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WANDELEN
Op zaterdag 22 september mocht ik samen met 25 vrijwilligers de Dam tot Damloop 
wandelen. Nu hou ik totaal niet van wandelen, maar voor het Hospice liet ik mij graag 
overhalen. Het doel was namelijk om geld op te halen voor nieuwe bedden. We konden 
ons laten sponsoren hiervoor.
Twintig kilometer is best ver voor iemand die nooit wandelt, maar gelukkig kreeg ik de 
belofte van een vrijwilliger dat ik af en toe even op zijn rug mocht, zo helpen wij elkaar…
Na de start op de Dam in Amsterdam (eerst nog even op de foto met onze mooie rug-
zakjes) viel de groep al snel uit elkaar. De één loopt sneller dan de ander, sommigen  
doken in de Jordaan al de kroeg in (voor koffie) en zo liep ik vanaf de pont in Noord met 
een vast groepje gezellig kletsend naar de Dam in Zaandam. Dan denk je, we zijn er! Het 
heet toch Dam tot Dam. Maar de finish lag twee kilometer verderop in het park. Daar 
stonden een delegatie van het bestuur (een deel liep namelijk ook mee) en Evalien en 
Harry Brinkman ons op te wachten voor een leuke foto en een prachtige zonnebloem. 
We hebben maar liefst 4.431,- euro opgehaald! Dit samen met de andere gulle donaties 
en giften die we hebben ontvangen, zoals u zult lezen in deze nieuwsbrief, zorgt ervoor 
dat onze bewoners binnenkort lekker slapen. Een mooie afsluiter ook van deze prachtige 
zomer, waar we in en rondom het Hospice, samen met onze bewoners en onze vrijwilli-
gers, volop van hebben genoten. Nu mogen de lichtjes en de kaarsjes weer aan.

Plv coördinator en vrijwilliger,
Joke HillebrandDeze nieuwsbrief is een uitgave 
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 BBQ IN HET HOSPICE
We hebben allemaal kunnen genieten van een prachtige zomer. Ook de bewoners waren 
regelmatig op het terras van het Hospice te vinden. Tijdens een gesprek tussen de coör-
dinator en vrijwilligers over allerlei lekkere sala-
des en zomerse maaltijden, kwam spontaan het 
idee op om voor de bewoners en hun naasten de 
barbecue aan te steken. Want wat hoort er nou 
meer bij de zomer dan een barbecue? Dit idee 
werd zeer enthousiast ontvangen en binnen een 
mum van tijd was iedereen uitgenodigd, was het 
eten gehaald en was de dag daar. Op woensdag 
25 juli hebben de bewoners en hun naasten ge-
noten van lekkere salades, stokbroodjes en uiter-
aard een heerlijk stukje vlees van de barbecue. 
Dankzij de inzet van de vrijwilligsters hebben we 
een hele mooie avond gehad, eentje om nooit te 
vergeten!

mailto:redactie@hospiceleeghwater.nl
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GULLE GIFTEN 

FORT RESORT BEEMSTER VERRAST MET GEWELDIGE DONATIE
Wat een geweldige verrassing had Fort Resort Beemster op 6 september jl. in petto voor ons Hospice! De onderne-
ming was uitgeroepen tot Ondernemer van het jaar 2017 en ontving daarvoor als prijs € 1.500,-. Zij contacten het 
Hospice met de mededeling 
dat zij deze prijs graag wilden 
doneren aan het Hospice, waar 
wij natuurlijk erg blij mee waren. 
Groot was onze verrassing toen 
tijdens de uitreiking ervan tij-
dens de PRO Biznizbar bij café 
De Bonte Koe in Purmerend, 
Fort Resort Beemster het be-
drag had verdubbeld. Wij ont-
vingen een cheque van maar 

liefst 3000 euro! Een bedrag 
waarmee ons nieuwe doel; 

vier nieuwe bedden voor 
onze bewoners, weer een 
stapje dichter bij realisatie 
komt. Fort Resort 

Beemster: heel hartelijk 
bedankt voor deze donatie! 

