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VAN DE BESTUURSTAFEL

GULLE GIFTEN
Het afgelopen kwartaal hebben we weer diverse giften

 mogen ontvangen van particulieren, bedrijven en instanties. 
Via deze weg bedanken wij alle gulle gevers van harte. 

Of het nu gaat om een bedrag van één of duizend euro, 
elke gift is welkom. 

Dankzij uw generositeit 
kan Stichting Hospice Thuis van Leeghwater 

haar werkzaamheden blijven voortzetten.
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van: 
Stichting Hospice Thuis van 
Leeghwater en verschijnt 4 x per jaar. 
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DONATIES: 
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Natuurlijk wilde ik een voorwoord schrijven voor de laatste Nieuwsbrief van dit jaar. 
Een jaar waarin we steeds in staat waren om bewoners van ons Hospice te onder-
steunen in hun laatste levensfase. Belangrijke steun, weten we. Door de waarderende 
reacties van nabestaanden. Maar de zorgvrijwilligers voelen het belang ervan vooral 
binnen het contact met de bewoners zelf. Het motiveert tot grote inzet.  

Het is ook die inzet die aan de orde kwam bij een subsidieaanvraag door ons bij de 
gemeente voor schoonmaakwerk binnen het Hospice. Dat schoonmaakwerk mag 
niet ten koste gaan van de aandacht gericht op de bewoners. Bovendien is het licha-
melijk zwaar. Voor sommige vrijwilligers zelfs te zwaar. Maar het is wel belangrijk dat 
het gebeurt, goed gebeurt. Vandaar onze aanvraag.
Even leek het erop dat de toekenning van een subsidie slechts gerelateerd zou wor-
den aan de besparing in het kader van WMO-uitkeringen. Immers, iemand in het 
Hospice heeft thuis geen huishoudelijke hulp meer nodig. Maar gelukkig groeide 
het inzicht. Het Hospice is een voorziening, drijvend op de inzet van veel vrijwilligers, 
die een extra kwaliteit aan het leven geeft. Hard nodig in onze veranderende samen-
leving. Juist op die kwaliteit moet je zuinig zijn. Daarop past geen efficiëntiebereke-
ning, wél een waarderingssubsidie.

Veel leesplezier wens ik jullie met deze Nieuwsbrief, en uiteraard heel prettige kerst-
dagen en jaarwisseling. Tot 5 januari, op de Nieuwjaarsreceptie.

Namens het bestuur, Klaas Kwadijk 
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GULLE GIFTEN
GEWELDIGE DONATIE ROTARY 
Op 7 december mocht het Hospice 1.000 euro in ontvangst nemen van de Rotary 
Purmerend-Polderland. Deze geweldige donatie was bijeengebracht tijdens een 
Bridgedrive georganiseerd door deze club. Wat een super gebaar, heel erg bedankt! 
Op de foto: vlnr Tineke Reijne en Willem-Friso Dekker van de Rotary Purmerend-
Polderland, en de “Vrienden Van” HTvL Corrie Jaarsma en Frits Janssen.

KIJKJE NEMEN IN HET HOSPICE 
De afgelopen maanden hebben we een aantal keren sponsoren op bezoek gehad 
voor een rondleiding door het Hospice. Wij vinden dat leuk om te doen, en we merken 
dat de bezoekers meer gevoel krijgen bij de sfeer in ons Hospice en wat er zich zoal 
afspeelt. Wilt u ook graag een rondleiding? Neem contact op met onze coördinator en 
wij maken een afspraak met u!
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EVEN VOORSTELLEN 

Monique van Hoogstraten 

Henk Meijer

Tineke Bruntink

 
Ivonne Keijzer

Alinda van der Linden

Iris Eberhart

Met E-learning en vier 

maandagmiddagen in ons Hospice onder 

leiding van Jantina Wever, zijn maar liefst elf nieuwe 

vrijwilligers geslaagd voor de introductiecursus. Met de 

uitreiking van hun certificaat en een mooi kerstboeket werd de 

cursus feestelijk afgesloten en gaan zij volwaardig meedraaien in de 

vrijwilligersdiensten. Van harte gefeliciteerd allemaal  en van harte 

welkom in Hospice Thuis van Leeghwater! 

Wij zijn trots op jullie!

Hier stellen we alvast de eerste zes voor, waaronder ook Iris Eberhart 

die op afroep de pedicures verzorgt. In de volgende nieuwsbrief 

volgt de kennismaking met: Ramona Groot, Judith Joosten, 

Annemieke de Lange, Sandra Magnée, Els Reinders,

Lia Smit, Els Vlaar en Viola de Wolf.



ROOKPRIEEL..  
Daar is hij dan; het rookhok, of liever nog “prieel” genoemd. 
Hoewel we een anti-rookbeleid voeren in het Hospice willen we onze bewoners hun laat-
ste sigaretten niet ontnemen. Daarom is besloten een hoekje van de tuin op te offeren 
voor een wat aangenamer rookplek dan buiten op het terras, en ook zo ontworpen dat 
we er een bed in kunnen rijden. Onze handige mannen hebben hem in elkaar gezet, en 
het is er, hoewel soms wat winderig, heerlijk toeven, ook gewoon voor een kopje koffie...

KERSTBOOMACTIE! 
TUINCENTRUM DE OS / ARNOLD KOEN, HEEFT ONS WEER VERBLIJD MET DE KERSTBOMENACTIE. 

