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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.

In dit voorwoord een paar woorden van Yvonne Beerten en Joke Hillebrand, beide vijf 
jaar op vrijwillige basis in dienst van het Hospice. Zij werken al lange tijd samen als 
waarnemend coördinator en werden op 1 mei jl. officieel benoemd tot coördinator. 

‘In het afgelopen half jaar hebben wij onze weg gevonden in de werkzaamheden die 
horen bij deze functie en zijn we een hecht duo geworden. We werken samen met een 
fantastisch team bestaande uit de vrijwilligers, het bestuur en de medewerkers van 
Evean. 
Coördinator te mogen zijn in dit Hospice voelt als een groot voorrecht. Samen met de 
vrijwilligers zorgen we ervoor dat onze bewoners een nog zo aangenaam mogelijke tijd 
hebben. Als coördinator hebben we met alle facetten van het Hospice te maken. Van het 
opnemen van nieuwe bewoners tot het doen van een uitgeleide bij overlijden. Van het 
aansturen van zo’n 100 vrijwilligers tot het samenwerken met het zorgteam. En dit alles 
om de continuïteit van het Hospice te waarborgen. Daarom is het ook zo belangrijk dat 
het rooster met de vrijwilligersdiensten elke dag volledig gevuld is. Dan horen wij u den-
ken: er zijn er toch al 100? En dat zijn inderdaad heel veel vrijwilligers. Maar niet elke vrij-
williger draait een dienst aan het bed. Zo zijn er vrijwilligers die een bestuursfunctie 
hebben, is er een kookploeg, tuinploeg, hebben we handymannen voor de klusjes en 
zorgen er vrijwilligers voor de warme sfeer in ons mooie Hospice. In de zomerperiode 
zijn er veel vrijwilligers op vakantie. 
En zo zijn wij dus nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers en soms aan het ‘zeuren’ 
bij de bestaande vrijwilligers om de lege diensten op te vullen We doen er alles aan. We 
adverteren in de plaatselijke kranten, tonen een advertentie in de bussen van EBS, er 
liggen flyers bij de plaatselijke middenstand en op open dagen en jaarmarkten vertellen 
onze vrijwilligers enthousiast over ons mooie werk. De huidige vrijwilligers zijn tenslotte 
onze beste ambassadeurs! Wij zijn ervan overtuigd dat we de mooiste baan hebben die 
er bestaat en wij willen, samen met de vrijwilligers, het de bewoners zo perfect mogelijk 
maken. En vooral hopen we dat we dit fantastische werk nog heel lang mogen doen!

Yvonne Beerten en Joke Hillebrand

mailto:redactie@hospiceleeghwater.nl
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ONS HOSPICE GROTE FAVORIET
IN RABO CLUBKAS CAMPAGNE
De Rabobank Waterland en Omstreken organiseerde in het voor-
jaar van 2019 de grote Rabo Clubkas Campagne. Tijdens deze 
campagne konden leden van de Rabobank Waterland en 
Omstreken hun stem uitbrengen op hun favoriete ‘goede doel’, 
waardoor verenigingen, stichtingen en andere instellingen uit de 
regio in de gelegenheid werden gesteld om hun clubkas te spek-
ken. Met deze campagne geeft de Rabobank aan zich verbonden 
te voelen met verenigingen. 
Dit jaar had de Rabobank maar liefst 100.000 euro gereserveerd 
om middels stemmen te verdelen over de aangemelde organi- 

saties. Ook ons Hospice meldde zich aan voor de campagne en 
voerde uitbundig actie om stemmen te winnen.

Tijdens de feestelijke finaleavond op 28 mei jl. in theater 
De Purmaryn te Purmerend werd aan de 195 deelne-
mende instanties de cheque met het bedrag en aantal 
behaalde stemmen overhandigd.
In totaal hebben 3.024 leden gestemd. Welgeteld 271 
stemmen waren er voor ons Hospice en dat leverde ons 

het meer dan fantastische bedrag op van € 1794,02. 
Met dit bedrag hopen we de interne verbouwing van de 

badkamer naar een praktisch en goed functionerende 
 linnenkamer te kunnen realiseren.

