
Prins Mauritsstraat 4

1462 JJ Middenbeemster

Telefoon: 0299 - 68 20 20

info@hospiceleeghwater.nl

www.hospiceleeghwater.nl

	 IN	DIT	NUMMER	
2 Van de bestuurstafel

3 - 5  Hospice Thuis van Leeghwater viert 10-jarig 
jubileum

6 - 13 Vrijwilligers van het eerste uur

13 Handyman Jan knutselt een patslide
 PR groep heeft versterking gekregen

14 Even voorstellen

15 Nog één keer heerlijk op het water
 Yvonne had nog één wens

16 Geweldige sponsoractie! 

17  Verpleegkundigen EVEAN schenken 
prachtig cadeau

18 Help het hospice helpen

Oktober	2021

Prins Mauritsstraat 4

1462 JJ Middenbeemster

Telefoon: 0299 - 68 20 20

info@hospiceleeghwater.nl

www.hospiceleeghwater.nl



2

VAN	DE	BESTUURSTAFEL

HOSPICE
 
Niet lang geleden hebben we 10 jaar Hospice Thuis van Leeghwater 
op beperkte schaal gevierd met een nieuw en fris logo.
Ik heb toen gememoreerd dat 10 jaar Hospice gekenmerkt wordt 
door o.a. handen op schouders, mooie gesprekken en vele tranen 
van vreugde en verdriet.
 
Als ik 10 jaar vooruitkijk, dan zie ik geen grote veranderingen want ik 
hoop van harte en vertrouw daar zeer op, dat de intermenselijke con-
tacten zoals die de afgelopen jaren er zijn geweest met bewoners, fa-
milieleden en collega-vrijwilligers, blijven zoals ze zijn. Want hieruit 
putten we allemaal moed en hoop en we beleven er veel plezier aan. 
En laatst tijdens de vrijwilligersbijeenkomst werd dat zo mooi gezegd; 
“Voor mij is een dienst in het hospice gewoon een vorm van opladen.”
 
En deze intermenselijke contacten bestaan alleen als we ons organise-
ren volgens de menselijke maat.

Daarom zie ik ook geen noodzaak tot uitbreiding, samenvoeging of fusies.
Samenwerking is vanzelfsprekend wel van groot belang, met andere partijen, 
maar vooral binnen ons hospice.
 
En om al ons mooie werk, met de menselijke maat te kunnen blijven voortzetten, 
hebben we onze vrijwilligers heel hard nodig, sterker nog, we hebben er eigenlijk 
nog veel meer nodig.
Tijdens de vrijwilligersbijeenkomsten hebben jullie ons voorzien van nuttige sug-
gesties en daar gaan we mee aan de slag, maar we zullen ook binnenkort weer 
een beroep op jullie doen om uitvoering te geven aan de activiteiten om vrijwil-
ligers te werven en ik weet zeker dat ik op een groot aantal van jullie kan rekenen.
Dank daarvoor!
 
Hartelijke groet,
Kees Sietsema
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MIDDENBEEMSTER - “Met een driekoppig dweilorkest voorop trokken 150 
belangstellenden op 8 oktober in optocht van het gemeentehuis naar de Prins 
Mauritsstraat, waar hospice Thuis van Leeghwater feestelijk werd geopend”, 
zo luidt de intro van het krantenbericht uit 2011. Het was een hele happe-
ning die 8ste oktober, niet alleen omdat het hospice uiteindelijk was gerea- 
liseerd, maar zeker ook door wat daar allemaal aan vooraf was gegaan. 
Frits Janssen en Frits Dix waren al bij dat prille begin daar beide op hun eigen 
manier bij betrokken. En voor dit 10-jarig jubileum kijken ze graag even terug. 
“We kunnen heel trots zijn op wat hier nu staat.”

Het was Astrid Koot (tot 2014 directeur/coördinator) die, 
na een poosje als zorgvrijwilliger bij een hospice in 
Alkmaar te hebben gewerkt, rond 2006 het initiatief nam 
om hospice-activiteiten op te zetten in de regio Beemster. 
In eerste instantie werd de zorg uitgevoerd bij mensen 
thuis of in het ziekenhuis, pas later werd het vizier op een 
eigen pand gericht. In die tussentijd timmerde ze voortva-
rend en gepassioneerd aan de weg terwijl er al een flink 
aantal vrijwilligers werd opgeleid.

Sportieve acties voor goede doelen
Ondernemer Frits Dix was aanwezig toen Astrid kort na de 
start van haar activiteiten bij Rotary Purmerend-Polderland 

een presentatie hield over het hospice, met name omdat ze op zoek was naar een 
trainingsruimte voor de vrijwilligers. “Ik was redelijk aangeslagen door haar ver-
haal”, begint hij. “Het was niet lang nadat ik mijn zwager had verloren. Zijn sterfbed 
hebben wij zelf, binnen de familie, kunnen opvangen en zo zorg thuis kunnen ver-
lenen. Toen besefte ik pas echt hoe belangrijk dit is. Dat wij het geluk hadden hem 
zelf te kunnen verzorgen, maar dat niet iedereen dat kan, zeker niet als het om ou-
deren gaat. Dan is een hospice dé oplossing. Dit viel samen met het verhaal van 

Astrid. Daarom stelde ik onze bedrijfskantine gratis ter be-
schikking voor de trainingen. Ook organiseerde ik al elk 
jaar een sportieve actie voor een goed doel, zoals het 
Inloophuis Wij Allemaal en War Child, om sponsorgeld op 
te halen. De opbrengst daarvan verdubbelde ik met mijn 
bedrijf. Ik begon ook deze sponsoracties voor het hospice 
te houden.”

Ook Frits Janssen, inmiddels alweer vele jaren penning-
meester van de Vrienden van het hospice, raakte door 
persoonlijke redenen betrokken. “Mijn zuster zou overlij-
den en kwam terecht in een hospice in Brabant. Daar ging 
ik elke woensdag met mijn moeder naar toe. 

VAN	ZORG	AAN	HUIS	
NAAR	EEN	EIGEN	PAND

Lees verder op pagina 4

Tijd voor de eerste paal, een feestelijke gebeur-
tenis, en wat hulp van Solveig Dix. 

