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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.

Ik kijk graag met u terug op ruim 7 jaar penningmeesterschap binnen het bestuur van 
ons Hospice. Toen ik in 2012 toetrad tot het bestuur, waren wij ruim een jaar actief binnen 
het pand aan de Prins Mauritsstraat in de Middenbeemster. Met veel toewijding werden 
bewoners verzorgd en alle betrokkenen waren gemotiveerd en actief om ons Hospice 
tot een succes te maken. Er waren goede afspraken gemaakt met de gemeenten Graft-
de Rijp, Schermer, Zeevang en de Beemster om bewoners uit deze gemeenten korting 
te verlenen op het dagtarief. Wij ontvingen hiervoor tot en met 2018 subsidie uit deze 
gemeenten. Er was ons alles aan gelegen om bekend te raken en uit te dragen wat wij 
de bewoners van ons Hospice, maar ook hun direct betrokkenen, te bieden hadden. 
Veel presentaties zijn er gegeven gericht om bij te dragen aan méér vrijwilligers, méér 
bewoners en méér financiële middelen. In de jaren voorafgaand aan de opening in 2011 
waren er gelukkig grote financiële reserves opgebouwd die wij in de beginjaren moes-
ten aanspreken om ons hoofd boven water te houden.  

Nu 7 jaar verder zijn van het toenmalige bestuur alleen Geert en ik nog bestuurslid. 
Bestaan de zelfstandige gemeenten Graft-de Rijp, Schermer en Zeevang niet meer en 
voor de Beemster staat er een fusie met de Gemeente Purmerend op de agenda. Wij 
hebben ons binnen de regio een plek verschaft als een Hospice waar bijna alles kan en 
niets moet. Wij hebben de bezettingsgraad in de loop van de jaren zien stijgen naar een 
stabiele 90% waarbij er kwartalen voorbij komen tussen de 95 en 100% bezetting. Tot het 
boekjaar 2017 waren er qua resultaten nog geen zwarte cijfers geschreven. Daar is sinds 
2018 verandering in gekomen en het gaat ons Hospice financieel voor de wind. Daar 
dragen wij allen als vrijwilliger aan bij, op welk vlak dan ook. Aan het bed, in de techniek, 
PR, kookgroep, als coördinator of binnen één van de besturen. Wij blijven continu aan-
dacht vragen voor het prachtige werk binnen ons hospice om bij te dragen aan méér 
vrijwilligers, méér bewoners en méér financiële middelen. Wij, als vrijwilligers, zijn de beste 
ambassadeur.  

Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van dit prachtige hospice.  

Peter Knook, penningmeester  
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Wat geweldig om te ontdekken dat zoveel mensen ons Hospice een warm hart toe 
dragen. Onlangs kregen we bericht van dhr. Smit uit Noordbeemster. Hij was tachtig 
jaar geworden en had besloten om zijn verjaardagsgeld ad € 800,- te schenken aan het 
Hospice.  

Hartelijk dank voor dit mooie gebaar meneer Smit,
en alsnog van harte gefeliciteerd met deze mooie leeftijd!

GULLE GIFTEN 

KOELPLAAT VOOR ONS HOSPICE 
Dankzij recente donaties was het mogelijk om eindelijk een koelplaat aan te 
schaffen voor ons Hospice. 

Het is belangrijk om na een overlijden een lichaam zo snel mogelijk te koelen 
omdat er allerlei processen op gang komen. Wanneer deze processen stil-

gelegd worden dan vergroot je de kans dat het lichaam langer ‘goed’ blijft. 
Zeker bij warm weer en wanneer er wat meer tijd tussen het overlijden en de 

uitvaart zit maakt dit het mogelijk te voorkomen dat een kist eventueel eerder 
        gesloten moet worden dan wenselijk. Hoe eerder je begint met koelen en een 
       goede verzorging hoe beter. Ook die verzorging doen wij…. (tenzij de familie persé 
wil dat de uitvaartmaatschappij dit doet). Zij houden uiteraard altijd de regie.

Coördinatoren Joke Hillebrand (l) en Yvonne Beerten (r).



