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VAN DE BESTUURSTAFEL

2021 IS ALWEER TEN EINDE  
Een jaar waarin we allen geconfronteerd werden met steeds wis-
selende coronamaatregelen. Gelukkig kon de opvang aan bewo-
ners doorgang vinden en is er altijd ruimte geweest voor bezoek 
van familie en vrienden. En is er alles aan gedaan om het de be-
woners naar de zin te maken met dank aan alle vrijwilligers en 
medewerkers.
 

ALS ELKE VRIJWILLIGER EEN STER KREEG, 

WERD HET NOOIT MEER DONKER.

 
Voor het Hospice ook een bijzonder jaar, omdat het dit jaar haar 10-jarig be-
staan vierde (zie interview met oprichtster Astrid Koot en het jubileumfeest). 
Lange tijd was het onduidelijk of en wanneer we met een grote groep bij elkaar 
konden komen. Uiteindelijk is het de Vrienden van het Hospice gelukt om op 8 
oktober een gezellig feest te organiseren voor alle vrijwilligers, medewerkers en 
besturen van het hospice.
 
Voor 2022 hopen we weer mooie momenten te kunnen creëren voor onze be-
woners en hun naasten. Soms kleine momenten zoals een speciale eet wens 
vervullen, een wandeling maken, een goed gesprek, een high tea of verzoeken 
die bijv. samen met Stichting Ambulance wens, vervuld kunnen worden. Alles 
om de laatste levensfase zo fijn mogelijk af te sluiten.
 
Wist u dat er inmiddels 184 hospices in Nederland zijn, terwijl dit er 5 jaar gele-
den nog maar 88 waren. Dat betekent dat de behoefte groot is naar deze zorg. 
Dit betekent dat de vraag naar vrijwilligers ook groot is. Ik eindig daarom met 
een verzoek.

Wie kent u in uw netwerk, familie en vriendenkring die 4 uurtjes per week tijd 
heeft om zorgvrijwilliger te worden in ons mooie Hospice? 
Vraag hem of haar er  over na te denken en te komen kijken. Onze coördinato-
ren vertellen graag onder het genot van een kop koffie over dit mooie en dank-
bare werk.
 
Ik wens u fijne feestdagen en een mooi 2022.
 
Bente London
Secretaris van het bestuur
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10 JAAR HOSPICE 
GEVIERD MET EEN MOOI FEEST

Op 8 oktober 2021, dé dag dat Hospice het 
Thuis van Leeghwater 10 jaar bestond, vierden 
we met alle medewerkers een heerlijk feestje.
Dit jubileum was, na lange tijden van onzeker-
heid en beperkingen, een hele mooie gelegen-
heid om elkaar weer te kunnen en mogen ont-
moeten. 

In restaurant Brasa in Middenbeemster 
werd iedereen ontvangen met een 
geldige QR code en een glas bubbels.
Namens de feestcommissie sprak 
Corrie Jaarsma-Bronger de wens uit 
om met elkaar een hele fijne avond te 
hebben. 

“Trots zijn we op het Hospice en de nieuwe huisstijl, logo en website die 
in dit jubileumjaar gerealiseerd zijn. De PR groep is deze uitdaging 
aangegaan en werkelijk met een voortreffelijk resultaat.”
Voorzitter Kees Sietsema van het stichtingsbestuur, memoreerde 
in zijn toespraak naar de 10 jaar die achter ons ligt, maar keek ook 
naar de toekomst waarin hij de hoop uitsprak om nog heel lang 
met elkaar in verbondenheid samen met het Hospice te blijven. 
“Met elkaar hebben we het Hospice een bestaansrecht gegeven.”
De coördinatoren Yvonne Beerten en Joke Hillebrand boden het 
Hospice een prachtige olijfboom aan die symbool staat voor kracht, 
vrede en een positief toekomstbeeld. Een mooie wens die wij allemaal 
van harte ondersteunen!
Na te hebben genoten van een heerlijk buffet ging de muziek wat harder 
en de voetjes van de vloer. Heel gezellig, maar zoals aan alles kwam ook hier 
een einde aan. Voldaan en tevreden ging iedereen met een prachtige roos 
huiswaarts. 
Marianne Slot-Dekker maakte op uitnodiging een prachtige fotoreportage. 
Deze is in zijn geheel te zien op onze nieuwe website.