Wij bedanken de leden van Rabobank Waterland en Omstreken die 
hun stem aan ons Hospice hebben gegeven! Chapeau voor de 
mooie campagne.
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HET ZIJN DE KLEINE DINGEN DIE HET DOEN…
We bedanken op onze website en in onze nieuwsbrief graag onze sponsoren 
en gulle gevers, groot of klein. Maar hiermee willen we even aandacht geven 
aan al dat kleine dat, zomaar, tussen neus en lippen door, gebeurt ten bate 
van ons Hospice. Die kleine ondernemers die onze handyman ‘gewoon’ even 
meegeven wat hij op dat moment nodig heeft, variërend van roestvrijstalen 
strippen (Van Linden staalbouw) of een trespaplaat (Koos Koning) voor op 
onze linnenkar. Of Ten Dam zonwering Middenbeemster dat onze markiezen 
in voor- en najaar gratis demonteert en opslaat… En dan nog al die anderen 
die schijnbaar anoniem hun kleine of grotere bijdrage leveren aan het voort-
bestaan en welzijn van ons Hospice.. Bij deze, hoezeer wij dat waarderen: 
DANK allemaal! 



GOLFEVENEMENT KAVEL II BEEMSTER
HOSPICE VERRAST MET FENOMENAAL MOOI BEDRAG

Het jaarlijkse Golfevenement met een Benefietdiner voor het 
Hospice Thuis van Leeghwater is ook dit jaar weer een ongekend 
groot succes geworden. Ruim vijftig geoefende golfers en heel 
veel sponsoren hebben het fenomenale bedrag van 6000,- euro   
bijeengebracht.

Op woensdag 15 mei waren alle ingrediënten aanwezig voor een 
geslaagd dagje golfen aan de Volgerweg bij de Golfclub Kavel II. 
Een strak geschoren en optimaal verzorgd golfterrein lag daar 
klaar onder de stralende zon. 
De organisatie, in goede vertrouwde handen van Ria Sas, Joke 
Mars en leden van de club, had alles tot in de puntjes voorbereid.
Na de inschrijving en de koffie trokken alle spelers vol enthousi-
asme naar het golfterrein. Daar werden zij tijdens het spelen ver-
wend met heerlijke Beemsterkaas en echte Hollandse haring.

PRIJZEN
Na het golfen werden de spelers en gasten getrakteerd op 
champagne om deze mooie dag te vieren. Ook konden de deel-
nemers nog een gokje wagen door de bal in een “Hole in One” 
te slaan. Natuurlijk werd er gestreden om de fraaie wisselbokaal. 
Ria en Joke reikten de verschillende prijzen uit en de stemming 
was uitmuntend.

MOOIE CHEQUE
In het restaurant van Kavel II stonden fraai gedekte tafels klaar 
voor een overheerlijk diner. Na het voorgerecht werden twee 
mooie schilderijen geveild van mw. Rijser en dhr. Vloon en een 
voucher voor een golfclinic. 
Het bestuur van stichting “Vrienden van Hospice Thuis van 
Leeghwater” kreeg na het hoofdgerecht figuurlijk de kers op de 
taart toen Marjanne Leenstra de cheque met het ongekend grote 
bedrag van € 6000,- mocht ontvangen. Dit fantastische bedrag 
komt zeer wel ten goede aan de interne verbouwing van de bad-
kamer tot een praktische en goed functionerende linnenkamer.

Marjanne dankte names het Hospice alle deelnemers, gulle ge-
vers en sponsoren maar zeker ook de organisatie voor een heer-
lijk gastvrij onthaal en een fantastisch mooi golfevenement op 
Kavel II.

GULLE GIFTEN 
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EVEN VOORSTELLEN 

In elke nieuwsbrief geven wij onze nieuwe vrijwilligers de gelegenheid om zich even 
voor te stellen. Ditmaal zijn dat Marja Verkade - van den Berg en Irna Froger.
Wij wensen hen beide een leerzame, mooie en bovenal fijne tijd bij ons Hospice!

Marja Verkade - van den Berg
63 jaar jong en komt uit de Middenbeemster. Ze is getrouwd, trotse moeder van drie 
kinderen en trotse oma van zes kleinkinderen. In april jl. is zij begonnen met helpen in 
ons hospice wat voortkwam uit haar verleden in de zorg. Ze heeft ruim 25 jaar bij Evean 
gewerkt maar wilde daarna graag iets kunnen blijven betekenen voor anderen.