PROJECT ZONNEPANELEN: AFGEROND!
Nog geen half jaar nadat we van start gingen met lobbyen voor ons project 
Zonnepanelen is dit project afgelopen zomer al succesvol afgerond met de 
plaatsing van  de zonnepanelen op het dak van ons Hospice. Dit dankzij 
zoveel gulle giften en onverwachte donaties dat we er werkelijk blij door 
werden verrast. Zo leverde het golftournooi dit jaar het geweldige bedrag op  

van € 5.700,-. Daar bovenop kwam het nieuws dat 
de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) 
€ 3.500,- doneerde voor dit duurzaamheidspro-
ject, naar aanleiding van de actie ‘NAM steekt 
energie in Beemster’. 
Los van het duurzame aspect, kan het Hospice 
dankzij de zonnepanelen structureel haar kosten 
verlagen. 
Nogmaals iedereen die hieraan heeft bij gedra-
gen: heel erg bedankt!
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ANNEMIEKE LANGEVELD

Mijn naam is Annemieke Langeveld, ik ben net 65 jaren jong geworden, ik ben ruim 35 
jaar getrouwd en ik woon samen met mijn man in Purmerend. We hebben drie kinderen 
en vier kleinkinderen met de vijfde op komst.
Ik werk al meer dan 30 jaar in het basisonderwijs en mag volgend jaar december stop-
pen met werken. Ik ben begonnen met de kleuterklassen en heb daarna enige jaren in 
de groepen 3, 4 en 5 gewerkt en de laatste tijd werk ik in de groepen 7 en 8. Verder ben 
ik ook bezig met een thuisstudie om kindercoach te worden. Daar krijg ik ook nog veel 
nieuwe inzichten van over zowel kinderen als volwassenen.
In mijn vrije tijd doe ik graag aan haken, breien, knutselen, fotograferen en wandelen. 
Daarnaast kan ik ook enorm genieten van onze kleinkinderen, zowel bij ons thuis als tij-
dens een dagje weg.
In juni ben ik begonnen als vrijwilliger bij het Hospice nadat ik een advertentie op 

Facebook had gezien en vervolgens een fijn gesprek had met Lisette. Hiervoor was ik al bekend met het concept van een 
Hospice omdat mijn schoonzusje in een Hospice in Amsterdam heeft gelegen. Daar raakte in aan de praat met de vrijwilli-
gers en medewerkers van Evean en ik dacht dat het ook iets voor mij zou zijn. Ik kwam uiteindelijk in Middenbeemster te-
recht door het mooie filmpje op YouTube van het Thuis van Leeghwater. Ik heb al aardig mijn draai gevonden en ik vind alle 
diensten fijn. Ook kan ik mijn vrijwilligerswerk mooi combineren met het wandelen, wanneer het mooi weer is althans, en 
anders fiets ik door de Beemster naar het Hospice toe. 
Een ontroerende ervaring die ik tot dusver heb gehad is een gesprek met een bewoner wiens vrouw al was overleden en hij 
vertelde hoe hij ernaar uitkeek om naar haar toe te mogen gaan. Dit gesprek ontstond spontaan en ik vond het fijn dat hij 
het met me deelde. Ook vind ik het fijn om met zoveel verschillende mensen in aanraking te komen. Van iedereen 
leer je wel iets en dat kan je soms helpen om weer verder te komen in het leven dan je al was. 

EVEN VOORSTELLEN 

BIJEENKOMST STEM
Op 6 oktober jl. vond er in het Hospice weer een goed bezochte bijeenkomst 
plaats van stichting STEM (STerven op je Eigen Manier). Hier liet Jacqueline 
Tijhaar, trainer van de stichting, haar publiek kennis maken met vijf leefstijlen bij 
sterven via vijf verschillende personages. Zij staan voor de verschillende wijzen 
waarop mensen aankijken tegen hun eigen sterven. De stichting STEM wil ster-
ven uit de taboe- en medische sfeer halen, en stimuleren dat mensen praten 
over sterven, en handvatten bieden hoe ze dat kunnen doen. Dit doet ze onder 
andere via trainingen bij zorgverleners en de website www.doodgewoonbe-
spreekbaar.nl. 
Meer informatie over de stichting is te vinden op www.stichtingstem.info

http://www.stichtingstem.info
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WAARDEVOLLE HERDENKINGSAVOND
Op maandagavond 24 september jl. vond er in de bovenzaal van ons Hospice 
weer een sfeervolle herdenkingsavond plaats. Compleet verzorgd door vele 
vrijwilligers, daar kunnen we met z’n allen trots op zijn. Het Hospicekoor zong 
twee toepasselijke liederen. De nummers “Think on me” en “Love changes 
everything” werden in drie repetities ingestudeerd, dankzij de dirigente Saskia 
Verdonk-Straver, die het koor tevens op de piano begeleidt. De teksten spraken 
de aanwezige nabestaanden van overledenen zeer aan. En samen met een 
mooi gedicht en persoonlijke woorden voor alle bewoners die de leden van het 
koor hebben mogen verzorgen en met het plaatsen van gladgestreken herfst-
bladeren met naam, in de stijlvolle herdenkingsboom, werd het weer een waar-
devolle avond. 

