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In dit voorwoord eens een bericht vanaf de ‘andere’ bestuurstafel; die van de Stichting 
Vrienden van Stichting Hospice Thuis van Leeghwater ( ‘de Vrienden’).
Op de nieuwjaarsreceptie kreeg ik vanwege tien jaar vrijwilligersverband de Presspapier uit-
gereikt. Uit de zaal kwam toen de opmerking “Wie is eigenlijk die man”. Voor mij een goede  
reden om dat eens uit te leggen.

Mijn naam is Frits Janssen en ik  ben penningmeester/fondsenwerver van ‘De Vrienden’. En doe 
dat samen met drie andere bestuursleden, namelijk Corrie Jaarsma-Bronger (voorzitter), Nelleke 
Vogel (PR) en Marianne Leenstra (secretaris). 
Helaas is ons kort geleden Neltine de Vries-Koeman ontvallen, hetgeen wij heel duidelijk voelen.
In de statuten van ‘de Vrienden’ staat: “Het Bestuur ondersteunen in de ruimste zin van het 
woord”. Deze ondersteuning bestaat uit drie belangrijke onderdelen: naamsbekendheid, werven 
van vrijwilligers en gelden verwerven.

Om de naamsbekendheid van het Hospice te vergroten zetten ‘de Vrienden’ verschillende instru-
menten in. Zo geven we presentaties (Frits Janssen, Corrie Jaarsma-Bronger) en onderhouden 
we de Facebook-pagina (Evalien Brinkman) en de website ( Marjanne Leenstra, Nelleke Vogel en 
Frits Janssen). Daarnaast maken we in het PR-team vier keer per jaar de Nieuwsbrief (Amber 
Besseling, Nelleke Vogel, Evalien Brinkman en Piep van Sante), nodigen we donateurs uit om ze 
rond te leiden in het Hospice en gaan we in het algemeen ‘de boer op’.
Verder dragen we bij aan het werven van vrijwilligers. Dat doen we door advertenties te plaatsen, 
wederom presentaties te geven, door folders/flyers te maken en te verspreiden en d.m.v. bijvoor-
beeld het bezoeken van vrijwilligersorganisaties als Club Welzijn.

Een belangrijke taak van ‘de Vrienden’ is natuurlijk gelden verwerven. Zo werven we donateurs, 
onder andere voor de Club van 100, organiseren we evenementen zoals het benefietdiner en 
jaarlijks het Golftoernooi, maar ook ad hoc activiteiten zoals de Dam tot Dam wandeltocht en de 
Open dag. Voor hetzelfde doel geven we ook presentaties en onderhouden we een netwerk aan 
contacten met onder meer het bedrijfsleven en proberen we zoveel mogelijk mee te dingen naar 
subsidies en giften. Van de gelden die ‘de Vrienden’ verwerven zijn onder andere de zonnepane-
len, markiezen, tuinmeubelen, rookhok etc. aangeschaft.
Alles bij elkaar best wel een flink aantal mensen die zich met deze ondersteuning bezig houden. 
Gelukkig beginnen al deze activiteiten hun vruchten af te werpen en hoeven we ons geen zorgen 
meer te maken over het voortbestaan van het Hospice want dat is inmiddels gewaarborgd. En 
natuurlijk zonder alle andere vrijwilligers, die natuurlijk ook hun steen bijdragen, deelnemen aan 
de activiteiten om geld bijeen te brengen en zorgen voor mond tot mond reclame, te kort te 
doen!

Frits Janssen

Deze nieuwsbrief is een uitgave 
van: Stichting Hospice Thuis van 
Leeghwater en verschijnt 4x per 
jaar. 

REDACTIE:
Amber Besseling, 
Evalien Brinkman,
Marjanne Leenstra en 
Nelleke Vogel  

INLEVEREN KOPIJ: 
redactie@hospiceleeghwater.nl

GRAFISCHE VORMGEVING: 
Piep van Sante

DONATIES: 
NL26 RABO 01608.25.490 
t.n.v. Stichting Vrienden  
Hospice Thuis van Leeghwater

www.facebook.com/hospiceleeghwater 

VAN DE BESTUURSTAFEL
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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.

mailto:redactie@hospiceleeghwater.nl
http://www.facebook.com/hospiceleeghwater
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HOSPICE THUIS VAN LEEGHWATER 
ONTVANGT SPONSOR MET FRAAIE CHEQUE
Het Hospice Thuis van Leeghwater nodigt regelmatig haar sponsoren 
uit voor een nadere kennismaking met het vrijwilligerswerk binnen 
ons Hospice. Deze keer viel de beurt aan Arnold en Marjan van 
Tuincentrum Koen bij de Os.  

