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VAN DE BESTUURSTAFEL

‘Je kunt het maar één keer doen.’ Niet alleen 
sterven, maar ook afscheid nemen van iemand 
die sterft. In het onlangs verschenen gelijkna-
mige boek van journaliste Barbara van 
Beukering beschrijft zij  ‘een persoonlijke zoektocht 
naar sterven, het grootste taboe in ons leven’.  Daarin gaat 
ze niet alleen in op degenen die sterven maar vooral ook op 
hen die achterblijven. En hoe het stervensproces dat zij mee-
maken van invloed is op de verwerking van het verlies.  

Een kleine zes jaar geleden zette ik voor het eerst voet in het 
Hospice, als naaste. Mijn broer was na een helse ziekteperiode 
hier terecht gekomen om zijn laatste weken te leven.  Hij kwam 
van het kille ziekenhuis in de spreekwoordelijke hemel, zo ge-

sterkt door de warmte die hij hier ontving dat hij zelfs nog overtuigd was dat hij 
beter zou worden; hij zou iedereen verbazen! Maar zo zijn er meer die de kracht van 
het Hospice voelden in een bijzondere, helaas kortstondige, explosie van energie.  

De twee weken dat zijn sterven duurde heb ik bijna continu in het Hospice doorge-
bracht, samen met mijn andere broer, als de drie musketiers die we altijd waren. 
We hebben eindeloos gesproken, over vroeger, over alles, over ‘erna’. Toen hij uit-
eindelijk stierf wisten wij dat het goed was. Dat alles was gezegd en gevoeld, mo-
gelijk gemaakt door die bijna buitenaardse - tenminste zo ervoer ik dat destijds in 
de staat waarin ik verkeerde - rustige, warme en ingetogen omgeving met mensen 
die soms alleen maar een hand op je schouder hoefden te leggen of een kopje 
thee te brengen om je geborgen te voelen in het verdriet.  

Dit is het Hospice. En de zorgvrijwilligers die dat mogelijk maken zijn kostbaar en 
onmisbaar, mooi verwoord in een quote die ik laatst zag langskomen: ‘Het laatste 
goede ding dat kan gebeuren in iemands leven is een hospice vrijwilliger’.  
Nabestaanden zijn soms zo overweldigd door de liefde die ze hier hebben ervaren, 
voor hun bewoner en voor henzelf, dat ze iets terug willen doen; van een schilderij-
enveiling of een donatie tot de stap naar vrijwilliger.  

Maar voor wie het niet zelf heeft ervaren is er nog dat taboe en de onbekendheid 
met wat er omgaat in een Hospice, waardoor mensen misschien minder snel ge-
neigd zijn zo’n vrijwilliger te worden. Om meer mensen te bereiken en te overtuigen 
hoe ontzettend mooi en dankbaar dit werk is starten we binnenkort een adverten-
tiecampagne in regionale kranten. We hebben vijf zorgvrijwilligers bereid gevon-
den daarin elk persoonlijk het woord te doen over wat dit werk voor hen betekent. 
Treffende citaten zijn er volop en we hopen dat deze iets losmaken bij anderen.  

Zelf deel ik, met elk jaar minder verdriet maar meer overtuiging en steeds grotere 
dankbaarheid voor zijn liefde, op de sterfdag van mijn grote broer altijd deze quote 
met de wereld: ‘Where a beautiful soul has travelled, beautiful memories remain 
forever’’ En daaronder vallen zeker die twee weken die we nog samen mochten 
beleven in het Hospice.  
 
Nelleke Vogel, bestuurslid ‘Vrienden van..’, en coördinator PR-groep 



BEDANKT AMBER EN EVALIEN! 
Ze waren aanwezig in elke Nieuwsbrief die we hebben gemaakt, 
al dan niet met naam. Amber Besseling en Evalien Brinkman heb-
ben zich beiden lang ingezet in ons PR-team en daarin niet alleen 
hun bijdragen geleverd aan de Nieuwsbrief maar ook aan de di-
verse promotieactiviteiten. Daarnaast zorgde Evalien ervoor dat 
onze Facebook-pagina gevuld werd met mooie, warme en lieve 
berichten. Ze hebben helaas de PR-groep verlaten.
 
Amber resideert voor haar studie tijdelijk in Cambridge, Evalien is 
verhuisd en gaat zich op andere zaken richten.  
Amber en Evalien: heel erg bedankt voor jullie inzet en creativiteit!  

Tegelijk kunnen we gelukkig zeggen: Welkom Ilona! Want Ilona de Caluwe was bereid ons uitgedunde PR-team te 
versterken en levert in deze Nieuwsbrief haar eerste bijdragen. Ook de Facebook-pagina is weer in goede handen: 
naast het bijhouden van de website heeft Marjanne Leenstra ook dat op zich genomen.  