HOSPICEKOOR ZOEKT UITBREIDING
Het Hospicekoor had tijdens de herdenkingsdienst een wat vollere klank om-
dat wij met zangeressen aangevuld werden uit het dameskoor van Saskia. Met 
die extra stemmen zijn we erg blij maar nog liever willen wij het koor uitbreiden 
met enthousiaste vrijwilligers van ons Hospice. Het is de bedoeling om naast 
het toch wel zware en serieuze werk wat wij doen in het Hospice, ook gezellig 
met elkaar te zingen.
We repeteren drie á vier keer voor een optreden in ons eigen Hospice in de 
bovenzaal op vrijdagmiddag. Dat gaat allemaal in een zeer ontspannen sfeer 
en zo ontmoeten en spreken vrijwilligers elkaar ook op informele wijze. Dit 
komt de saamhorigheid ten goede en het is gewoon fijn als je je collega-vrij-
willigers kent. Zingen is ook goed voor de gezondheid! 
Na optredens als bijv. deze herdenkingsavond zijn we weer een paar maanden 
vrij. In december willen we graag weer wat kerstliederen zingen voor de bewo-
ners en hun familie in de huiskamer. En tevens tijdens de Nieuwjaars-receptie 
op zaterdag 5 januari 2019. Vlak daarvoor repeteren we dan een aantal keren 
en komen in de kerststemming. Saskia wil ons ook nog een drietal workshops 
aanbieden in de maand november, voor ieder vrijblijvend of je daar aan deel 
wilt nemen.
Voor ieder die graag zingt en mee wil doen in dit bijzondere koor kun je een 
mailtje schrijven naar;  evalienbrinkman@quicknet.nl en dan krijg je vanzelf via 
de mail bericht als we 
weer gaan beginnen met 
de repetities. Je bent van 
harte welkom!

Evalien Brinkman
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ONVERWACHTE BARBECUE VOOR VRIJWILLIGERS HOSPICE
HEERLIJKE AVOND BIJKLETSEN

Renee Baltus doet verslag van de gezellige vrijwilligersbarbecue bij haar en Joop in de tuin

Een jaar geleden al zou er een gezellige avond worden georganiseerd bij ons op de Volgerweg. 
Helaas was het weer ons niet goed gezind en boden onze buren Ineke en Chris van Poelgeest verder 
op de Volgerweg hun grote schuur aan. Met man en macht hielpen ook zij de schuur te veranderen 
in een gezellige, feestelijke ruimte. 
Het werd een zeer geslaagde avond, maar men vond het ook wel jammer dat het niet op ons terrein 
was. Wij hebben toen moeten beloven dat het volgende jaar (dus dit jaar) het gezellige jaarevene-
ment bij ons op het erf zou plaats vinden. 

Wat is er tenslotte leuker voor vrijwilligers om een avondje met collega’s te kletsen? In het werk is 
daar vaak geen tijd voor. En zo geschiedde…  
Op 25 juli ontmoette ik Lisette, onze coördinator, in de supermarkt. Zij informeerde of ons aanbod 
nog van kracht was. Ja natuurlijk! We hielden dezelfde avond een korte vergadering en planden het 
feest al op 2 augustus, een week later. 
Het weer zou stabiel blijven dit keer, want wij wilden natuurlijk geen enkel risico lopen. Met hulp van 
een aantal vrijwilligers werd het terrein bij ons voorbereid en werden er heerlijke salades bereid. 
Iedereen zou zijn eigen bord, bestek, glas en drank meenemen. Het vlees voor de barbecue werd 
door het bestuur aangeboden, en door Lisette professioneel bereid op de barbecue. 

Het werd een heerlijke avond, met verschillende lange tafels waar regelmatig van stoel 
gewisseld werd om lekker bij te praten. Later op de avond werd er ook nog gezongen en 
gedanst. Ik kreeg de volgende dag een appje van een collega met de opmerking ‘Heerlijk 
even lekker gek doen’. 
Om half 12 vertrokken de laatste collega’s, ons tevreden achterlatend. Het was een leuke 
ontspannen avond geweest. Zoveel bezoek en dan geen afwas!! Doordat het op korte 
termijn georganiseerd werd waren er natuurlijk collega’s verhinderd. Hoewel meer dan de 
helft (40) van de de vrijwilligers er was, werd er al gesuggereerd: ‘Volgend jaar weer???’ 
Aan Joop en mij zal het niet liggen, ook wij hebben genoten!

Renee Baltus, Joop van Voorthuizen 
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DAM TOT DAM LOOP 2018
WANDELEN VOOR BEDDEN!