Frits Dix (2e van rechts) en zijn team overhan-
digen een enorme cheque aan Astrid Koot.

Vlnr. Frits Dix en Frits Jansen
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Toen heb ik echt ervaren wat een belangrijke rol een hospice ver-
vult. Kort daarop hoorde ik van mijn zwager dat men bezig was om 
in de Beemster een hospice op te richten. 
Daar meldde ik me aan voor de opleiding tot zorgvrijwilliger en 
kwam terecht tussen Astrid Koot, Lucia Jansen en Thea van Koert. 
Zij waren druk bezig met het opleiden van vrijwilligers maar hadden 
nog geen idee of er een pand zou komen, en hoe dat er dan zou 
uitzien.” 

Toen eenmaal de focus op een eigen pand kwam te liggen zat er al 
flink wat geld in de pot voor de inrichting. De sponsoractie in 2009 
via het bedrijf van Frits Dix bracht ruim 45.000 euro op. En er 
kwam meer zoals een Benefietconcert in de Keyser Kerk en een 
uiterst succesvol Benefietdiner en veiling o.l.v. Wout Zeekant in het 
fort. De sponsorfietstocht van vrijwilligster Petra Pieterse en haar 
man Paul naar Rome bracht maar liefst 13.000 euro op. 

De beste locatie voor het hospice bevond zich in de Prins 
Mauritsstraat, waar destijds nog het oude Groene Kruis gebouw 
stond. Maar de voortgang verliep stroef en toen uiteindelijk de fi-
nanciering van de bank wegviel leek het plan van tafel. Frits Dix: 
“Dat vond ik zo erg. Hoe op het laatste moment zo’n initiatief de 
grond in werd geboord. Dus ik zei: dan doe ik het. Door, op eigen 
risico, een pand te bouwen dat het hospice kon huren voor een 
mooie prijs. Dat had nog wel wat voeten in de aarde en ook het 
pand zelf was een punt van discussie. Uiteindelijk na heel veel ha-
ken en ogen stemde de gemeente in met het ontwerp.”

“Het gebouw was ook altijd wel het doel”, vervolgt hij. “Want het 
gebouw is uiteindelijk wat mensen bindt.
Neem de huiskamer. Dat is de plek waar de vrijwilligers elkaar tref-
fen, met elkaar praten en waar je een band creëert.”

Alle neuzen nog dezelfde kant op 
Frits Janssen maakt het hele proces naar het uiteindelijk realiseren 
van het hospice van dichtbij mee en heeft zich er zelf, zeker als 
fondsenwerver, flink voor ingespannen. Van werken in het veld naar 
samenwerken in één huis was best een transitie voor de vrijwilli-
gers. “Alle vrijwilligers die waren opgeleid hadden nog nooit met 
elkaar samengewerkt. Dus toen het huis af was moesten eerst alle 

neuzen nog dezelfde kant op. 
Opeens was er een organisatie 
waar je deel van uit maakte. Er was 
een keuken waar werd gekookt, 
een plek waar eten werd bewaard 
dat opeens een labeltje had, een 
koelkast met producten. 

Vervolg van pagina 3

De perfecte locatie: op de plek van het oude 
Groene Kruis gebouw. 

Het fundament ligt er.

Lees verder op pagina 5

Vlnr.: Willem van Eck, Etty Miedema en Astrid 
Koot vormden het eerste bestuur van beide 
stichtingen. Paul van de Vijver (rechts) werd la-
ter bestuurslid. De foto is genomen bij het be-
nefietconcert in de Keyserkerk.
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Iemand moet dat bij houden, er waren regels om dat alles in goede banen te leiden. 
Maar dat is allemaal goed gekomen, alles heeft zich gevoegd en nu kunnen we 
heel trots zijn op wat hier staat. Ik ben blij dat ik daar een steentje aan mocht bij-
dragen. Ik heb dat altijd met veel plezier gedaan en dat doe ik nog steeds.”

Het loopt nu allemaal als een tierelier 
Frits Dix en zijn vrouw Solveig zijn nog altijd erg betrokken bij het hospice. Vijf jaar 
geleden gaven ze privé het interieur een flinke upgrade en creëerden er een warme, 
gezellige sfeer. Tijdens de coronacrisis, toen het hospice enige tijd de deuren moest 
sluiten werd de huur stilgelegd. “Voor een hospice is sponsoring altijd wat lastig. 
Het gaat natuurlijk over de dood, daar praat men liever niet over”, verklaart Frits 
Dix. “Uiteindelijk is het precies zo geworden als ik het in mijn hoofd had. Ook tij-
dens al die opstartperikelen. Daarom is dit 10-jarig bestaan zo mooi. Een hospice 
heeft gewoon een aanloopperiode nodig. Maar er zit een geweldig team, en het 
loopt nu allemaal als een tierelier.” 

Met dank aan het Purmerends Nieuwsblad

Vervolg van pagina 4
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VRIJWILLIGERS	VAN	HET	EERSTE	UUR
PETRA PIETERS: “ We gaan ervoor en staan met z’n allen voor één doel: 

het hospice een thuis laten bieden voor de bewoners”

Petra verwelkomt me met koffie en zelfgebakken 
pruimentaart. Het is een zonnige dag en we hebben 
een heerlijk plekje in de mooie tuin met vijver, slim 
afgezet met grote bakken bloemen zodat de klein-
kinderen (vijf stuks!) niet in het water terecht kun-
nen komen.

Tien jaar terug in de tijd. Petra, van huis uit fysiothera-
peut, heeft een groeiende belangstelling in het vrijwil-
ligerswerk. Ze wil iets betekenen voor andere mensen. 
De drie zonen zijn de deur uit en ze heeft tijd over. 
Met interesse volgt ze de plaatselijke krant die bericht 
over de bouw van een hospice. Ze meldt zich bij 
Astrid Koot, de bedenker van het project en komt in 
een van de eerste opleidingsgroepen voor vrijwilligers. 
Het gebouw is er nog niet, maar de hulp wordt voor-
alsnog  in de thuissituatie aangeboden.