EVEN VOORSTELLEN 

Hallo allemaal 
Mijn naam is Marieke van Kooten. Ik ben 34 jaar en woon samen met mijn man (Ronald) 
en ons zoontje (Sem) van 6 jaar in Purmerend. Op dit moment ben ik 8 maanden zwan-
ger van de tweede en ik zal na mijn zwangerschapsverlof in oktober beginnen in het 
Hospice.
Mijn hobby’s zijn: leuke dingen doen samen met het gezin, lezen, en het verzorgen van 
onze twee honden. 
Ik werk sinds mijn 16e in de zorg en ben begonnen in een verpleeghuis in Assen 
(Drenthe). Hier heb ik ook mijn opleiding gedaan en afgerond tot verpleegkundige. Ik 
heb verder in het ziekenhuis en in een psychiatrische afdeling voor ouderen gewerkt. 
Sinds twee jaar ben ik werkzaam op een palliatieve afdeling in Amstelveen. Tijdens mijn 
werk op de afdeling ben ik erachter gekomen dat de palliatieve zorg mij veel voldoening 
geeft en met name de begeleiding tijdens de laatste levensfase en alle zorg die hierbij 
hoort. Toen ik de vacature zag was het dan ook niet lang nadenken en heb de gok ge-
waagd.  
Heb erg veel zin om in oktober te beginnen in het Hospice en iedereen te leren kennen. 

Tot gauw! 
Groetjes Marieke van Kooten 

Zoals altijd hebben we weer een kijkje genomen in ons vrijwilligersbestand om de 
nieuwe vrijwilligers te kunnen benaderen voor een klein interview waarin ze wat meer 
over zichzelf vertellen. Ditmaal kregen we reactie van Carla Knijn. 

Carla Knijn-Voerman (58 jaar) is een nieuwe vrijwilliger uit Schermerhorn. Ze is in haar 
vrije tijd graag bezig met onder andere mandala’s tekenen, yoga en mandenvlechten. In 
haar professionele leven heeft ze 22 jaar ervaring aan apothekerswerk opgedaan bij 
Triversum, een psychiatrisch kinderziekenhuis in Alkmaar. Op dit moment is ze zoekende 
naar een nieuwe uitdaging maar in de tussentijd is ze bij ons komen helpen. Door een 
oproep in de Uitkomst is ze bij ons komen kijken, wat meteen een hele goede indruk 
achterliet. Eenmaal begonnen geeft ze toe dat het eerst onwennig was door haar erva-
ring bij Triversum waar alles heel druk was vergeleken met ons Hospice. Ze leert nu 
steeds beter om de knop om te schakelen en te genieten van het dankbare werk dat bij 
ons wordt verricht. Ook loopt ze voorzichtig mee met de hulp van Evean om van hen wat 
te leren. Ondanks dat het een hele andere wereld is dan ze gewend is, voelt ze zich al 
erg thuis en we wensen haar nog een hele fijne tijd bij ons Hospice!
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DE NIEUWE BEDDEN KOMEN ER AAN 
We zijn een poos op zoek geweest naar de juiste nieuwe bedden. Bedden die het 
onze bewoners zo comfortabel mogelijk maken maar ook voor de vrijwilligers mak-

kelijker te hanteren zijn. Een paar maanden geleden kregen we ons ‘proefbed’ 
en deze beviel zo goed dat ook voor de andere kamers nu deze bedden zijn 

besteld.  

De nieuwe bedden hebben een traagschuimmatras (tegen het doorliggen) en 
zijn 210 cm lang zodat ook de langere bewoners comfortabel kunnen liggen.  
Ze zijn ook af te stellen tot (bijna) stoel, wat ook veel comfort geeft en voor 
de vrijwilligers maakt dat ze veel lichter in gewicht zijn om te verplaatsen. 

Ook de grotere wielen dragen daar aan bij, zeker over de drempel naar de tuin.  
We kunnen ze lager én hoger instellen dan de huidige bedden. Hoger ingesteld is 
beter voor de iets grotere verzorger en lager is weer beter wanneer er bijvoorbeeld 

valgevaar is. 
De bedden zijn uitgerust met een accu. Hierdoor kunnen ze ook bediend worden in 
de tuin, de huiskamer of waar dan ook, zonder dat er een stekker in het stopcontact 
moet of dat er draden over de vloer liggen. En leuk detail: er is de  mogelijkheid om 

onder het bed een nachtlampje aan te doen ….  

Kortom: in alle opzichten een grote verbetering! 

HET HOSPICEKOOR IS OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS 
DIE VAN ZINGEN HOUDEN! 