Bij hun bezoek aan het Hospice brachten zij een geweldige cheque 
mee ter waarde van € 750, -. Dit fantastische bedrag is de opbrengst 
van de kerstbomenbon actie die, in december 2018, door de firma 
Koen voor de tweede maal met groot succes werd gehouden. 
Bij inlevering van de bon en de aankoop van een prima kwaliteit 
kerstboom schonken Arnold en Marjan €  2,- aan het Hospice. Tijdens 
hun bezoek werden zij, onder het genot van koffie met wat lekkers, 
geïnformeerd over het dagelijkse leven in het Hospice. Voor onze 
sponsoren betekent een bezoek een ervaring die zij niet snel zullen 
vergeten. Want binnen de muren van ons Hospice bieden wij een 
warm en liefdevolle omgeving aan onze bewoners in hun laatste le-
vensfase en zien sponsoren dat hun donaties met zorg goed besteed 
worden voor het welzijn van onze bewoners. 
Voor Arnold en Marjan breken weer drukke tijden aan. Met het ko-
mende voorjaar in zicht, kweken zij weer prachtige kleurrijke bloemen 
en planten die hun klanten weer zullen bekoren.
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GULLE GIFTEN 

HEERLIJKE GIFTEN!
WAT EEN VERRASSING, DIT GEBAAR VANUIT HET HART
Theo Knook, eigenaar van horecagroothandel in vers fruit en verse groente Knook AGF, be-
sloot zomaar, wanneer hij zijn vader bezoekt in het Hospice, niet met lege handen te komen. 
Hij verrast de kookgroep regelmatig met bakjes verse groente en fruit, gewassen en geschild 
of gesneden. Klaar voor de soep, de appeltaart, het 
avondeten…   Dit gebaar scheelt de vrijwilligers in de 
kookgroep ontzettend veel werk en wordt zeer op 
prijs gesteld. Een geste van Theo Knook, om zoals hij 
zelf zegt; ‘een klein steentje bij te dragen aan het vele 
liefs en moois dat in het Hospice gebeurt’.
Bedankt Theo Knook!

VERRASSING VAN FAMILIE POLS
Blij verrast waren wij met een mooi gebaar van de nabestaanden van één van onze bewoners. Als dank voor de goede zorg 
voor hun vader in ons Hospice doneerde de familie Pols vanuit hun bedrijven Espé en Cépé in Volendam 500 euro. 
Heel erg bedankt, familie Pols!



EVEN VOORSTELLEN 

De afgelopen tijd hebben we weer een aantal nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen 
en deze worden, traditiegetrouw, even voorgesteld.

De eerste nieuwkomer is Erzsike de Wolf-Tol, vrouw van Rien de Wolf en moeder van 
twee kinderen. Erg bijzonder is dat haar moeder bij ons in het hospice verbleef. 
Zowel haar moeder als zij en haar familie hebben dit als heel prettig ervaren. Deze 
fijne ervaring met ons hospice is dan ook voor haar de reden geweest om zich aan te 
melden bij ons als vrijwilligster aan bed.

Ineke Besse Sijmons is ook een nieuwe vrijwilligster aan het bed. Dit is echter niet 
haar eerste keer helpen in een hospice, ze heeft namelijk in een ander hospice vier 
jaar als kok geholpen. Via mond tot mond reclame is ze bij ons hospice terecht geko-
men. Ze weet hoe belangrijk aandacht, een luisterend oor en een goed gesprek  
kunnen zijn voor de bewoners. En hoe op deze manier, de naaste familie de nodige 
rust kan krijgen.

Als laatste zijn we ook een klusjesman rijker geworden, genaamd Jan Joosten. Hij is 
al 39 jaar werkzaam bij Boon Edam en heeft tevens vrijwilligerswerk gedaan bij de 
brandweer van de Beemster en Zeevang. Volledig onbekend is hij niet bij ons aange-
zien zijn vrouw al een tijdje bij ons vrijwilligster is. Zo is hij met ons in aanraking geko-
men en zelf ook betrokken geraakt. Elke maandagochtend komt hij langs en doet alle 
klusjes die nodig zijn.

Welkom Erzsike, Ineke en Jan!

 

             AFSCHEID LISETTE
Op 8 maart jl. kregen alle vrijwilligers de gelegen-

heid afscheid te nemen van Lisette van den 
Boogaard bij Brasa in Middenbeemster. 

Lisette heeft zich als coördinator met hart  
en ziel ingezet voor ons Hospice, met zowel  

een warm hart naar de bewoners als naar de 
vrijwilligers. 