Ongeveer een maand na de opening  van het nieuw-
gebouwde hospice wordt Astrid ziek en een groep van 
8 vrijwilligers zorgt voor de opstart en het draaiende 
houden van Thuis van Leeghwater. Petra kijkt hierop 
terug als een chaotische maar mooie tijd. Pionieren 
ligt haar wel. Er kwamen allerlei zaken op hun weg die 
te maken hadden met het reilen en zeilen in en om 
het hospice. 

Denk hierbij aan het runnen van een huishouden, het 
inrichten van de kasten, maar ook de gedragsregels 
en huisregels voor de bewoners en familie. De sfeer 
die er toen was, is er altijd gebleven: 
“We gaan ervoor en staan met z’n allen voor één 
doel: het hospice een thuis laten bieden voor de 
bewoners”.

Na die periode kwam er meer structuur. Het bestuur, 
dat aanvankelijk als zijnde op de achtergrond was be-
dacht, moest toch meer aanwezig zijn en er werden 
twee coördinatoren benoemd.

Met veel plezier kijkt ze terug op de sponsorfietstocht 
die ze met haar man Paul heeft gemaakt naar Rome. 
In 4 weken tijd hebben ze genoten van de tocht die 
toch een extra dimensie had. Het was niet alleen een 
vakantie maar het had ook een doel, namelijk geld op-
halen voor het hospice. Dit gaf veel voldoening. 

Wat is het bijzondere aspect als vrijwilliger 
in het hospice?
Het is iets betekenen voor iemand, de bewoner, maar 
zeker ook diens familie. Je bent een klankbord en 
biedt een luisterend oor. Maar ook de contacten met 
andere vrijwilligers zijn waardevol.
Petra noemt als bijzondere herinnering een bruiloft in 
het hospice, een ambulancewens, een bewoner die 
ter plekke een paard op bezoek krijgt, en een 
Vietnamees echtpaar dat bijna gelijktijdig is overleden. 
Maar het meest is haar bijgebleven een Australisch 
echtpaar waarbij de jonge vrouw zich groothield voor 
haar zoontje en man, en niet wilde praten over haar 
ziekte. Na haar overlijden ziet Petra hoe de echtge-
noot instort en radeloos op straat staat te huilen en in 
zijn onmacht tegen zijn auto staat te schoppen. “Dan 
breek je zelf ook”, zegt Petra.

Lees verder op pagina 7
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Lees verder op pagina 8

In de afgelopen tien jaar heeft ze het hospice zien ver-
anderen van de periode van het wiel uitvinden tot de 
professionele organisatie nu. De zorg van Evean is nu 
full time, en dat geeft rust. Er moest een nieuw even-
wicht worden gevonden in de verdeling van de taken 
van Evean en de vrijwilligers, en dit is naar tevreden-
heid gelukt. 

Petra heeft zich naast de zorg aan het bed jarenlang in-
gezet als begeleider van ergonomische cursussen. De 
technieken om bewoners te tillen en te verplaatsen zijn 
in haar optiek heel belangrijk om de rug te sparen. 
Ze is een tijdje invallend coördinator geweest en heeft 
ook de herdenkingsbijeenkomsten mede verzorgd. 
In de afgelopen anderhalf jaar is Petra op de achter-
grond gebleven als zorgvrijwilliger en is wat actiever 

geworden in de tuingroep. Dit alles had te maken met 
het coronatijdperk. Komend najaar gaat ze zich weer 
inroosteren als zorgvrijwilliger en gaat kennismaken 
met een heleboel nieuwe vrijwilligers, die zich in deze 
achter ons liggende periode hebben aangemeld. Ze 
heeft er weer zin in, want het hospice heeft een bij-
zondere plek in haar hart.

Een laatste vraag: hoe zou je het hospice willen 
omschrijven?
Petra: “Een huis waar je probeert te ontzorgen, het 
laatste stukje leven aangenaam te maken voor de be-
woner en de familie, zodat ze in alle rust afscheid kun-
nen nemen.”

Tineke Reijne

Lucia Jansen woont samen met haar partner Frans 
in Alkmaar in een heerlijk huis in een heerlijke 
omgeving. Hun samengestelde gezin telt samen 5 
kinderen die ook samen 8 kleinkinderen hebben. 
Ze is  werkzaam geweest als transfer verpleeg-
kundig op het Transferbureau van het (toen) 
Waterland ziekenhuis, wat zoveel betekent als een 

bemiddelingsbureau tussen het ziekenhuis en ‘een 
volgend station’. Een functie bij het Hospice lijkt 
dan ook een logische vervolgstap. 

Wanneer en hoe ben je in het hospice 
terechtgekomen?
“Zoals gezegd, vanuit het Transferbureau kwam ik 
zo’n 13 jaar geleden in aanraking met de latere grond-
legger van het ‘Hospice Thuis van Leeghwater’. Vanuit 
mijn werk was het de taak om opvang te zoeken voor 
patiënten die, om welke reden dan ook, na behande-
ling ontslagen zouden worden en door hun thuissitua-
tie onvoldoende nazorg konden krijgen. Daaronder 
ook terminale patiënten. Door mijn ervaring bij het 
Transferbureau kon ik, met de kennis van wat nodig 
was voor de toekomstige bewoners, ondersteuning 
bieden bij het tot stand komen van wat later het 
Hospice werd. Ik ging helpen bij de opstart, advies in-
winnen bij ziekenhuizen, artsen, gemeenten etc. en 
was luisterend oor van de grondlegger/oprichter.”

 

LUCIA JANSEN: “Die sociale bevlogenheid kenschetst ons eigenlijk allemaal”

VRIJWILLIGERS	VAN	HET	EERSTE	UUR
vervolg PETRA PIETERS
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“In een pioniersfase met 5 medewerkers (m/v) inclu-
sief secretaressen werd uiteindelijk een start gemaakt 
en met ondersteuning van een geldschieter  kwam er 
een 1e steenlegging van ons huidige pand. Daar zat 
wel een voorwaarde aan: contractueel werd vastgelegd 
dat het Hospice binnen 5 jaar levensvatbaar moest 
zijn. Zo niet, dan werd het pand (al bij de bouw voor-
zien!) gesplitst in twee woonhuizen.”