GULLE GIFTEN
Het afgelopen kwartaal hebben we weer diverse giften mogen ontvangen van particulieren, bedrijven en in-
stanties. 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.

COMFORTABELE DOUCHESTOEL 
Het stond al even op onze lijst met wen-
sen. Een hulpmiddel om onze bewoners 
meer comfort te bieden bij een heerlijke 
verzorgende douche. En nu staat hij 
daar, klaar voor gebruik: de hydrauli-
sche douchestoel!  

Onze keuze in deze is gevallen op de fir-
ma Lopital, specialist in sanitaire, medi-
sche en revalidatie hulpmiddelen. Zij 
maken zo, met geavanceerde en efficiënte hulpmiddelen, het leven van hulpbe-
hoevenden meer comfortabel en het werk van zorgverleners gezonder. Het was 
zelfs mogelijk een exemplaar voor een proefperiode uit te proberen, waar wij 
graag gebruik van maakten. Al spoedig bleek de stoel een welkome aanwinst voor 
ons Hospice, zodat wij tot aankoop konden over gaan. De Fa. Lopital bood ons, als 
geste naar het Hospice, deze stoel aan met een aantrekkelijke korting en tegen 
een hele redelijke prijs. Dit voelt voor ons als een “warme douche” en blij bedan-
ken wij Lopital hier heel hartelijk voor. Echt een aanrader! 
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4EVEN VOORSTELLEN 

Ilona de Caluwe, zorgvrijwilliger 
en sinds februari actief binnen de PR-groep 

 

Ilona de Caluwe, 56 jaar, 
getrouwd met Jeffrey en moeder van een tweeling van 21 jaar, 
woonachtig in Purmerend, 
directiesecretaresse van beroep. 

“Medio december 2016 ben ik als vrijwilliger aan bed begonnen bij het Hospice. Als 
moeder van toen twee pubers en echtgenote van een man met een drukke baan was ik 
op zoek naar een aanvulling op mijn parttime werkzaamheden als secretaresse. Door 
een goede vriendin werd ik bij het Hospice geïntroduceerd. “Dit is wel iets wat jij leuk 
gaat vinden. Voor mensen zorgen en het is heel dankbaar werk”. Nou, ze had gelijk ….. 
ik vond het direct fijn om er voor anderen ‘te zijn’. 
Doordat mijn werkzaamheden als secretaresse steeds meer uren vereisten en je bij het 
Hospice zelf je vrijwilligersuren kunt inroosteren heb ik na overleg met de coördinator 
ervoor gekozen om alleen op vrijdagochtend als ‘vrijwilliger aan bed’ mijn bijdrage te 
leveren. Het is fijn om de bewoners als ze net wakker worden te mogen bijstaan bij alle 
ochtendrituelen zoals die in het Hospice plaatsvinden. Samen met de verpleegkundige 
en de andere vrijwilliger ervoor te mogen zorgen dat iemand prettig de dag begint, 
meestal met een lach en soms met een traan. 

Hoe mooi is dat om dit te mogen doen! 
Aangezien ik inmiddels weer iets meer vrije tijd heb en het leuk vind om mij in te zetten 
voor het Hospice heb ik mij aangesloten bij de PR-groep. Ik hoop dat mijn bijdrage 
hieraan een leuke aanvulling is voor zowel de PR-groep als mijzelf.” 
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DE EERSTE KENNISMAKING 
MET HET WERK IN HET HOSPICE…  

Ilona de Caluwe werkt ruim drie jaar in het Hospice als vrijwilli-
ger aan bed. Momenteel begeleidt ze ook potentiële vrijwilli-
gers die een poosje meedraaien in het Hospice om te bekijken 
of het werk iets voor ze is. Ze herinnert zich maar al te goed 
haar eigen eerste meeloopdienst. “En nu lopen er mensen met 
mij mee om kennis te maken met wat het zoal inhoudt als je 
vrijwilliger wilt worden in onze Hospice. Leuk om mensen en-
thousiast te zien worden en mooi om te doen.”   

Eind februari mocht ze tijdens de vroege ochtenddienst, tussen 
7.00 en 11.00 uur, Annelies de Rave begeleiden bij haar eerste 
kennismaking met de werkzaamheden binnen onze Hospice. Zij 
draait gedurende vier weken mee, in vier verschillende diensten 
van elk vier uur met verschillende vrijwilligers, om te ervaren wat 
deze vrijwilligers job inhoudt. Op basis van haar ervaringen kan 
zij dan besluiten of zij zich wel of niet als collega-vrijwilliger 
wenst aan te sluiten. 