Bedankt lieve Lisette voor je inzet, je luisterend 
oor, je expertise en je toewijding voor alles en 

iedereen in het Hospice!
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5“LIEFDEWERK OUD PAPIER”
   VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Het gezegde “Liefdewerk oud papier” betekent volgens de Dikke van Dale: een 
daad van naastenliefde; werk wat belangeloos/gratis wordt verricht. Maar het levert 
zeker iets op, een blij, voldaan, warm en goed gevoel en dat is toch eigenlijk onbe-
taalbaar! Onze vrijwilligers zijn onbetaalbaar en wij waarderen hun inzet enorm met 
af en toe een compliment en een schouderklopje van collega-vrijwilligers en met 
een bedankje en een glimlach van een zieke bewoner.

In ons Hospice Thuis van Leeghwater zijn wij nog op zoek naar: 
•  Een tweede ICT-en/of technische man of vrouw,die wat kleine klusjes in ons thuis 

kan verrichten en/of iemand die verstand heeft van computers en telefoons, aan-
sluitingen van TV en radio, kopieerapparaat enz. Zó belangrijk dat de apparatuur 
goed ingesteld  is en up to date blijft!

•  Een aantal liefhebbers die van koken houden, die 1x per week, bijvoorbeeld van 
16.30 - 18.30 uur (in overleg), voor onze bewoners willen koken. De kookgroep 
heeft al een vrieskast vol met verse geblancheerde groenten en gebraden vlees-
gerechten en soepen en sauzen voorbereid, waardoor het eenvoudig is om aan 
de wensen van de bewoners te voldoen. Lekker eten is zó belangrijk voor onze 
bewoners. Het is heel dankbaar werk!

•  Een paar mannen of vrouwen met groene vingers, die het fijn vinden om in een 
groepje of gewoon even een uurtje alleen, door de tuin heen lopen en zorgen 
dat onze tuin er tiptop uit ziet. Zodat onze bewoners en hun bezoekers er heerlijk 
van kunnen genieten. Ook dit is zeer dankbaar werk!

•  Wij hebben altijd plaats voor mensen die willen verzorgen. Vooral in vakantietijd 
is het moeilijk om de diensten bezet te krijgen. Een informatief gesprek met de 
coördinator geeft inzicht wat de verzorging inhoudt. Eerst een paar keer mee-
draaien is natuurlijk mogelijk en later volgen dan een aantal mooie instructie- 
bijeenkomsten met een groep nieuwe vrijwilligers.

Gewoon “er zijn” is voor onze bewoners al voldoende, het is prachtig werk! 

Voor informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de dienstdoende  
coördinator: 0299 682021  (ivm drukte en aanwezigheid van de coördinator vragen wij 
zo mogelijk te bellen tussen 10 .00 en 16.00 uur)

STEM OP HOSPICE TIJDENS RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE!
Het Hospice heeft zich aangemeld voor de Rabobank Clubkas Campagne 2019 en ons doel, geld inzamelen voor de verbou-
wing van de ongebruikte badkamer tot wasruimte is goedgekeurd. Wij mogen dus mee doen! 
De Rabobank is betrokken bij het maatschappelijke, sociale en culturele leven in haar werkgebied Rabobank Waterland en 
Omstreken en wil lokale projecten hierin graag ondersteunen. Daarom werd de Clubkas Campagne opgericht waaraan verenig- 
ingen en stichtingen die aan de voorwaarden voldoen kunnen deelnemen. 
Tijdens deze Campagne die loopt van 23 april tot en met 14 mei 2019 kunnen leden van Rabobank Waterland en Omstreken 
hun stem uitbrengen op de vereniging of stichting die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer 
stemmen op een vereniging of stichting des te meer geld deze ontvangt. Dit jaar is er maar liefst € 100.000 te verdelen en wij 
zouden het natuurlijk fijn vinden wanneer daar een deel van bij het Hospice terecht komt. De aanvang duurt nog even, maar wij 
zullen het zeker bij de start en gedurende de looptijd van de Campagne weer onder uw aandacht brengen!

Stem van 23

april t/m 14

mei!

Rabobank Waterland en Omstreken
www.rabobank.nl/waterland

Rabobank Clubkas
Campagne: 
Stem op onze club! 
Rabobank leden maken het verschil.
Jouw stem is geld waard! 
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VALENTIJNSTAART VVD
De Beemster VVD-fractie kwam onlangs in ons Hospice langs om een heerlijke Valentijnstaart 
af te leveren, als blijk van waardering voor het mooie werk dat we met ons allen doen in het 
Hospice. De taart werd gezellig met een kop koffie erbij verorberd. 
Hartelijk dank voor dit gebaar!