“Het was werkelijk pionieren in het begin. Via mijn 
werk als transfer verpleegkundige kwamen we in aan-
raking met een jonge zeer zieke vrouw die uitbehan-
deld was en die de wens had om zo spoedig mogelijk 
‘ergens’ naar toe te kunnen waar ze rustig , veilig en 
vredig haar laatste dagen nog door kon brengen zon-
der dat haar man nog verder overbelast zou worden. 
De situatie was voor hem veel te zwaar gewor-
den. Echter er was in het hospice nog geen specialis-
tisch medisch personeel om de medische apparatuur 
te bedienen en de coördinator was met ziekteverlof. 
Maar dankzij de hulp en inzet van thuiszorg kon me-
vrouw als eerste bewoner worden verhuisd, van zie-
kenhuis naar Hospice…”

Wat vind je het mooie aan dit vrijwilligerswerk waar-
door je al zo lang betrokken bent?
“Eigenlijk simpel, dat wat je al bij de eerste bewoner 
merkte. Je biedt een echte oplossing voor de thuissitu-
atie, waar echtgenoten of mantelzorgers het eigenlijk 
niet meer aan kunnen. Je biedt als Hospice rust, ver-
zorging en veiligheid, een ‘warm bad’ zowel voor be-
woner als de familie. Het is prachtig werk maar soms 
ook best zwaar. Maar mede dankzij de bevlogenheid 
van zoveel vrijwilligers is het prachtig werk dat ‘gedaan’ 
wordt. Ik heb door een ‘burn-out’ bijna 2 jaar aan de 
kant gestaan, maar het begon toch weer te kriebelen 
en voor ik het wist deed ik weer mee. Die ‘sociale be-
vlogenheid’ kenschetst ons eigenlijk allemaal en dan 
ben je er niet alleen voor de bewoners, maar zeker ook 
voor elkaar.”

Wat is je meest bijzondere herinnering?
“Dat zijn er best veel, maar er is één bewoner die bij 
ons, en zeker bij mij heel veel indrukken heeft achter-
gelaten. Een man op leeftijd, altijd zó lief, zó aardig, 
niet alleen voor zijn familie maar zeker ook voor ons. 
Door zijn hersentumor was een deel van zijn geheugen 
bijna weg, ook namen bleven hem moeilijk bij, al deed 
hij zó zijn best om ze uit dat aangetaste geheugen te 
krijgen. Als je hem ’s ochtends wakker maakte begon 
hij te stralen, stak zijn armen naar je uit en zei dan: 
‘hé, jou herken ik!’ en zo begroette hij je. Als gezegd: 
zó’n lieve man! Na een paar keer hem zo wakker te 
hebben gemaakt kwam er opeens, naast de blijde lach 
en de uitgestoken armen, langzaam dat woordje: 
“Lucia!” En dat doet je wat, als naamgenoot... Want la-
ter hoorde ik dat zijn  favoriete kleindochter ook Lucia 
heette, dat was blijkbaar zijn ezelsbruggetje. Lachen 
en huilen liggen dan dicht bij elkaar. En volledig onver-
wacht overleed hij toch. Voor velen van ons  is deze zo 
lieve man echt een bijzondere herinnering…”

Zie je een ontwikkeling die het hospice in de afgelo-
pen 10 jaar heeft doorgemaakt?
“Een blijvende ontwikkeling is die vooral bij onze vrij-
willigers. Er worden voor hen meer trainingen en oplei-
dingen aangeboden om dit mooie (maar zware werk) 
te kunnen blijven doen. De verschillende  groepen 
kunnen ook steeds professioneler werken, met be-
houd van datgene wat er altijd moet zijn: ‘het warme 
bad voor de bewoners’ en natuurlijk hun familie.”

Hoe zou je ons Hospice in 1 zin omschrijven?
“Dat is eigenlijk al een paar keer gezegd: ‘het warme 
bad’ bieden!”

Wim Buts

VRIJWILLIGERS	VAN	HET	EERSTE	UUR
vervolg LUCIA JANSEN
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VRIJWILLIGERS	VAN	HET	EERSTE	UUR
SANNEKE FENNET:  “ Samen kun je echt iets betekenen voor mensen in hun laatste levens- 

fase, en ook voor familieleden”

Nadat een eerste afspraak even niet door kon gaan 
in verband met verhuisplannen binnen Purmerend, 
spreek ik Sanneke in het Hospice. 
Samen met haar partner Ferry woont zij in 
Purmerend. Zij is vaste vrijwilliger in het Hospice.

Wanneer en hoe ben je in het hospice 
terechtgekomen?
“Dat zal nu zo’n 8 jaar geleden zijn. Nadat ik was ge-
stopt met werken in het ziekenhuis op het patiënten-
servicebureau, bleef ‘het werk’ toch trekken, iets in de 
zorg in elk geval. Via anderen ben ik hier terechtgeko-
men. Als vrijwilliger in het bestuur als secretaris, maar 
ook -gecombineerd- ‘aan het bed’. Dat laatste neem 
je onbewust met je mee naar huis en dat trok ik op 
den duur niet.” 

Wat vind je het mooie aan dit vrijwilligerswerk?
“Vooral het sociale aspect, niet alleen voor de bewo-
ners maar ook voor en met collega’s onderling.  
Samen kun je echt iets betekenen voor mensen in 
hun laatste levensfase, niet alleen voor henzelf maar 
ook voor familieleden die als mantelzorger in een laat-
ste levensfase het erg moeilijk hebben. Voor beide 
partijen geeft een opname dan vaak veel rust, dan is 
dankbaarheid van bewoners en hun familie het bewijs 
dat het Hospice aan een grote behoefte kan voldoen.” 

Wat is je meest bijzondere herinnering?
Na wat nadenken meldt Sanneke: “Wat bewoners be-
treft denk ik aan een jonge man, 37 jaar met een fa-
tale hersentumor. Hij is redelijk lang hier gebleven, 
zijn dochtertje van 11 jaar kwam heel vaak na school 
langs bij papa, hij zat dan voor het raam al op haar te 
wachten. Vreselijk voor hem en voor zijn jonge doch-
ter!  Je weet dat dit een Hospice is, maar deze jonge 
vent, dat dochtertje ook… Voor veel vrijwilligers was 
dat soms een laatste druppel, voor mij was dát het ge-
val.... was het te veel… En dat neem je mee naar huis. 
Ik besloot te stoppen met werken aan het bed maar 
bleef als vrijwilliger bij het Hospice betrokken (kook-
groep)”.
“Maar een bijzonder leuke herinnering is het jubileum-
feest, ik denk het 5-jarig jubileum. Met oude school- 
bussen met z’n allen naar een Dinnershow  in een 
studio. Feest! Zo blij, zo leuk, zo gelachen en gezon-
gen!  Op de terugweg leken we wel een stel school-
meiden op schoolreisje!”