https://hospiceleeghwater.
nl/2021/10/samen-vie-
ren-wij-het-10-jarig-
bestaan/

https://hospiceleeghwater.nl/2021/10/samen-vieren-wij-het-10-jarig-bestaan/
https://hospiceleeghwater.nl/2021/10/samen-vieren-wij-het-10-jarig-bestaan/
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  10 JAAR HOSPICE

Het is 10 jaar geleden dat 
we elkaar voor het eerst 
in het hospice heb-
ben gezien, maar 
bij de koffie met 
sinaasappel-cho-
colaatjes komen 
de herinneringen 
weer boven. Met 
onze Rotaryclub 
Purmerend 
Polderland waren we 
op bezoek bij het toen 
nog net niet geopende hos-
pice. Wij liepen ons te verga-
pen aan de mooie huiskamer, de per-
fect ingerichte keuken en de rustige sfeervolle 
bewonerskamers. Dit hospice was heel anders, 
veel menselijker en vriendelijker dan het plaatje 
dat wij voor ogen hadden!
Astrid vertelt over de gemoedelijke sfeer die er 
toen heerste: in augustus 2011 was de bouw-
ploeg bezig om de laatste werkzaamheden uit 
te voeren. Tussendoor werd het pand ingericht 
en waren er allerlei bijeenkomsten georgani-
seerd waaronder het bezoek van de Rotaryclub 

Purmerend Polderland. “Situaties dat de bouw-
ploeg aan het werk was, de gordijnen werden 
opgehangen en er een tilcursus was voor de 
vrijwilligers doen mij met een glimlach terug-
denken aan deze periode.”
Astrid is afkomstig uit een ondernemersfamilie, 
haar vader begon na WO 2 als invallend melk-
boer in diverse wijken in Amsterdam en via een 
eigen melkwijk in Amsterdam Noord kwam er 
een melkwinkel in Amsterdam Centrum die la-

ter uitgebreid is met kruidenierswaren 
en belegde broodjes. Twee van haar 

drie broers zijn zelfstandig onder-
nemer en Astrid denkt ook als 

ondernemer. Ze is jong moe-
der geworden, van drie zo-
nen: Henri (44), woont met 
Clarissa in Brazilië, Tim 
(40), woont met Tania in 
Amsterdam en Daan (37) 
woont met Kim in Uitgeest. 

Haar echtgenoot Peter is 
werkzaam als coach bij ABN 

Amro, en werkt nu overwegend 
thuis vanwege Covid.

Ik ben nieuwsgierig en vraag: ‘Hoe ben 
je op het idee gekomen om een hospice te 

starten?’ Astrid: “Het vrijwilligerswerk zit in mijn 
genen, ik begon op de lagere school van onze 
kinderen in een commissie en er kwamen meer-
dere commissies, ook in de middelbare school-
periode van onze kinderen. Daarnaast heb ik 
diverse bestuursfuncties op vrijwillige basis in-
gevuld. Na de revalidatie van een zwaar ongeluk 
in 1999 ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij 
het Ronald McDonald VU huis.

Lees verder op pagina 5...

ASTRID; 

“DANKBAAR DAT HET 

HOSPICE ER IS GEKOMEN 

VANUIT DE VOLLE 

OVERTUIGING DAT HET

 VAN TOEGEVOEGDE 

WAARDE IS”





























INTERVIEW MET ASTRID KOOT
Geholpen en genavigeerd door José Bernhard bel ik aan bij huize Koot-van Westerhoven, 
een prachtige plek aan de buitenrand van Middenbeemster. Hier woont Astrid met haar man 
Peter en twee relaxte poezen. 
Astrid, de vrouw die jaren geleden een vastomlijnd doel voor ogen had: een hospice te realise-
ren in Middenbeemster. Ik ben benieuwd naar haar verhaal over de aanloop en de totstandko-
ming van Thuis van Leeghwater, en de weg die zij heeft bewandeld om haar doel te realiseren.
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In 2004 verhuisden we naar Middenbeemster 
en ging ik als vrijwilliger aan de slag bij Hospice 
Alkmaar dat toen tijdelijk gehuisvest was in het 
zorghotel De Palatijn in Alkmaar tot in mei 2006 
de locatie in de voormalige Pius X kerk ver-
bouwd was en in gebruik werd genomen.” 