Irna Froger
65 zomers jong en komt uit Middelie. Ook zij is getrouwd, is trotse moeder en oma van 
vier kinderen en veertien kleinkinderen. Ze heeft een studie in de verpleegkunde geno-
ten en heeft onder andere gewerkt bij het Sint Jans Gasthuis te Hoorn, de schoolartsen-
dienst in Purmerend en bij de GGD Zaanstreek/Waterland. Ze is tijdens Hemelvaart op 
onze Open Dag geweest en dat heeft zo’n goede indruk gegeven dat ze zich heeft 
aangemeld als vrijwilliger.
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OVERHEID LANCEERT WEBSITE OVER PALLIATIEVE ZORG
Ook de overheid krijgt oog voor de laatste levensfase. In samenwerking met verschillende organisaties lanceerde het 
Ministerie van VWS onlangs de website www.overpalliatievezorg.nl . Het is de start van een campagne over het levenseinde en 
een poging het taboe om hierover te spreken te doorbreken. Ook het hospice komt hier vanzelfsprekend aan de orde. Het 
kabinet Rutte had bij aanvang beloofd ‘het gesprek rond de dood op gang te brengen’... Fijn als er meer aandacht komt voor 
mooi en waardig sterven, iets waar ons eigen Hospice al aardig mee op weg is.



EVEN VOORSTELLEN 

Jacco Bouwes, Hospiceteam Evean

Mijn naam is Jacco Bouwes. Ik ben opgegroeid in Zuidoostbeemster maar woon al voor 
meer dan de helft van mijn leven in Purmerend. Ik woon samen met mijn vrouw Mirjam 
en onze zoon van 18 en dochter van 17. Na verschillende baantjes ben ik in 1997 begon-
nen met werken en leren in de zorg als Verzorgende IG in het verpleeghuis en heb daar 
veel ervaring opgedaan met psychogeriatrie. Van daaruit ben doorgestroomd naar de 
opleiding voor verpleegkundige in het jaar 2000 en toen die opleiding klaar was be-
haalde ik al heel snel mijn oncologie aantekening. Vanaf 2006 werkte ik als oncologiever-
pleegkundige in het ziekenhuis op de interne afdeling en ook een jaar op de dagbehan-
deling. Dit heb ik altijd met heel veel plezier gedaan en ik vond het palliatieve deel van 
de zorg altijd het mooiste onderdeel van mijn vak. Daarom ben ik heel blij dat ik mij daar 
nu volledig op mag richten in Hospice Thuis van Leeghwater. Ik heb een contract van 20 
uur en heb daarnaast nog een praktijk aan huis voor psychosociale therapie samen met 
mijn vrouw. Hierin begeleidt Mirjam kinderen en jongeren en ikzelf volwassenen met als 
specialisatie de begeleiding van mensen die met kanker te maken hebben.
Verder ben ik graag met mijn gezondheid bezig en doe ik aan Yoga en Qigong.
Filosoferen en diepe gesprekken vind ik altijd leuk maar ook voor onzin en slappe verhalen 
ben ik altijd in want lachen is voor mij heel erg belangrijk.
Omdat de Beemster bij mij bekend is voelt het voor mij in het Hospice bijna zoals thuis. 
Ik heb er heel veel zin in om met elkaar de best mogelijke zorg te gaan verlenen voor de 
gasten die bij ons verblijven en hun naasten. Om de soms moeilijke laatste tijd nog zo 
aangenaam mogelijk te laten verlopen ligt voor mij de uitdaging. Het is niet de meest 
makkelijke baan, maar voor mij wel de meest zinvolle omdat ik het idee heb echt iets 
voor iemand te kunnen betekenen en dat maakt het voor mij heel erg waardevol.
Als je iets aan mij kwijt wilt of wil vragen kun je altijd bij mij terecht!

Ria Eberlein, Hospiceteam Evean

‘Hallo, mijn naam is Ria Eberlein. Ik ben 62 jaar oud en ik ben sinds 2011 weduwe. Ik heb 
twee dochters: Melinda van 35 jaar en Bianca van 32 jaar, en twee lieve schoonzoons. 
Trots ben ik ook op mijn twee kleinkinderen, Duuk van bijna vijf jaar en Lora van net één 
jaar.
In Zaandijk heb ik in een leuk huisje met tuin waar ik al sinds mijn 19de met veel plezier 
woon. Ik verblijf ook graag in mijn stacaravan die in Epe staat, waar ik heerlijk tot rust 
kom, veel fiets met vrienden en een kaartje leg, vooral jokeren vind ik erg leuk. Het le-
zen van bijvoorbeeld thrillers of detectives vind ik heerlijk om te doen, maar ik geniet 
ook erg van muziek. Verder doe ik aan Darten in competitieverband, aan yoga en pro-
beer ik regelmatig te sporten, zoals zwemmen en wandelen. Daarnaast mag ik ook 
graag naar de bioscoop of het theater gaan met mijn jongste zus: van muziek tot klucht, 
heerlijk een avondje uit.
Ik heb ruim 22 jaar met veel plezier in het Rosariumhorst in Krommenie gewerkt. Daar 
ontdekte ik dat ik affiniteit heb met de palliatieve zorg. Ik hoop nu dat ik in het Hospice 
ook met veel voldoening kan werken als verpleegkundige en hoop op een fijne samen-
werking met iedereen .
Ik heb al een paar keer kunnen meedraaien in het Hospice en dat vond ik erg fijn. 
Iedereen was erg aardig en dat gaf me een warm gevoel. Ik ben blij om te zijn toege-
voegd aan jullie team zodat we samen een goede zorg kunnen geven aan de bewoners.
Tot ziens!’
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Marjanne Leenstra-Beumer versterkt bestuur Stichting Vrienden

