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VAN DE BESTUURSTAFEL

TIEN JAAR HOSPICE THUIS VAN LEEGHWATER

Kees Sietsema verwoordde de betekenis van het 10-jarig bestaan op 
mooie wijze bij de introductie van de nieuwe website en het nieuwe 
logo op 8 juni jl. 

We staan hier om te vieren dat er sinds tien jaar een hospice staat in 
de Middenbeemster. En ter gelegenheid daarvan heeft de communi-
catiewerkgroep een prachtige actuele huisstijl ontwikkeld. Eén waar-
mee we nu ruimschoots tien jaar vooruit kunnen. Chapeau!

MAAR WAT ZEGT NOU 10 JAAR HOSPICE?

Tien jaar Hospice Thuis van Leeghwater: dat zijn bijna 25.000 diensten die ver-
zorgd zijn door al onze vrijwilligers. 
Dat zijn evenzovele handen op schouders, en nog meer tranen die gelaten zijn. 
Tranen van verdriet, maar ook tranen van vreugde. 

Dat zijn eindeloos veel wandelingetjes door de buurt met, maar soms ook zon-
der, rolstoel. 

Dat zijn vele laatste wensen die zijn vervuld. Zoals daar was: een paard aan het 
bed en een bruiloft, maar ook een high tea en een BBQ. Dat zijn sponsorevene-
menten zoals de vele golftournooien, en een gala-avond, en natuurlijk de talloze 
kerstboomacties. 

Dat zijn honderden liefdevolle gesprekken. 

Maar dat zijn bovenal bijna 500 bewoners die hier op hun eigen manier, in hun 
eigen tijd die ze nog hebben, omgeven door hun dierbaren, een vredig heen-
gaan vonden. 

Dat zijn ook tientallen bedankmailtjes en kaarten die dat nog eens benadrukten. 

Dat is 10 jaar Hospice Thuis van Leeghwater. 
We kijken uit naar de volgende 10 jaar!

Kees Sietsema, 
voorzitter bestuur Stichting Hospice Thuis van Leeghwater
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TIEN JAAR HOSPICE
OFFICIEEL MOMENTJE VOOR NIEUWE WEBSITE 
EN NIEUW LOGO

Het was op 8 juni een klein beetje feest in het hos-
pice. De communicatie/PR-groep is vele maanden druk 
geweest om ervoor te zorgen dat we in dit jubileumjaar 
een mooie nieuwe website konden laten zien, die zich-
zelf gaandeweg uitbreidde met een nieuw logo en een 
nieuwe huisstijl. En hoewel dat nieuwe logo er af en 
toe al doorheen sloop werd er op 8 juni toch een offici-
eel moment geprikt om zowel de website als het logo 
officieel te lanceren. Een afvaardiging van de twee be-
sturen, waaronder de voorzitters Kees Sietsema en 
Corrie Jaarsma-Bronger, kwamen, met de pers, naar 
het hospice om bij de entree de nieuwe vlag te ‘hijsen’. 

We zijn heel erg blij met onze nieuwe website. Helemaal up-to-date vanzelfspre-
kend, maar ook in een uitnodigende, lichte en vriendelijke stijl die goed uitstraalt 
waar het hospice voor staat. Wel is de paardenbloem gebleven, deze is nog 
steeds het symbool van ons hospice. In het nieuwe logo komt hij terug in een 
eigentijds jasje. We hopen dat jullie er net zo blij van worden als wij, en neem 
gerust een kijkje op onze mooie nieuwe website, we zijn erg benieuwd wat jullie 
ervan vinden! 

De nieuwe website en het logo vormen de aftrap van dit jubileumjaar dat we in 
bepaalde opzichten natuurlijk niet zo kunnen vieren als we zouden willen. 
Tenslotte is een jubileum een mooi moment om te laten zien hoe iedereen, en 
zeker onze vrijwilligers wordt gewaardeerd. Maar er staat nog wel één en ander 
op stapel, afhankelijk van de ontwikkelingen, en zeker bij het naderen van de 
officiële openingsdatum van 8 oktober. 

Tien jaar hospice verdient de aandacht. Wat die tien jaar concreet hebben bete-
kend haalde bestuursvoorzitter Kees Sietsema heel mooi aan op 8 juni in zijn 
speech, die jullie kunnen lezen in het voorwoord van deze Nieuwsbrief. 

Corrie Jaarsma-Bronger, voorzitter van de Stichting ‘Vrienden van… ‘ en zelf 
jarenlang zorgvrijwilligster in het hospice, bedankte de communicatie/PR-groep 
voor het tot stand komen van dit moois, en met name Marjanne Leenstra, de-
gene die onze website zo mooi onderhoudt en alle nieuwtjes plaatst, en die zich 
enorm heeft ingezet voor de nieuwe website. En wat zeker genoemd mag wor-
den: de website en het logo/huisstijl zijn tot stand zijn gekomen door de crea-
tieve samenwerking met Arjen IJff voor de vormgeving, met webbouwer Sjaak 
Martens, en de mooie fotografie van Dennis A-Tjak.