“Toen onze jongste zoon vier werd ben ik ge-
start als oproepkracht bij de rechtsvoorgangers 
van Fortis Bank. Ik heb daar de kans gekregen 
om mij te ontwikkelen tot leidinggevende met 
als laatste functie teamleider backoffice en van-
uit diverse functies ben ik betrokken geweest bij 
het maken van beleidsplannen. Na mijn ongeval 
heb ik een andere invulling aan mijn werkzame 
leven gegeven richting de zorg. Tijdens mijn pe-
riode bij het Ronald McDonald VU huis heb ik 
een klein jaar op het huismanage-
ment gewerkt en de opleiding tot 
doktersassistente gedaan. “

“Ingegeven door mijn vrijwilligers-
werk bij Hospice Alkmaar ontstond medio 
mei 2006 het idee om iets te willen reali- se-
ren in onze eigen woonomgeving voor mensen 
die hun laatste levensfase ingaan en niet meer 
thuis kunnen verblijven. Hier was nog geen pas-
sende oplossing voor. Startpunt was het over-
leg bij de gemeente Beemster om te komen tot 
realisatie van een hospice. Dit sloot aan bij de 
invoering van de WMO in 2007. Project WWZ 
De Verbinding voorzag in de plannen onder an-
dere in een hospice voorziening. De WMO heeft 
als uitgangspunt dat mensen zo lang mogelijk 
thuisblijven en eventueel kunnen terugvallen op 
een hospice of andere voorzieningen.“
“Mijn ervaring bij Fortis kwam goed van pas: ik 
stelde een eerste beleidsplan op en ben hier-
mee bij het overleg met de gemeente aange-
schoven. Het plan bevatte de realisatie van 
een hospice voor bewoners van de gemeente 
Beemster, Graft-de Rijp, Schermer en Zeevang. 
Het was ideologisch van opzet en de haal-
baarheid is door twee HvA studenten, Sam en 
Matthijs, onderzocht en uitgewerkt, zijnde hun 
afstudeerscriptie.” 

De Gemeente Beemster was enthousiast en 
met name de toenmalige burgemeester Harry 
Brinkman, wethouders Han Hefting en Mia 
Ruys-Buskermolen hebben zich ingezet voor 
de plannen voor het hospice. Er moest veel ge-
regeld worden. Een huis, niet ergens achteraf, 
maar in het centrum zodat bewoners nog een 
visje kunnen halen en betrokken zijn bij het 
dorp. Na het bezichtigen van diverse locaties 
in het verzorgingsgebied kwam de gemeente 
Beemster met het aanbod Groene kruisgebouw 
als mogelijke locatie. Via vele stappen zoals ont-
werpen van het gebouw, dat in eerste instan-
tie door de welstandscommissie werd afgekeurd 
tot een beroepsprocedure bij de Raad van State 
kon er gestart worden met de bouw.”