Tijdens de ziekte van Neltine de Vries Koeman en ook na haar overlijden in februari dit 
jaar werden haar taken als secretaris binnen het bestuur waargenomen door Marjanne 
Leenstra - Beumer. Het bestuur heeft Marjanne gevraagd om als secretaris toe te tre-
den in het bestuur en zo geschiedde, officieel op 1 mei 2019.

Wie is Marjanne? 
 ‘Ik ben getrouwd met Gerard, moeder van twee leuke zoons en supertrotse oma van 
Jesse en Feyonna. Al 42 jaar woon ik met veel plezier in Middenbeemster en ben daar 
vele jaren bekend met het vrijwilligerswerk, voor verschillende organisaties en in diverse 
functies.
 Van collectant tot eindredactie en van webmaster tot PR & Communicatie medewerker.
 Twee jaar geleden werd ik op de Zondagmarkt te Middenbeemster benaderd of ik ook 
vrijwilliger wilde worden bij het Hospice Thuis van Leeghwater. In die periode onderging 
de website van het Hospice een metamorfose en was er aanvulling wenselijk bij huidige 
PR werkgroep. Ik heb toen ja gezegd en voelde me al snel thuis in de groep vrijwilligers 
die daar ook met veel enthousiasme zich voor het Hospice inzetten.
Toen vorig jaar, de secretaris van de Stichting Vrienden van het Hospice Thuis van 
Leeghwater, Neltine zo ernstig ziek werd heb ik aangeboden om haar taken tijdelijk in te 
vullen. Dat alles snel anders zou zijn had niemand voorzien. We moesten veel te snel af-
scheid nemen van een lieve vrijwilliger. Niet veel later werd ik gevraagd om serieus na te 
denken haar positie in te nemen binnen het bestuur van de Vrienden van… En zo ben ik 
sinds 1 mei 2019 officieel secretaris van de “Vrienden”.
Het fijne van dit vrijwilligerswerk is dat ik vanuit de thuissituatie achter mijn pc voorberei-
dingen kan uitwerken. Ook woon ik op 300 meter afstand van het gebouw en dat brengt 
ook zijn voordelen met zich mee.
Kortom het is fijn om weer goed en betrokken bij het Hospice bezig te zijn.’

EVEN VOORSTELLEN 

NIEUWE COÖRDINATOREN VAN START!
Het Hospice Thuis van Leeghwater in Middenbeemster heeft per 1 mei twee coördi-
natoren aangesteld die beiden in deeltijd deze functie vervullen. Yvonne Beerten  
fungeert hierin als leidinggevend coördinator en Joke Hillebrand als coördinator. 

Hiermee is de dagelijkse leiding van het Hospice in ervaren en vertrouwde handen. 
Zowel Yvonne als Joke zijn al lange tijd verbonden aan het Hospice, respectievelijk sinds 
2014 en 2015. Zij traden op als plaatsvervangend coördinator op de vrijdagen en bij 
ziekte en verlof van de zittende coördinator. Bovendien hebben Yvonne en Joke sinds 
augustus vorig jaar de coördinatorwerkzaamheden opgevangen na het vertrek van 
Lisette van den Bogaard. 

Bestuur en vrijwilligers van Hospice Thuis van Leeghwater zijn verheugd dat zij geza-
menlijk in vaste aanstelling het roer wilden overnemen, waarmee zowel de zorg voor de 
werkomgeving van de vrijwilligers als de zorg en aandacht voor de bewoners naadloos 
wordt gecontinueerd. 