Dank allen!

www.hospiceleeghwater.nl
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SEM BRUIN

Hi allemaal, 
Mijn naam is Sem en ik ben 24 jaar. Ik hoor jullie al denken “wat 
jong”. Inderdaad dat klopt. De meeste mensen van mijn leeftijd den-
ken er niet aan om als vrijwilliger in een hospice te werken. Zelf vind ik 
het niet meer dan normaal om iets voor de maatschappij terug te 
doen. 

Ik ben een onwijs verzorgend type en vind het daarom heel erg leuk 
om het mensen naar hun zin te maken. Want hoe gaaf is het dat ik 
kan zeggen dat ik iemand een mooie laatste tijd heb kunnen geven?

Het leven kan vaak oneerlijk zijn en je weet nooit hoe het loopt. Daarom wil ik 
nu alles eruit halen wat erin zit. Ik werk daarom bij verschillende bedrijven. 
Overdag ben ik te vinden op kantoor bij PWN, in de avonduren vermaak ik de 
gasten bij Restaurant de Turfmarkt en in het weekend vind het heerlijk om in 
het hospice een lach om de mond van de bewoners te bezorgen. Ook heb ik 
nog mijn eigen onderneming Semba. Daar doe ik op het moment weinig mee 
vanwege Corona, maar dat komt wel weer. 

Ik woon met heel veel plezier aan de gracht in het centrum van Alkmaar. Als ik 
niet aan het werk ben loop ik graag even de stad in om bij mijn vrienden koffie 
te drinken of lekker ergens te eten. Tennissen vind ik ook heel leuk om te doen. 
Ik weet dat er veel vrijwilligers zijn en dat ik zeker nog niet iedereen heb ont-
moet, maar ik hoop jullie snel allemaal een keer te zien. De mensen met wie ik 
tot nu toe heb gewerkt vond ik al onwijs leuk ! 

LIKE CALISCH

Ik ben Like Calisch, 67 jaar oud en half augustus 2020 met pensioen 
gegaan. Ik werkte de laatste dertig jaar als oncologie verpleegkundige 
in het Zaans Medisch Centrum. Doordat ik van het werk heel geluk-
kig word, vond ik het moeilijk om te stoppen en ook het prettige team 
los te laten.
Sindsdien werk ik daarom nog op mijn “oude” afdeling via de flex, 
twee of drie dagen per week.
Tijd genoeg om dit  aan te vullen met werk in het hospice.
Ik woon in Middenbeemster, 5 minuten lopen van het “Thuis van 
Leeghwater”.
Ik ben getrouwd met Leo, ook vrijwilliger, maar dan bij de Breidablick, 
een antroposofische instelling in het dorp. Ik heb twee dochters, een 

schoonzoon en drie kleinzoons.
In mijn vrije tijd wandel en fiets ik veel, ben in de sportschool te vinden, 
ga  met Leo graag naar concerten klassieke muziek en naar voorstellingen van 
moderne dans.
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DOUCHE STORY: 
DE GLIMLACH VAN DE BEWONERS MAAKT MIJN DAG GOED
Het is alweer viereneenhalf jaar geleden dat ik met mijn eerste dienst bij het 
hospice startte. Wat is er inmiddels veel veranderd en wat ben ik zelf meege-
groeid met het hospice. 
Als directiesecretaresse had ik geen zorgachtergrond en wist niet dat het wer-
ken als vrijwilliger in een hospice zo veelzijdig en fijn kon zijn. 

Zelf ben ik een ochtendmens en daarom kies ik wekelijks voor de ochtenddienst 
van 7 tot 11 uur.
Wat is het toch heerlijk om bij iemand die net wakker wordt, de eerste glimlach 
op diens gezicht te mogen zien. Samen met de collega-vrijwilliger en de aanwe-
zige verpleegkundige helpen wij de bewoners die net ontwaken, om op een 
prettige manier verder wakker te worden. Voorzichtig de gordijnen een beetje 
openen en kijken waar de bewoners behoefte aan hebben. Een glaasje water, 
een toiletbezoek, een ontbijtje, assistentie bij de ochtendverzorging in de badka-
mer of op bed, afhankelijk van wat de bewoner zelf nog kan of wil, of gewoon 
even niets, (bijna) alles mag en kan.
Een aantal weken geleden had een bewoonster de wens om heerlijk te dou-

chen, want dat had zij lange tijd niet kunnen doen. Samen met vrijwilliger 
Lucia gingen wij deze mooie wens aan. Gehuld in plastic schort, hoe-

zen voor de schoenen en het mondkapje waren wij er klaar voor.
De speciale douchestoel is comfortabel en zorgt ervoor dat 

mensen het douchen als zeer ontspannen ervaren. Het is niet 
alleen een heerlijkheid voor de bewoonster, ook wij genoten 
van haar douchemoment. Haar dankbaarheid toonde ze 
met een lieve glimlach en dat maakt dat gewoon douchen 
echt heel bijzonder kan zijn.

Die ochtend ging ik om 11 uur weer naar huis, naar mijn 
eigen wereldje, met een goed gevoel en een glimlach op 
mijn gezicht. 