Zie je een ontwikkeling die het hospice in de afgelo-
pen 10 jaar heeft doorgemaakt?
“Voor de bewoners is lekker eten ook heel belangrijk 
gebleken. Omdat het Hospice zich steeds meer ont-
wikkelde hebben we bekeken of die behoefte aan de 
verzorging van maaltijden was in te vullen.
Na een inkijkje bij het Hospice “Lansingerland” waar 
zoiets al was ingevoerd hebben we de Kookgroep op-
gericht, alles weer met vrijwilligers. De lessen van 
Lansingerland gaven aan: doe het kleinschalig, letter-
lijk kleine porties want grote eters zijn de bewoners 
vaak niet meer. Die kleine porties hebben nog een re-
den, namelijk het gaat verspilling tegen. We hebben 
een jaar lang de boodschappen bijgehouden, vooral 
wat er uiteindelijk nog moest worden weggegooid. 
Aan het eind van de rit hadden we € 2000,- be-
spaard!”
“Zorg ook bij de maaltijden voor goede kwaliteit, laat 
bijvoorbeeld vrijwilligers maken waar ze goed in zijn.
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VRIJWILLIGERS	VAN	HET	EERSTE	UUR
vervolg SANNEKE FENNET

We hebben vrijwilligers met een ‘eigen’ taak, zoals het 
voorgerecht waarbij vooral soep populair is, uiteraard 
hoofdgerechten en ook desserts. Alles wordt in kleine 
porties thuis gemaakt, vervolgens ingevroren (maar 
dat kan natuurlijk ook in het Hospice) en in de vrie-
zers opgeslagen waarbij de nieuwe voorraad in een 
voorraadsysteem wordt genoteerd. Als er wordt uitge-
nomen voor de bewoners wordt ook dat weer geno-
teerd zodat de voorraden op peil blijven. Ik verzorg 
aan de hand daarvan dat de inkoop wordt gedaan. 
Verder maak ik een ‘menuboekje’ met foto’s waar de 
bewoners uit kunnen kiezen. Als er behoefte is aan 

waterijsjes regelen we ook dat, want 
die worden steeds populairder.”

Hoe zou je ons Hospice in 1 zin 
omschrijven?
“Een warm thuis bieden aan de be-
woners, zodat mantelzorgers en fami-
lie ontlast worden van de directe zorg, 
ook omdat de bewoners veilig en liefde-
vol hun laatste tijd mogen beleven.”

Wim Buts

Noordeinde, een dorp zoals ooit bedoeld door Wim 
Sonneveld, ligt in de stralende zon mooi te zijn. Hier 
woont Marian van der Veen. Geboren in Emmen, op-
gegroeid in Alkmaar. Zij is vrijwilliger van het eerste 
uur bij het hospice. In het dagelijks leven is Marian 
docent. Na haar studie psychologie heeft ze gespe- 
 

cialiseerd in rituele begeleiding en had jarenlang een 
praktijk. Nu leidt ze mensen op voor dit vak. In haar 
‘vorige leven’ was ze werkzaam als manager van een 
distributiecentrum. Van daaruit ging ze op zoek naar 
meer diepgang. Zij werkte eerst in het hospice in 
Alkmaar, een high care huis. Daar worden de vrijwilli-
gers aangestuurd door een verpleegkundig team dat 
24 uur per dag aanwezig is. Meer vrijheid en zelfstan-
digheid vond ze bij Astrid Koot in het Thuis van 
Leeghwater. Destijds een “bijna-thuis-huis” waar de 
wijkverpleging een aantal keer per dag langs kwam.
Inmiddels is in Thuis van Leeghwater ook 24 uur pro-
fessionele zorg aanwezig, maar de vrijwilligers hebben 
wel hun eigen taakgebied en inbreng. Marian spreekt 
haar bezorgdheid uit over de snelle wisseling van vrij-
willigers. De kwaliteit van de zorg groeit als mensen 
meer ervaring hebben. Mogelijk kan meer training, 
meer inspiratie en kennisoverdracht een stimulans 
zijn om langer te blijven. Marian noemt de recentelijke 
inspiratiemiddag van het opleidingsteam in samen-
werking met de kookgroep, die bezocht werd door 
nieuwe en ervaren vrijwilligers. 

MARIAN VAN DER VEEN: “ Als ik het idee hebt echt iets te hebben toegevoegd,  
ga ik op vleugeltjes naar huis.”
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VRIJWILLIGERS	VAN	HET	EERSTE	UUR
vervolg MARIAN VAN DER VEEN

Bewoners eten meestal weinig, desondanks kunnen 
eetmomenten de levenskwaliteit enorm verhogen. Dat 
gaat niet alleen over koken maar ook over met zorg en 
aandacht gekozen presentatie. Pluk er bijvoorbeeld 
een bloemetje bij. Zo wordt eten liefde op het bord! 
Bovenstaande is zeker een motivatie van Marian; iets 
wezenlijks bijdragen, iets toevoegen, een stukje liefde 
bieden.

In de afgelopen tien jaar heeft ze als vrijwilliger uiteen-
lopende taken opgepakt. Toen het hospice nog ge-
bouwd moest worden, ondersteunde ze mensen in de 
thuissituatie. Ze had een aandeel in de openingscere-
monie en naast de zorgdiensten initieerde ze de her-
inneringsbijeenkomsten en het koor. Tegenwoordig zet 
ze zich in bij de training en opleiding van de vrijwilli-
gers. Verder is ze redacteur bij de Antenne, een kwar-
taalblad voor alle vrijwilligers uitgegeven door de lan-
delijke organisatie VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Zorg), waar ook ons hospice lid van is. 