En wat waren haar ervaringen? 
“Er komt in het begin wel erg veel informatie op je af, maar ge-
lukkig kon ik gelijk al één en ander doen”, vertelt Annelies. “Er 
waren vier bewoners in huis, waarvan twee veel verzorging no-
dig hadden, zoals douchen, haren wassen, toiletbezoek en der-
gelijke, bed verschonen, uit bed, in bed, ontbijt, koffie en daar-
naast nog enig huishoudelijk werk zoals wassen, schoonmaken, 
stofzuigen: kortom net als thuis. 

De hygiëne is erg belangrijk en daar moest ik wel even aan wen-
nen. Veelvuldig handen wassen en ontsmetten, en waar nodig 
gebruik maken van wegwerphandschoenen.” 

“Afgezien van het vroege opstaan is de eerste dag mij goed be-
vallen. De vrijwilligers zijn erg vriendelijk en behulpzaam en het 

geeft een goed gevoel om het de mensen naar de zin te maken. Ik ga nog 
drie diensten op de andere tijdstippen meelopen, maar omdat iedere 

dienst andere werkzaamheden vereist, lijkt het mij lastig in het begin 
om overal aan te denken. Ik denk dan ook dat ik, als ik besluit om mij 
als vrijwilliger bij de Hospice aan te sluiten, in beginsel zal kiezen 
voor één soort dienst om erin te kunnen groeien. Het is daarom fijn 
om alle vier de verschillende diensten te ervaren, zodat ik kan bekij-
ken welke dienst het beste bij mij past.” 

Wij hopen natuurlijk dat Annelies onze nieuwe collega 
vrijwilligster wordt! 



6EVEN VOORSTELLEN 

Cees Verkade, 
algemeen bestuurslid, met als aandachtsgebied beheerszaken. 

 
DE STAP NAAR HET HOSPICE. 
In de nieuwsbrief van juni 2019 werd een oproep gedaan voor een 
vrijwilliger, in de functie van algemeen bestuurslid beheerszaken 
in het hospice. Op dat moment genoot ik al enkele maanden van 
mijn pensioen en wilde ik mij meer verdienstelijk gaan maken in 
onze samenleving. Na een proefperiode van een halfjaar heeft 
zowel het bestuur als mijn persoon ervoor gekozen om met elkaar 
verder te gaan.  

Wie ben ik eigenlijk? 
Mijn naam is Cees Verkade en voor velen ook bekend als de hardloper, die ze wekelijks 
langs “Beemsters wegen” zien rennen.  
Wat de inhoud van mijn werk betreft: in de periode voor mijn pensioen heb ik bij de 
Technische Dienst Beemster en Zeevang aan bijna alle bureaus mogen werken. Ik vond 
het altijd weer een uitdaging om de openstaande vraagstukken op te pakken en te 
beantwoorden. 

Waarom heb ik mij aangemeld bij het hospice? 
Voorop staat dat ik heel veel bewondering heb voor alle vrijwilligers in het hospice. 
Deze vrijwilligers verdienen het om een goede en professionele achterban te hebben 
en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. 

Mijn rol binnen het bestuur is: om – samen met de technische vrijwilligers, oftewel de 
handymannen - te zorgen dat alles wat met het beheer en gebruik van het gebouw te 
maken heeft, te borgen.  
Zo heb ik onlangs een evacuatieplan geschreven.  
Ook is een beheerplan gemaakt. Het hospice is nu bijna 9 jaar in gebruik en dan zie je 
links en rechts aandachtspunten naar voren komen, die opgepakt moeten worden.  

Afsluitend, dit waren zomaar een paar voorbeelden van: wie Cees Verkade is en 
wat hij doet bij het hospice. Voorlopig kan ik stellen dat het vrijwilligerswerk bij 
het hospice mij veel voldoening en energie geeft. 
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WAT EEN GEWELDIGE AVOND! 

Onze vrijwilligers treffen elkaar niet altijd op de werkvloer. Een goede reden om een 
feestavond te organiseren waarin ze elkaar, onder het genot van een hapje en een drank-
je, konden ontmoeten. In de prachtige ambiance van Villa Clementine te Purmerend 
werden ruim 60 vrijwilligers zeer gastvrij onthaald. 

De stadsvilla dateert uit 1880 en is gebouwd door de familie Brantjes. Het rijksmonument 
is sinds 2013 door eigenaar Frits Dix, van Attica Beleggingsmaatschappij, gerestaureerd 
en omgetoverd tot een prachtige vergader - en trouwlocatie. 