Ilona de Caluwe
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BURGEMEESTER OP BEZOEK
Op uitnodiging van het stichtingsbestuur kwam 
interim burgemeester Karen Heerschop voor 
een kennismaking naar het Hospice Thuis van 
Leeghwater.
Daar stond onze vrijwilliger Trudy Glandorf - 
Jonk klaar om haar een rondleiding gegeven en 
daarbij te informeren over het leven en het vrij-
willigerswerk in het Hospice.

Trudy vertelde enthousiast hoe zij na verhuizin-
gen weer terug is in Beemster en daar op zoek 
was naar een zinvolle invulling als vrijwilliger. En 
zo besloot ze als oud-verpleegkundige zich in te 
willen zetten voor het Hospice.
De burgemeester was vol waardering over alle 
informatie en concludeerde terecht dat een in-
stelling als het Hospice echt niet zonder vrijwilli-
gers kan.

Op haar beurt vertelde de burgemeester over deze prettige kennismaking in 
haar rubriek “ In gesprek met…” in Beemsters lokale krant Binnendijks.
Het was een eer om onze Beemster burgemeester te mogen verwelkomen. 
Na de fusie Purmerend / Beemster, aanstaande januari 2022,  willen wij bij ge-
legenheid burgemeester Don Bijl graag een keer verwelkomen in ons fraaie 
Hospice.
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INTRODUCTIECURSUS
NIEUWE GROEP VRIJWILLIGERS GAAT ONLINE VIA TEAMS!

De coronapandemie vraagt creativiteit en flexibiliteit om vooral veilig met el-
kaar in contact te blijven. Veelal is een oplossing voor handen. En gelukkig 
leven we in een tijdperk waarin dit mogelijk is en kunnen we elkaar zien en 
spreken via het beeldscherm. Zo kwam het idee om de introductiecursus op 
deze manier te presenteren aan onze nieuwe groep vrijwilligers.

Onze instructeurs Marian van der Veen en Jantina Wever hebben het program-
ma van de cursus zodanig aangepast dat deze nu ook online, via Teams, gege-
ven kan worden!
Weer een mooie stap voorwaarts, al hopen we wel straks de uitreiking van de 
certificaten tijdens een kleine feestelijke bijeenkomst aan hen te overhandigen.

HE R INNE R INGSBLOE M
Dit jubileumjaar leek ons ook een mooie gelegenheid 

om een blijk van waardering te geven naar de Beemster, 
voor de steun die wij in deze tien jaar van alle Beemsterlingen - 

inwoners, bedrijven en vrijwilligers - hebben ondervonden. 

We vonden een bijzondere ‘herinneringsbloem’, de klaproos, en bestel-
den 4000 zakjes met zaadjes. Deze is eind juni huis aan huis verspreid 
in de Beemster, met het verzoek deze nu te planten zodat volgend jaar 
de hele Beemster rood bloeit in herinnering. 
Wat een fantastisch gezicht zal dat zijn! 
Dus mocht je in de Beemster wonen, houd je brievenbus in de gaten 
(het zakje komt bij je in een grote hospice-envelop, dus niet te mis-
sen), of mocht je het nu al hebben: Plant je mee?



EEN ‘WONDERTJE’
VERLAAT HET HOSPICE!
In de Nieuwsbrief van maart 2021 stond het verhaal van mevrouw Van het 
Kaar, toen zichtbaar genietend van een fijne voorjaarswandeling met onze 
vrijwilliger Monica.
En nu na bijna drie maanden bij ons te zijn geweest, namen we afscheid van 
haar. Deze keer was het geen droevige ceremonie maar wel een hele bijzon-
dere want mevrouw Van het Kaar verliet lopend achter haar rollator ons 
Hospice.
 
Het werd een blij uitzwaaimoment naar een nog blijder mevrouw Van het Kaar 
die naar een aanleunwoning van Zorgcirkel Torenerf in Wormer verhuisde.
Dankbaar nam ze een mandje in ontvangst met een plantje, een boek en aller-
lei lekkers waardoor ze weer “boven jan” is gekomen (havermout, blauwe bes-
sen, mint thee, bouillonpoeder enz.).
“Ik heb het hier fantastisch goed gehad bij jullie allemaal,” aldus de 90-jarige 
mevrouw Van het Kaar. We gaan haar missen maar zijn zo blij dat zij door goede 
zorg, voeding en aandacht weer terug naar haar woonplaats gaat.
“Het is onvoorstelbaar om haar in zo’n korte periode van heel ziek en kwetsbaar 
zo kwiek naar huis te zien gaan:, een wondertje!”, zo vinden de coördinatoren, 
verpleegkundigen en vrijwilligers.
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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

Donaties: 
NL26 RABO 01608.25.490 

t.n.v. Stichting Vrienden  

Hospice Thuis van Leeghwater

www.facebook.com/hospiceleeghwater 

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 bewo-
ners. 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 stich-
ting en heeft de ANBI erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling). 
Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelas-
ting 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 be-
draagt 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.

http://www.facebook.com/hospiceleeghwater
mailto:redactie@hospiceleeghwater.nl
http://www.facebook.com/hospiceleeghwater
mailto:info%40hospiceleeghwater.nl?subject=