Marian zette ook haar expertise in voor de begeleiding 
van bewoners en hun naasten met wat ze noemt een 
‘levensceremonie’. Zo’n samenkomst aan het einde 
van het leven zet iets in beweging of helpt om iets af 
te sluiten. Ze deelt een ervaring van een bewoner, die 
letterlijk ‘geen lucht’ meer kreeg omdat hij vast zat in 
een oorlogstrauma. Hij had schaamte over dingen die 
hij had gedaan om in leven te blijven. Marian heeft 
hem samen met zijn dochter de handen gewassen, 
als teken dat alles schoon, goed en vergeven is. Dat gaf 
zoveel rust dat deze meneer in kalmte kon overlijden.

Ook een bijzondere herinnering heeft zij aan een 
vrouw met een progressieve ziekte, die in het hospice 
kwam om euthanasie te krijgen. Ze was een echte 
gangmaker en steunde de andere bewoners, wiens lot 
ze zich aantrok. Toch bleef ze bewonderingswaardig 
sterk en vastbesloten. Marian ging ook hier voor in 
een levensceremonie, samen sloten ze de ‘cirkel van 
haar leven’. 
Palliatieve zorg moet zich, volgens de richtlijnen, be-
wegen op het fysieke, cognitieve, sociale en spirituele 
vlak. Heel snel schuift onze nadruk op de verzorging, 
het fysieke gebied. Om onderwijl ook de emotionele 
en vooral spirituele behoeften van bewoners te kun-
nen invoelen, moet je van binnen stil worden en je 
zonder oordeel open stellen voor de ander. Dat is een 
uitdaging en voor Marian veel moeilijker dan de vloer 
dweilen. Precies dat is wat ‘er zijn’ voor Marian bete-
kent. Omdat ze elke dienst ziet als een oefening daar-
in, vindt ze het altijd bevredigend. Ook als er weinig 
‘te doen’ is.
Op de vraag wat haar voldoening geeft antwoordt 
Marian:  ‘Zoals ik al zei de oefening van het ‘er zijn’. 
Als ik het idee hebt echt iets te hebben toegevoegd, 
ga ik op vleugeltjes naar huis.’ Even is het stil, dan 
voegt ze toe: ‘Het mysterie van de dood heeft me altijd 
gefascineerd. Pas recentelijk heb ik me gerealiseerd 
dat ik er onbewust ook voor heb gekozen om dichter bij 
dat mysterie te komen, in de hoop er iets van te kunnen 
doorgronden.’
Op de vraag hoe zij Thuis van Leeghwater zou om-
schrijven zegt ze: ‘Een huis waar mensen worden be-
geleid op weg naar het mysterie.’

Tineke Reijne
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VRIJWILLIGERS	VAN	HET	EERSTE	UUR
ANNEMARIE VAN GEEMEN: “Meer bekendheid geven aan het hospice als ‘bijna-thuis”

De huiskamer in het hospice is druk en er is een nieu-
we opname, dus gaan we boven een rustiger plek 
zoeken voor het interview. Annemarie is sinds het pril-
le ontstaan van het hospice actief.  Ze is via een ad-
vertentie met Astrid in contact gekomen en begon als 
vrijwilliger in de thuisbegeleiding, daarna ook als 
wacht bij patiënten in het ziekenhuis. Ze herinnert 
zich uit deze tijd de bijeenkomsten Intervisie bij Renée 
Baltus in de tuin, met als doel kennismaking en bin-
ding met  de nieuwe vrijwilligers.
Later werden de opleidingen door Astrid en Etty ge-
daan, een groepje van 6 mensen werd bijgepraat over 
verzorging van de bewoners, moeilijke situaties waarin 
je terecht kunt komen, andere geloven en culturen en 
wat verder ter sprake kwam.

Annemarie heeft jarenlang gewerkt als groepsleider bij 
de Prinsenstichting in Purmerend, een instantie voor 
mensen met een beperking. De wisseldiensten en de 
uitbreiding van haar gezin noopten haar tot het opzeg-
gen van haar baan. Hierna is ze de personeelszaken 
gaan verzorgen voor de 40 medewerkers van het 
grond- ,weg- en waterbedrijf dat toen nog hun familie-
bedrijf was en later is verkocht.

Al 10 jaar betrokken als vrijwilliger aan het bed, dan 
moet je een enorme drive hebben om dit te doen, 
wat beweegt je dan?  
Annemarie: “Het geven in de laatste fase van een le-
ven, een luisterend oor bieden, want het geeft voldoe-

ning om familie van bewoners te begeleiden. Maar an-
derzijds vind ik ook de gezelligheid van de collega’s 
belangrijk. Je leert steeds weer van elkaar en van de 
bewoners en familie in het hospice.”

Veel mensen kwamen en gingen, maar sommigen blij-
ven in het geheugen:  de eerste bewoner van het hos-
pice, een vrouw van 42 jaar, maar ook  Annemarie’s  
eerste opname, een man met een oorlogsverleden zal 
ze niet vergeten. En enkele jongere mensen, die kort 
na elkaar werden opgenomen, en allen een hersentu-
mor hadden. Het verdriet en het besef van deze be-
woners, dat er iets niet goed ging waar ze geen con-
trole over hadden, dat blijft pijnlijk.
Annemarie constateert dat mensen proberen zo lang 
mogelijk een opname in het hospice te vermijden, en 
daar zou ze wel verbetering in willen zien door meer 
bekendheid te geven aan het hospice. Ze heeft haar 
schoonmoeder met de familie thuis verzorgd en dat 
heeft behoorlijk wat impact gehad; een mens kan niet 
dag en nacht alert zijn. Het is mooi en wenselijk als 
mensen in hun eigen huis kunnen blijven, maar het 
hospice biedt de mogelijkheid van ‘bijna thuis’. 

Het hospice heeft zich  in Annemarie’s idee de afgelo-
pen tien jaar ontwikkeld van een pionier in de wereld 
van afscheid nemen tot een familiehuis met 24 uur 
professionele zorg, als  gevolg van nieuw beleid, waar-
bij HBO-opleiding de norm werd. Voor de actief be-
trokken medewerkers van de thuiszorg was dit een 
heel  moeilijk proces. Ook de vrijwilligers hebben tijd 
nodig gehad om dit aan te nemen, maar uiteindelijk is 
het uitgangspunt bij beide partijen dat het voor de be-
woner belangrijk is dat 24 uur per dag professionele 
verpleegkundige zorg aanwezig is.