Wij wensen hen heel veel succes in deze functie!



 

WERVEN VAN VRIJWILLIGERS
Het zal de meesten vast niet zijn ontgaan: ons Hospice is druk met het werven van 
nieuwe vrijwilligers. Zowel de coördinatoren als de ‘Vrienden’ ontplooien tal van initia-
tieven en activiteiten om het vrijwilligersbestand aan te vullen. Zo is er een advertentie 
geplaatst in de huis aan huis kranten van Rodi Media en hebben we inmiddels een  
vacature geplaatst op Vrijwilligerspunt.nu. Daarnaast heeft er een campagne gelopen 
bij EBS waarbij een mooie filmpje van het Hospice met de oproep te komen kennis-
maken wanneer je op zoek bent naar vrijwilligerswerk in de bussen werd vertoond. 
Op 6 april organiseerden de coördinatoren een inloopmiddag waar zo’n dertig bezoe-
kers en geïnteresseerden zijn langs geweest waarvan er drie aan de slag zijn gegaan. 
En onlangs hebben we ons Hospice open gesteld tijdens de Beemster Open Dag, wat 
een geweldig succes was. Zo’n honderd mensen kwamen een kijkje nemen, waarvan de 
meesten een rondleiding erg op prijs stelden. 
We hopen dat daar ook nog wat uit komt. En zo gaan we door!

AFSCHEID AGEET BLOM
Ageet Blom nam onlangs afscheid als bestuurslid 
van het Hospice met het aandachtsgebied Opstal 
en Installatie gebouw. Tijdens de laatste bestuurs-
vergadering bedankte penningmeester Peter 
Knook haar voor haar jarenlange inzet en werd ze 
natuurlijk in de bloemen gezet. 
Bedankt Ageet voor al je inspanningen en we 
hopen je nog regelmatig te zien in het Hospice!
Ageeth heeft voor haar functie Opstal en Installatie 
gebouw een opvolger gevonden in de persoon 
van Jan Joosten. 
De bestuursfunctie is vacant.

WIE KOMT HET BESTUUR VERSTERKEN?
Ageet Blom heeft na (bijna) zeven jaar op 19 juni afscheid genomen als bestuurslid van het Hospice. Daarom is het Bestuur 
op korte termijn op zoek naar een opvolgster (v/m). In eerste instantie zoeken we naar een Algemeen Bestuurslid met affi-
niteit voor beheerszaken (‘opstallen en installaties’). Het Bestuur komt jaarlijks zo’n zes keer bij elkaar. Daarnaast heeft het 
bestuurslid beheer contact met vooral de coördinator en de ‘technische ploeg’ over beheersmatige zaken van ons pand. 
Informatie kan worden ingewonnen bij ondergetekende, of bij Ageet, ze blijft voorlopig wel diverse hand- en spandiensten 
voor ons Hospice verrichten. Ook de functie van secretaris komt binnen afzienbare tijd vacant, ook hiervoor zouden wij 
graag kandidaten leren kennen.

Geert Heikens, wnd. secretaris
0299 683224  -  heikoheikens@outlook.com
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LEZING DESIRÉE HESSING
‘DE LIEFDE IN TIJDEN VAN ZIEKTE EN VERLIES’

Donderdag 25 april was de lezing van Desirée Hessing over “De Liefde in tijden van ziekte en verlies”. Marian van der Veen 
was daar bij aanwezig. We hebben Marian gevraagd een verslagje te maken:

Desirée heeft het proces van een terminaal zieke partner die komt te overlijden in 2009 zelf meegemaakt. Zij maakte ons ge-
waar van soms verrassende consequenties van het ziekzijn en alles wat dat met zich mee brengt, voor de relatie, de intimiteit 
en de liefde. Zij en haar man stonden dicht bij elkaar en wilden dat ook in het laatste stuk leven met elkaar blijven ervaren. 
Vanuit dit standpunt hebben ze deze periode samen heel bewust invulling gegeven. Hun uitdagingen daarbij kon Desirée hel-
der neerzetten.
Na de pauze richtte ze zich op de periode na het overlijden. Op de ontdekking dat je liefde voor die ander niet zomaar op “uit” 
kunt zetten. Ze vertelde hoe zij met die liefde en ook met haar enorme gemis gezocht heeft naar nieuwe invulling voor be-
staande relaties die haar relaties werden. Hoe hun leven, haar leven moest worden en hoe hard ze daarvoor heeft moeten 
werken. Desirée die voor deze presentatie helemaal uit Appelscha kwam, heeft hier een boek over geschreven. Het heet “Tom, 
liefde leven na je dood” en is te koop voor 12,50 euro.
We hebben een exemplaar van het boekje aangekocht, dit ligt ter inzage beneden in de huiskamer.
Wil je wat meer lezen over Désirée dan kan je een kijkje op haar site nemen:
https://desireehessing.nl/