Ze hebben het toch maar weer gedaan. Zesentwintig sportieve vrijwilligers van ons 
Hospice Thuis van Leeghwater hebben zich spontaan aangemeld om mee te doen met 
de Dam tot Dam Wandeling. Maar liefst 20 kilometer werd er gelopen van de Dam in 
Amsterdam tot het park vlak in de buurt van de Dam in Zaanstad. 

De 24 dames en twee heren hadden er zichtbaar zin in en gingen met z’n allen enthousi-
ast van start. Zaterdag 22 september 2018 was een koude dag, maar de zon scheen af 
en toe tussen de wolken door en de gezichten van de deelnemers stonden ook op 
zonnig. Door allerlei gezellig entertainment en bezienswaardigheden onderweg en 
door de verschillen in wandeltempo viel de groep in kleine groepjes uiteen. Er waren 

stoere doorstappers die zo snel mogelijk in Zaanstad aan wilden komen. Er waren 
groepjes dames die er al pratend en genietend van muziek en zang, rustig de hele dag 

de tijd voor hadden genomen. En er waren duo’s die genoten van rustpunten in de na-
tuur, maar toch ook op tijd wilde finishen.
17.000 Wandelaars kwamen gedurende de middag over de eindstreep in Zaanstad, ter-
wijl Harry en Evalien ze bij de ballonnen-boog van de finish als verrassing stonden op te 
wachten. Het viel niet mee om de Hospice-wandelaars tussen al die gekleurde sport- 
tenues te herkennen, te feliciteren met hun prestatie en ze te fotograferen op de finish-
lijn. Maar de foto’s op Facebook (www.facebook.com/hospiceleeghwater) zeggen meer 
dan woorden, blij en voldaan dat de eindstreep was bereikt. Een enkeling ging door de 
drukte aan ons voorbij, maar gelukkig stonden even verderop Yvonne en Nelleke van 
ons Hospice, ook als verrassing met de armen vol met prachtige zonnebloemen met 
daaraan een kaart met tekst hoe trots we op al onze wandelaars zijn, verzorgd door onze 
bloemendame José en haar werkgever. 
Het was een sportieve en geweldig mooie dag! Met een prachtige opbrengst voor de 
nieuwe bedden voor onze bewoners, waar het allemaal om begonnen is. Een fantastisch 
bedrag van bijna € 4.500,00 is door de vele sponsors van de wandelaars bijeengebracht. 
De nieuwe bedden kunnen dus aangeschaft worden! Wat zullen onze bewoners in de 
toekomst heerlijk ontspannen slapen. 
Hartelijk dank aan iedereen die op welke wijze dan ook, heeft meegewerkt om deze 
sponsorloop tot dit succes te maken! 
Het enthousiasme was direct al groot om volgend jaar weer mee te doen en...
over spierpijn werd nog heel lang nagesproken in ons Hospice!  

Evalien Brinkman

http://www.facebook.com/hospiceleeghwater
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VOORUITBLIK
20 november 

Lezing in de avond 
van Desirée Hessing 
rondom het thema 

“de liefde in tijden van ziekte 
en verlies”. 

Deze lezing is open voor 
gasten, vrijwilligers en 

professionals! 

HELP HET HOSPICE HELPEN
WORD VRIEND VAN HET HOSPICE OF LID VAN DE CLUB VAN 100

WAAROM?
Onze inkomsten bestaan uit bijdragen van de overheid en van onze bewoners. 
Deze inkomsten dekken slechts gedeeltelijk onze uitgaven. Daarom hebben wij uw 
hulp om Hospice Thuis van Leeghwater in stand te houden dringend nodig.

Het Hospice is door de Belastingdienst aangemerkt als Goede doelen stichting en 
heeft de ANBI erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan een 
donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard 
binnen de daarvoor geldende regels). Bron: Belastingdienst

U kunt het werk van Stichting Hospice Thuis van Leeghwater ondersteunen door 
vriend te worden. U maakt dan eenmalig een bedrag naar keuze over naar:
NL26 RABO 01608.25.490 t.n.v. Stichting Vrienden van Hospice Thuis van Leeghwater 
o.v.v. “Eenmalige donatie”.

Ook kunt u zich aanmelden als lid van de Club van 100. Uw bijdrage bedraagt dan  
minimaal c 100,- per jaar voor een periode van 5 jaar. Dat bedrag wordt automatisch 
geïncasseerd.

Aanmelden kan ook telefonisch 06 - 144 860 51 
of per e-mail: info@hospiceleeghwater.nl.
U ontvangt dan spoedig bericht van ons.
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