In de afgelopen 10 jaar zijn er  wisselingen geweest 
van coördinatoren en dit gaf  onrust onder de vrijwilli-
gers, maar met elkaar werd de draad weer opgepakt 
en heeft het er toe geleid dat we alweer 10 mooie ja-
ren bestaan.
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VRIJWILLIGERS	VAN	HET	EERSTE	UUR
vervolg ANNEMARIE VAN GEEMEN

Ook het kookgebeuren is door een groep 
vrijwilligers professioneel opgepakt waar-
door een ieder op een makkelijke manier 
een mooie maaltijd aan de bewoners en 
familieleden die mee willen eten kan aan-
bieden. 
Annemarie moet even nadenken over de 

laatste vraag hoe ze het hospice in 1 zin 

zou kunnen omschrijven: “Het Huis van Leeghwater is 
een warm welkom waar de bewoners en hun dierbaren 
met elkaar op een waardige manier afscheid kunnen 
nemen, en waar ik als vrijwilliger een waardevol steentje 
aan mag bijdragen”

Tineke Reijne

HANDYMAN	JAN	KNUTSELT	EEN	PATSLIDE
Wat zijn we toch altijd blij met onze klusjesmannen. 
Werkelijk alles kunnen zij maken. 
Een piepende deur, een lekkende kraan… wat hun ogen zien, maken de 
handen… een echte handyman is dus van grote waarde in ons Hospice!
Toen door de coördinatoren de wens ter sprake kwam om een patslide in 
het hospice te hebben, zag Jan Joosten daar een uitdaging in om deze zelf 
te maken.
En zie hier het resultaat. Het is toch fantastisch… Vrijwilliger Elly is er hele-
maal blij mee!
Een patslide is vooral een handig hulpmiddel om mensen gemakkelijk te 
verplaatsen van en op het bed. 
Dank Jan, je ben een kanjer!

PR	GROEP	HEEFT	VERSTERKING	GEKREGEN

De groep PR & Communicatie is deze zomer uitgebreid met twee nieuwe 
enthousiaste leden.
Uit het enorme netwerk van de voorzitter, Corrie Jaarsma-Bronger, heb-
ben zich Wim Buts en Tineke Reijne-De Lint aangemeld en dat is gewel-
dig. Zeker omdat de werkzaamheden binnen de groep zijn toegenomen. 

Tineke is geen onbekende bij het Hospice. Jaren geleden heeft zij als vrij-
williger zorg aan bed geboden. En nu is zij weer terug, niet als vrijwilliger, 
maar wel als vice voorzitter bij de ‘Stichting Vrienden van’ en ook dus bij 
onze PR groep.
Wim is tevens actief vrijwilliger maar nog niet eerder met een Hospice in 
aanraking geweest. Wat waren wij blij toen hij ja zei na de eerste kennisma-
king!
Wij wensen beiden heel veel succes en plezier in het pr werk en een goede 
gezegde is; “ Wie schrijft die blijft”. en dat hopen wij van harte!
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EVEN	VOORSTELLEN
WIM BUTS

“Mijn naam is Wim Buts, 72 jaar geleden geboren in Emmen (Drenthe) 
en op mijn 7e jaar ‘geëmigreerd’ naar Amsterdam. Sinds 1998 woon ik 
met mijn gezin in ‘het stadje’ Purmerend. Na een dienstverband van 26 
jaar bij reisverzekeraar De Europeesche ben ik sinds 2011 gepensio-
neerd. Van jongs af ben ik betrokken bij vrijwilligerswerk.  Dat begon in 
Amsterdam bij het jeugdwerk van de kerk in de roerige jaren ’60. Een 
periode waar de jeugd niet alleen protesteerde, maar ook de handen uit 
de mouwen stak en verantwoordelijkheid nam. Een boeiende tijd waar 
je veel vrienden maakte waarvan ik sommigen tot de huidige dag zie.” 
 
“Sinds mijn pensionering ben ik nog 10 jaar voorzitter geweest van een 
voetbalclub, waar je al gauw ook maar dienst deed als parttime wed-

strijdsecretaris, krijter van de velden en wat er nog meer nodig was. Nu ben ik 
alleen clubscheidsrechter en co-trainer van het G-team “Special Forces” van de 
club. Mijn conditie houd ik op peil met hardlopen en rondjes op de racefiets.”

“Ik ben getrouwd met Anja die in de thuiszorg in Waterland werkt als begeleid-
ster van cliënten “met een rugzakje”. Een zware, maar ook bevredigende 
“baan”, als zou je dat ook meer als een roeping kunnen zien!
Onze nog thuiswonende zoon Rick is afgelopen jaar afgestudeerd aan de 

Hoge-school van Amsterdam in de studierichting Sport, Management en 
Ondernemen. Hij werkt sinds kort bij de voetbalclub AZ in Alkmaar als Manager 
Evenementen.”

2. Wanneer en hoe ben je bij het hospice terecht gekomen
“Eén van mijn oudste vrienden sinds het jeugdwerk in Amsterdam (Corrie 
Jaarsma) belde me kortgeleden met de vraag of ik me niet verveelde nu de voet-
balclub zo weinig aandacht vroeg? Nou nee, maar… hoezo?
Het geval was dat er versterking werd gezocht voor de PR-groep van het Hospice 
het Thuis van Leeghwater in de Beemster ‘en jij schrijft toch wel eens wat?’ Dat 
weet ze uit eigen ervaring en hoewel ik wist dat ze erg betrokken is bij het 
Hospice was ik daar zelf nog nooit geweest. Dus werd er een bezoekje gepland 
aan dat prachtige tehuis, proefde de sfeer in het Hospice en was ik verkocht.”