GEEN GELE KAART MAAR EEN GELE STREEP...
EN WE ZIJN ER BLIJ MEE!
Vanaf 16 Juni 2019 is de stoeprand vlak voor ons Hospice Thuis van Leeghwater, 
fel geel gekleurd. Dus niet parkeren! 
Op onze eigen parkeerplekken kan nu veel gemakkelijker geparkeerd worden 
door doktoren, ambulance, rouwauto, Wensen-Ambulance, leveranciers en  
bezoekers. 
Het is uiteindelijk toch gelukt en we zijn er blij mee!
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EEN DAG MET EEN GOUDEN RANDJE IN HET HOSPICE
Met de bedoeling om de drempel weg te nemen voor bezoekers, nam Hospice Thuis van 
Leeghwater dit jaar op donderdag 30 mei deel aan de Open dag Beemster. Vroeg in de mor-
gen plaatsten de vrijwilligers, ondanks de wolken en dreiging van regen, toch de partytent en 
tafels met handgemaakte artikelen voor de verkoop en de tuintafel en stoelen, buiten in de 
zijtuin. Bezoekers kon den later gelukkig in het zonnetje buiten koffiedrinken en heerlijk ho-
memade gebak eten. Bloemstukjes en schilderijtjes, knipwerken, handgemaakte kaarten, 
handwerkjes, zeepjes en de bekende Hospice-vlinders en overheerlijke Hospice-wijnen waren 
te koop.
Boven verwachting bezochten ruim 100 geïnteresseerden het Hospice in Middenbeemster en 
luisterden naar enkele optredens van het vrijwilligers Hospicekoor. De sfeer was ongedwon-
gen en gezellig en de meeste bezoekers wilden graag rondgeleid worden door het gebouw. 
Omdat alle vier kamers bezet waren en men de zieke bewoners zo min mogelijk wilde belas-
ten, konden deze kamers niet bezichtigd worden. Maar de rest van het
prachtige gebouw werd door de vele vrijwilligers met trots getoond. Aan kleine groepjes van 
maximaal vier personen showden zij de huiskamer, keuken, opleidingsruimte, was- en strijkge-
legenheid, badkamer, tuinen, kantoor en logeerkamer en gaven enthousiast informatie over 
het mooie vrijwilligerswerk. Namen van enkele toekomstige 
vrijwilligers die zich ter plekke aanmeldden werden graag ge-
noteerd, de handgemaakte producten werden verkocht en de 
gehele opbrengst van de dag was voor het Hospice bestemd.
Het Hospice Thuis van Leeghwater is tijdens de Open dag 
opnieuw op een positieve wijze op de kaart gezet . Het thuis 
voor zieke mensen in hun laatste levensfase werd gewaar-
deerd en haar vrijwilligers oogstten alom bewondering voor 
hun liefdevolle inzet. De vrijwilligers en organisatoren gingen 
moe maar zeer voldaan, na een lang en drukke en succesvolle 
Open dag naar huis. Een TOPdag die zeker voor herhaling 
vatbaar is: een dag met een gouden randje!

Evalien

Wat een prachtig werk in de grote zaal 
van ons Hospice, van Janny Raats, José 
Bernhard en Trudy Hendriks. 
De veertig tulpen zijn geschonken door 
Karin de Jong.
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LAMMETJE OP BEZOEK
Vrijwilligster Monique van Hoogstraten bracht in mei de lente binnen het Hospice. Zij 
zorgde voor een verrassing bij vrijwilligers en bewoners door samen met een schattig 
lammetje een bezoekje te brengen aan het Hospice. De foto’s tonen wel aan hoe dat 
werd gewaardeerd. Bedankt Monique!

Bij he t opnemen van een nieuwe bewoner leggen 
we altijd uit dat we geen bez oek - slaap - ee t 
- wektijden hebben . 
Een dochter van een nieuwe bewoner z ei : 
“ dus jullie hebben alléén leef - tijd “
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VOORUITBLIK

Wij wensen iedereen 
een heerlijke 

zomer!

In september 
komt de nieuwe 
nieuwsbrief uit.

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=