Marcellino Bogers kwam deze avond, als ervaringsdeskundige, op humorvolle wijze een 
lezing houden over de kracht van humor en de lach in de zorg. Een lach werkt pijn- 
stillend, ontspant en helpt mensen hun angsten te beheersen. Tijdens zijn lezing betrok 
hij de aanwezigen in voorbeelden die voor iedereen heel herkenbaar waren.  

Na deze leerzame onderbreking werd nog gezellig hierover nagepraat. 

Aan het einde van de avond was er voor alle aanwezigen een mooie witte roos als 
dank namens het Hospice Thuis van Leeghwater. 

Fijn om dit met elkaar te hebben beleefd. 

Onze huisfotograaf Christy Rijser 
heeft deze mooie sfeerplaatjes gemaakt, 
om nog even na te genieten…. 
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WE LATEN ONS ZIEN! 
OP WEG NAAR MEER VRIJWILLIGERS…  

Binnenkort gaan we van start met een uitgebreide advertentiecampagne, vol-
ledig gericht op het werven van nieuwe vrijwilligers. Tien keer, verspreid over 
een aantal maanden, komen we langs in verschillende lokale kranten. Voor de 
meeste kans op succes willen we een groot gebied bestrijken, van de Beemster 
tot Purmerend en Waterland. 

Hoe raak je mensen in het hart? 
Door een persoonlijke benadering! 

Vijf van onze zorgvrijwilligers waren bereid die stap naar voren te zetten en het 
bijzondere van dit vrijwilligerswerk  onder de aandacht te brengen in een per-
soonlijke boodschap. Geweldig dat zij zich zo willen profileren voor ons Hospice, 
en we stellen ze hier graag, voordat de campagne aanvangt, aan jullie voor.  

 

Renee Baltus

Annemieke Langeveld

Jantina Wever

Marja Verkade

Danielle Los
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MOOIE OPBRENGST SCHILDERIJENVEILING 
ELLY HOOGLAND-GABRIËL 

Op zaterdagmiddag 8 februari werd 
in het cultureel centrum Onder de 
Linden de prachtige werken uit de 
collectie van Elly Hoogland-Gabriël 
geveild. Elly overleed vorig jaar na 
een kort verblijf in ons Hospice. Haar 
dochter Karin wilde de kunstzinnige 
nalatenschap van haar moeder goed 
onderbrengen en tegelijk iets terug 
doen voor het Hospice.
Veilingmeester voor deze gelegen-
heid Wout Zeekant bracht samen 
met Jaap Dik van Onder de Linden 
op humoristische wijze de kleurrijke 
schilderijen figuurlijk onder de ha-
mer. Dit leverde uiteindelijk het fan-
tastische bedrag van € 1500, - op 
dat geheel ten goede komt aan ons 
Hospice Thuis van Leeghwater. 

 
BELANGELOOS 
Een zeer geëmotioneerde Karin keek tevreden toe hoe de schilderijen van haar moe-
der een nieuwe eigenaar kregen. Haar dankbaarheid en de lieve gedachten om het 
werk binnen ons Hospice te ondersteunen is voor ons van bijzonder grote waarde. Het 
was ook mooi om te ervaren dat er zoveel belangeloze medewerking hieraan was van 
velen, onder andere Jaap Dik van Onder de Linden en Wout Zeekant.  

BALLERINA 
Een van de werken, een dansende ballerina, was voor Elly van speciale betekenis, zij 
had het dan ook mee genomen naar haar kamer in het Hospice. En het is terug: de 
ballerina is door Karin en familie aan ons Hospice geschonken. Het hangt nu als blij-
vend eerbetoon en herinnering aan Elly in de hal. 
 

EXPOSITIE 
Voor enkele andere fraaie exemplaren was niet vol-
doende animo. Deze werken worden later dit jaar, op 
diverse evenementen als de Open Dag en de 
Zondagmarkt, verkocht. De tentoonstelling van Elly’s 
schilderijen in cultureel centrum Onder de Linden 
duurt nog tot 14 maart.  

Bij deze nogmaals onze dank aan Karin en iedereen  
     die zich voor deze veiling heeft ingezet.  



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

REDACTIE:  
Ilona de Caluwe, Marjanne Leenstra, 
Nelleke Vogel 

INLEVEREN KOPIJ: 
redactie@hospiceleeghwater.nl

GRAFISCHE VORMGEVING: 
Piep van Sante

ILLUSTRATIES 
Vecteezy.com 

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

http//www.facebook.com/hospiceleeghwater 
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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.

VOORUITBLIK
Zondag 6 september: 

Zondagmarkt 

Middenbeemster
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