3. Wat vind je het mooie aan dit vrijwilligerswerk 
“Ook ik heb verschillende keren van nabij meegemaakt hoe het is als naasten in 
hun laatste levensfase zijn. Soms op hoge leeftijd wanneer het kaarsje bijna is 
opgebrand, een keer na een zwaar en fataal ongeval, maar ook en te vaak door 
ernstige ziekte getroffen naasten die veel te vroeg en gekweld door pijn en zorg 
voor de achterblijvenden, afscheid moesten nemen van het leven. Dat kon soms 
in de eigen vertrouwde omgeving, die niet altijd geschikt is voor een veilige en 
rustige laatste levensfase. Iets dat juist wel mogelijk is, zoals bleek in dat eerste 
bezoek aan het Hospice en dat me direct heeft ‘gepakt’. Het is een groot goed 
als je daar kunt verblijven, omringd met zoveel warmte, zorg en liefde van de vrij-
willigers. Ik zal daar als medewerker van de PR-groep graag een steentje aan bij-
dragen.”
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NOG	ÉÉN	KEER	HEERLIJK	OP	HET	WATER
Dat vrijdag de 13e niet altijd onheil brengt blijkt wel uit de volgende heuglijke 
gebeurtenis. Onze bewoonster mw. Elly Vroegop werd op deze morgen, sa-
men met haar zoon Dirk Jan en partner Francine, door Stichting Ambulance 
Wens opgehaald om haar liefste wens te gaan beleven.  Samen nog één keer 
varen zoals zij dat vroeger altijd met haar man had gedaan. Stichting Vaarwens 
begreep dit grote verlangen van Elly en organiseerde speciaal voor haar deze 
prachtige zomerdag op het water. 

In Amsterdam lag het schip met bemanning klaar en 
stond haar vriendin Marion daar het gezelschap op te 
wachten. Na de kennismaking en het inschepen mocht 
Elly de koers bepalen. Verwachtingsvol koos zij voor open 
water richting Muiden. Ze genoot zichtbaar van de heer-
lijke deiningen op de golven, van de wind in haar gezicht 
en van het mooie uitzicht.
Dankbaar, blij en voldaan keerde ze terug op haar kamer 
‘Bloem’ om daar nog na te praten en herinneringen te de-
len van deze geweldige dag. 
Op de website van Stichting Vaarwens staat het verslag 
van deze fijne vaardag met een mooie fotoreportage van 
een geslaagde mooie wens. Heel veel dank aan iedereen 
die dit mogelijk heeft gemaakt!

YVONNE	HAD	NOG	ÉÉN	WENS
Als ik nog één keer...
Ja als je nog één keer iets fijns mocht wensen dan…
Deze vraag was voor Yvonne van kamer Zon niet moeilijk te beantwoorden.
Dan zou ze nog graag het huis, dat bijna klaar is na een intensieve verbou-
wing, van haar dochter willen zien in Ouderkerk aan de Amstel.
Een wens naar het hart en dus stelden de coördinatoren alles in het werk om dit 
zo spoedig mogelijk te laten gebeuren. 

Binnen een dag kwam van de #WensenAmbulanceAmsterdam 
hierop de bevestiging binnen. Blij en vol verwachting werd 
Yvonne ’s morgens door de ambulance, die aan de binnen-
kant een fraaie Amsterdamse uitstraling had, opgehaald. 
Het werd een ontroerend en dankbaar mooi bezoek, een dag 
met een zonnetje.
Wat fijn toch dat iets gewoons als een familiebezoek op deze 
manier zo bijzonder uitpakt voor iedereen die hieraan heeft 
meegewerkt.
CHAPEAU! en heel veel dank aan alle vrijwilligers van de 
WensenAmbulance Amsterdam!
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GEWELDIGE	SPONSORACTIE!	
Dit is Rob en hij verkoopt overheerlijke zelfgemaakte jammetjes. Aan 
de Oosthuizerweg 5 in Noordbeemster staan de potjes jam en gelei in 
de koeling. Vanaf half oktober wordt de koeling gevuld met maar liefst 
10 verschillende soorten, allemaal gemaakt van vers fruit uit eigen 
tuin. Puur natuur dus zonder toevoeging van kleur- en smaakstoffen. 
De prijs per potje is € 2,50. 

Ieder jaar kiest Rob een goed doel waar hij de helft van de totale op-
brengst aan schenkt! Voor 2021 heeft hij ons Hospice Thuis van 
Leeghwater uitgekozen, fantastisch! 
De keuze is geweldig. Rob maakt diverse jammetjes van aardbeien tot 
pruimen en van stoofperen, appels tot rabarber. Het aanbod is deels 
afhankelijk van het moment in het seizoen en zolang de voorraad 
strekt..
TOP ROB! Dank voor deze geweldige sponsoractie.
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VERPLEEGKUNDIGEN	EVEAN	
SCHENKEN	ONS	JUBILERENDE	HOSPICE	
EEN	UNIEK	EN	PRACHTIG	CADEAU

Het vaste team verpleegkundigen van EVEAN, dat binnen 
ons Hospice Thuis van Leeghwater 24/7 professionele 
zorg biedt, kwam met een uniek en origineel cadeau.
Dit in het kader van het 10-jarig bestaan van 
het Hospice.

Het is een fraaie transparante kubus 
met daarin een geconserveerde 
pluizen bol van een paardenbloem. 
Dit staat symbool voor ons Hospice 
waarmee de fragiliteit en verganke-
lijkheid van het leven zichtbaar is. 
Tegelijkertijd toont het ook de 
kracht van een uitgebloeide bloem 

die het nieuwe leven door blijft geven met het uitwaaien 
van de zaden. 
Onze coördinatoren Joke en Yvonne reageerden dankbaar en 
blij in een klein gedicht aan alle medewerkers van Evean binnen
ons Hospice.

Ik had het stiekem al gehoord, maar nog niet gezien
in de geschiedenis van ons bestaan.
Een mooi cadeau voor het jaar TIEN
we willen nog wel voor zoveel jaren gaan.

Nog tien jaar in dit mooie werk
met jullie als team erbij
Want met zo’n team staan we samen sterk
en dat maakt ons alle dagen blij

Enorm bedankt voor dit lieve gebaar
dit hadden wij niet kunnen bedenken,
maar zo zie je het en het is waar
elke nieuwe dag kan een verrassing schenken.

Op de foto de blij verraste coördinator Joke met achter haar Jacco van Evean.
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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 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 onder-
steunen 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 be-

drag 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.