Het Hospicekoor is ontstaan tijdens een gezellige Nieuwjaarsreceptie 
voor vrijwilligers en medewerkers van Hospice Thuis van Leeghwater. 
Een groepje vrijwilligers wilde de receptie opleuken met het zingen van 
wat kerst en nieuwjaarsliederen en wat mooie passende meezingers als 
Yesterday en Halleluja. Op veler verzoek is daarna het Hospicekoor ont-
staan. Tot nu toe repeteren in totaal twaalf vrijwilligers van ons Hospice 
tweewekelijks op vrijdagmiddag in de multifunctionele ruimte in het 
Hospice in Middenbeemster. Dit alles onder professionele leiding van 
zangpedagoge/pianolerares/dirigente Saskia Straver-Verdonk, zij geeft 
ons les op vrijwillige basis. Er wordt stemmige muziek gezongen waar-
mee bijvoorbeeld de herinneringsbijeenkomsten, de nieuwjaarsrecep-
tie, kerstzangmiddag, feestavond voor vrijwilligers, open dag enz. muzi-
kaal worden omlijst. Van zingen worden de vrijwilligers, de bewoners en 

hun bezoekers blij en het is tevens goed voor de sociale contacten onderling. De sfeer 
in het Hospicekoor is gemoedelijk en het samen zingen heeft beslist een positieve in-
vloed op alles wat in ons Hospice gebeurt.  

Lijkt het je leuk om eens mee te doen en te ervaren hoe blij je wordt van zingen? Kom 
dan op vrijdagmiddag gewoon eens kijken en meezingen. We repeteren van 15.30 

tot 16.30 uur. Vooral als je al zangervaring hebt is het gemakkelijk om op te pakken. 
  Alle vrijwilligers zijn van harte welkom en bedenk; Zingen is gezond!  
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NIEUWE BESTEMMING SWING WELLNESS BAD 
Het luxe wellnessbad dat vanaf het begin in ons Hospice heeft gestaan, heeft een 
nieuwe bestemming gekregen en is onlangs verhuisd naar het Orthopedagogisch 
Dag Centrum De Boomgaard van de Stichting Odion te Purmerend. 
Daar komt het bad, met al zijn mogelijkheden, goed van pas en zijn ze reuze blij met 
deze nieuwe voorziening voor hun cliënten. 

Omdat bij ons in het Hospice amper gebruik werd gemaakt van het bad en een nood-
zakelijke verbouwing van de badkamer en de linnenkamer aanstaande is, werd in goed 
overleg besloten om een juiste bestemming voor het bad te zoeken. 

Frits Janssen van de Stichting “Vrienden van het Hospice” heeft zich met veel enthousi-
asme hiervoor ingezet. Het bad te koop aanbieden leverde geen reacties op dus toen 
maar een telefoontje gepleegd naar de Gemeente Purmerend afdeling WMO met de 
vraag of zij hiervoor een goede bestemming wisten.  

Al gauw kwam het telefoontje van het ODC / De Boomgaard, teamleidster Lisette 
Jonker, die oprecht belangstelling had voor het bad. De afspraak om het bad te 
komen bekijken was snel gemaakt en de verhuisplannen waren een feit. 

Daarnaast werden wij door Lisette Jonker uitgenodigd voor een bezoek aan het 
orthopedagogisch centrum. Daar zijn we op 5 september met een delegatie 
van het bestuur van de Stichting Vrienden van… hartelijk ontvangen en hebben 

we kunnen zien hoe blij en dankbaar iedereen is met deze welkome aanvulling  
binnen hun dagbesteding. Het bad komt daar goed tot zijn recht en heeft daar 

zijn functionaliteit al bewezen.  
Uit dankbaarheid voor deze schenking ontvingen wij van de zes woongroepen mooie 
zelfgemaakte schilderijtjes en een prachtig boeket bloemen. 

Met voldoening kijken wij terug op deze geslaagde verhuizing. 
Ondertussen is in het Hospice de verbouwing om van de badkamer een fraai en goed 

functionerende linnenkamer te maken, begonnen. Daar leest u later meer over! 
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VOORUITBLIK

INFORMATIEKRANT 

HOSPICE

In oktober verschijnt de 
informatiekrant van het  

Hospice Thuis van 
Leeghwater. 

Een mooie, dikke special 
over ons Hospice waarin 

we niet alleen ons Hospice 
mooi over het voetlicht 

brengen maar vooral ook 
onze vrijwilligers. De krant 

wordt verspreid onder 
30.000 huishoudens in de 
regio en we hopen dat hij 

in handen komt van 
mensen die na het lezen 
misschien ook de stap 

willen zetten om vrijwil-
liger te worden. 

Houd de brievenbus 
in de gaten!

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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