In verschillende bladen in de regio verscheen deze maand de KerstbomenBON. Wanneer u bij Arnold Koen uw kerstboom 
koopt en deze bon inlevert doneert Koen voor elke verkochte boom 2 euro aan het Hospice. 
Bedankt voor deze mooie actie, Arnold Koen!

HOSPICE OP LINKEDIN 
Hospice Thuis van Leeghwater is nu ook aanwezig op het zakelijke netwerkplatform 
LinkedIn. Dit is een mooie aanvulling op onze Facebook-pagina omdat het ons dichterbij 
de zakenwereld brengt en we potentiële sponsoren hier kunnen enthousiasmeren. 
Bovendien kunnen we wellicht meer mensen overtuigen hoe mooi en bevredigend vrij-
willigerswerk kan zijn in het Hospice. Ook hier geldt: hoe meer volgers hoe beter! Dus 
mocht u een LinkedIn-account hebben, volgt u mee? 
https://www.linkedin.com/company/hospice-thuis-van-leeghwater/
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LEZING HOSPICE BIJ MANTELZORGERS
Donderdagmiddag 13 december heeft bestuurslid Geert Heikens in de Bibliotheek in 
Middenbeemster een lezing gehouden over ons Hospice. Ook Frits Janssen was daarbij 
aanwezig. Hoewel de powerpoint hem ‘in de steek liet’, heeft Geert de aanwezigen het 
belang van het hospicewerk goed onder de aandacht kunnen brengen. Naast mantel-
zorgers waren er ook vertegenwoordigers van o.a. het maatschappelijk werk in de  
polder. Al met al een goed samenzijn.

https://www.linkedin.com/company/hospice-thuis-van-leeghwater/
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Dit prachtige gedicht werd gemaakt door de dochter van één van onze  
bewoners, en voorgedragen tijdens zijn uitgeleide uit het Hospice. 
Met toestemming mochten wij het delen, wat wij graag doen, omdat het  
alles zegt.
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SMAKELIJK ETEN!
Onze bewoners en hun naaste familie en vrienden, die zich opgegeven heb-
ben voor het Kerstdiner op eerste en tweede kerstdag, gaan heerlijk smul-
len! 

De kookgroep heeft het kerstmenu samengesteld en alle boodschappen in 
huis en bijna alles goed kunnen voorbereiden voor het Kerstdiner 2018 in ons 
Hospice.  Hartelijk dank daarvoor. 
Maar de fijne afwerking en laatste culinaire kookkunst komt op beide kerst-
dagen van de hand van vrijwilliger Frans Schoute. Fijn dat je dit wil doen 
Frans! 
Het gaat een mooi en intens 
kerstfeest worden, voor allen 
die in ons Hospice moeten 
verblijven en toch aan de ge-
zellige eettafel in de huiska-
mer zullen aanschuiven. 
Geniet ervan met elkaar, eet 
smakelijk en maak mooie her-
inneringen tijdens deze bij-
zondere kerstdagen!

Frans schoute

KERSTSFEER IN DE HUISKAMER VAN ONS HOSPICE
Op vrijdagmiddag werd er de laatste weken geoefend in de bovenzaal, maar vrijdag 14 december 
werd er door het Hospicekoor een concertje gegeven in de huiskamer. Met de versierde kerst-
boom en prachtige kerststukken op de tafels, was er door de bloemengroep al een gezellige 
kerstsfeer gecreëerd. 

Met de zang van zeven kerstnummers kwamen de aanwezigen helemaal in de kerststemming en 
enkelen zongen zelfs mee. Het over de hele wereld welbekende “Stille nacht, heilige nacht” kent ie-

dereen en riep doordat het meegezongen werd door de bewoners, wel wat emoties op. 
Het is bijzonder om met elkaar te zingen over pais en vree en de vreugde van de geboorte van een kind, terwijl je 
zelf ernstig ziek bent en de laatste weken, dagen van je leven in het Hospice moet doorbrengen. Dat ontroerde de 
toehoorders en ook de zangers. Het besef dat gezondheid en liefde eigenlijk het allerbelangrijkste is in het leven, 
kwam op dat moment bewust binnen. Maar om onze bewoners en hun familie te bemoedigen en te steunen werd 
ook “we wish you a Merry Christmas” met elkaar gezongen. En werd het muzikale uurtje afgesloten met een gezel-
lig samenzijn met fijne ontmoetingen, onder het genot 
van een glaasje glühwein en een kerstkransje. We gaan er 
met elkaar, ondanks ziekte en verdriet toch een onverge-
telijk mooie kerst van maken in het Hospice. Een paar 
Kerstdagen waarin we mooie en hartverwarmende herin-
neringen gaan maken. 

Hartelijk dank aan de vrijwilligers van het Hospicekoor, 
die ons met de mooie muziek helemaal in de goede 
stemming hebben gebracht.
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VOORUITBLIK
Nieuwjaarsreceptie 

5 januari 2019 
(vergeet je niet aan te melden 

via 
Coordinator@

Hospiceleeghwater.nl) 

30 mei 2019 
Beemster Open dag

15 mei 2019 
Benefiet Golftournooi 2019 

Kavel II

HELP HET HOSPICE HELPEN
WORD DONATEUR 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 
donateur 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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