. Zondag-Sipkema, appartement 4912 Schiewaegh

mevrouw G. Meyerink-Borsboom, Holysingel 35, Vlaardingen Vaartland

Sudoku met als oplossing: 6
mevrouw M.W. de Koning, Havenbogen 76, Schiedam Frankeland/Jacobs Gasthuis

mevrouw M.H. de Groot-Mandemaker, Perzikengaarde 35, Schiedam Harg-Spaland

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

mevrouw J.C. Doorduin-Stap, Stadhouderslaan 28, Vlaardingen Vaartland

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

De oplossing(en) van de nieuwe puzzel(s) kunt u tot uiterlijk maandag 7 mei 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.

Lente

Naam

Adres 

Postcode en woonplaats

Sudoku  Woordzoeker

    

Puzzelen

Winnaars van de puzzels uit de vorige editie van Frankelandgroep Nieuws



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



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

U kunt contact opnemen met

Coördinator welzijn

 

Coördinator visiteclubs

Coördinator dagbesteding

 
De maatschappelijke dienst

 

010 707 41 12

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

 

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  

010 426 49 25
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