VERRASSING VOOR BEWOONSTER
Wat een geweldige verrassing kreeg onze bewoonster in januari! Moeder en dochter werden 
opgehaald door medewerkers van de Wensenambulance Amsterdam voor een mooie rit 
naar Zwolle. Het was de wens van mevrouw om het ‘ijsbeelden festival’ aldaar te bezoeken 
en dankzij de Wensenambulance ging haar wens in vervulling. Dik ingepakt op het brancard 
vertrok ze met het gezelschap naar Zwolle. Niet alleen een bezoek, maar ook vrij entree en 
een heerlijke lunch naar keuze. Wat een fantastische dag, en dank aan alle medewerkers van 
de Wensenambulance die dit hebben mogelijk gemaakt.

WE GAAN VERBOUWEN...
Het Hospice wil het haar vrijwilligers zo gemakkelijk mogelijk maken, daarom hebben we besloten om de wasruimte aan te 
pakken. Het plan is om de badkamer die zich naast de wasruimte bevindt en die weinig tot nooit wordt gebruikt, te verbouwen 
tot  droog- en strijkruimte. Dat betekent een scheiding van de natte en droge ruimte, genoeg plaats om ook het beddengoed 
te strijken en heel veel extra opbergruimte. Dus nog even geduld tot deze mooie oplossing gereed is!

HULDE AAN ONZE JUBILARISSEN
Tijdens een gezellige nieuwjaarsreceptie in januari in De 
Keyserin te Middenbeemster, werden vier vrijwilligers van 
het eerste uur gehuldigd. 

Janny, Frits, Marian en Adriënne zijn vanaf de start betrok-
ken bij het Hospice. In diverse functies maken zij zich al tien 
jaar meer dan verdienstelijk voor ons Hospice Thuis van 
Leeghwater. Dat betekent dat zij al voordat ons mooie ge-
bouw er stond, actief waren bij de oprichting van het 
Hospice en hulp boden in de thuissituaties van mensen in 
hun laatste levensfase.
Onze coördinatoren Yvonne en Joke eerden de vier jubilaris-
sen met lovende woorden, een prachtig boeket bloemen en 
een glazen kandelaar speciaal voor ons Hospice vervaardigd. 
De voorzitter Kees Sietsema sprak in zijn nieuwjaarsrede waardering en diep respect te hebben voor de inzet van al onze 
vrijwilligers. Reden te meer voor het bestuur om onze kanjers zo nu en dan in het zonnetje te zetten.
Ons Hospicekoor, o.l.v. Saskia Straver-Verdonk, trakteerde ons op een mini-concert en de gastvrouwen en gastheer verwen-
den alle aanwezigen met lekkernijen.
Deze middag werd een goed begin van 2019!
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HOSPICE OPENT DE TUIN 
VOOR OPEN DAG BEEMSTER
Op 30 mei, Hemelvaartsdag, vindt wederom de Beemster Open Dag plaats en ons 
Hospice is daar deze keer weer bij! Wij willen op deze dag, van 10.00 tot 16.00 uur de 
deelnemers aan de Open Dag de gelegenheid geven op een laagdrempelige manier 
kennis te maken met het Hospice.  

Op hun tocht door de Beemster zullen we ons Hospice als  ‘pleisterplaats’ aanmerken, 
waar de bezoekers in onze tuin even wat kunnen eten en drinken en waar ze kunnen snuf-
felen bij kraampjes met leuke producten. Wanneer men wil bieden we een rondleiding 
zodat men kan ervaren wat een Hospice precies is en de sfeer kan proeven. Wij bieden 
het bezoek koffie, thee en onze Hospice-wijn, en we verkopen onze zeepjes en vlinders. 
Maar we zouden het leuk vinden ook bijvoorbeeld cake of taart aan te bieden, gemaakt 
door onze vrijwilligers, gebaseerd op een vrijwillige bijdrage van de bezoeker. Daarnaast 
willen we een kraampje inrichten met leuke, zelfgemaakte items, zoals bijvoorbeeld kaar-
ten, breiwerk, potjes jam, gehaakte iPad-hoesjes, etc. waarvan de aankoop een donatie 
aan het Hospice betekent. In aparte mailings is aangegeven hoe vrijwilligers die hier iets 
aan willen bijdragen zich kunnen aanmelden.  

Wij hopen op mooi weer en veel gasten!
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VOORUITBLIK

 6 april 
Open Deur middag 

vrijwilligers

15 mei 
Golftournooi

30 mei 
Open Dag Beemster

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.

mailto:info%40hospiceleeghwater.nl?subject=