“We werden lid bij VPTZ. VPTZ Nederland 
is de koepel voor lokale en regionale vrijwil-
ligersorganisaties in de palliatieve terminale 
zorg. Deze zorg en ondersteuning wordt zowel 
thuis, in hospices als in zorginstellingen gebo-
den.  In het begin waren er vanuit de samen-
werking WWZ De Verbinding plannen dat De 

Wooncompagnie zou zorgen voor huisvesting. 
Er werden twee stichtingen opgericht, 1 voor 
het hoofdbestuur, en 1 voor de Vrienden van 
het hospice. In het najaar van 2006 zijn de bei-
de stichtingen bekend gemaakt in de media. Er 
werden vrijwilligers gezocht, en gevonden: naar 
aanleiding van de krantenberichten melden 30 
tot 40 mensen zich aan. Het eerste team vrij-
willigers werd opgeleid in het buurthuis van 
Zuidoostbeemster. De certificaatuitreiking aan 
het eerste team vond plaats bij de Witte Poort 
in Middenbeemster. Speciaal moment voor mij 
persoonlijk was dat Marion in ’t Veld geld do-
neerde dat zij bij haar afscheid als coördinator 
Hospice Alkmaar mocht ontvangen. Marion was 
samen met haar man Frans mede-initiatiefne-
mer van Hospice Alkmaar en vanuit die positie 
hebben zij mij zeer geïnspireerd.” 

In het gemeentehuis van Middenbeemster wer-
den de plannen gepresenteerd aan de omwo-
nenden. De reacties waren niet overwegend po-
sitief. Ze vreesden emotionele taferelen, 

Lees verder op pagina 6..
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huilende mensen op straat, elke dag een zwarte
auto voor de deur, kortom mooi plan maar ‘not 
in my backyard’… Veel energie is gestoken in 
het bekend maken van het hospice en de angst 
bij de omwonenden weg te nemen.

De Purmerender ondernemer Frits Dix, in het 
hart geraakt door een gebeurtenis in zijn fami-
lie, toonde zich enthousiast bij het idee van een 
hospice en bood in zijn bedrijfspand ruimte aan 
voor de opleiding voor vrijwilligers en overige 
bijeenkomsten. Door het organiseren en mee-
lopen in meerdere edities van de NMT Charity 
Run haalde hij met familie en vrienden een 
groot bedrag aan sponsoring op dat werd ge-
doneerd aan het hospice. Toen de huisvesting 
van het hospice lang op zich liet wachten heeft 
Frits voor het hospice het terrein aangekocht en 
er een prachtig gebouw neergezet, dat door het 
hospice wordt gehuurd.
En zo kwamen de plannen in een stroomver-
snelling… De vrijwilligers gingen vanaf 2007 na 
de opleiding eerst aan het werk in verschillen-
de thuissituaties en bij de long- en oncologie-
afdelingen van het ziekenhuis in Purmerend. In 
de beginperiode vonden de selectiegesprekken 
met nieuwe vrijwilligers bij Astrid aan de keu-
kentafel plaats en intervisiegesprekken in de 
mooie tuin van Renee Baltus die dit ook bege-
leidde. 
Op mijn vraag of het hospice is geworden zoals 
ze heeft gehoopt, denkt Astrid even na voordat 
ze haar antwoord formuleert. “Ik kijk terug op 
bijna zes jaar van voorbereiding en de eerste vijf 
jaar van het bestaan, het is voor mij het best te 
omschrijven als het traject van een zware die-
seltrein. Langzaam opstarten en lang dieselen, 
eenmaal op gang gekomen gaat alles prima lo-
pen en wordt het een continue reis.”

Zo terugkijkend stel ik dat ze in al die jaren hard 
heeft gewerkt om haar doel te realiseren, daar 
zul je toch wel een beetje trots op zijn? Astrid 
lacht en zegt: “Ik ben onnoemelijk dankbaar 
voor de inzet en betrokkenheid van heel veel 
mensen. Namen noemen doe ik niet want er 

wordt mogelijk iemand vergeten. De vele vrijwil-
ligers en hun inzet staan bij mij met stip op de 
eerste plaats. Dus ja, tevreden, blij, voldaan, 
dankbaar dat het hospice er is gekomen van-
uit de volle overtuiging dat het van toegevoegde 
waarde is.” 
Hoe zou je zelf je laatste fase willen beleven? 
Astrid antwoordt: ”Ik zou zo lang mogelijk zelf-
standig en in ons eigen huis willen blijven, maar 
wil mijn partner en kinderen niet belasten met 
de zorg. Ik zie een liefdevol samenzijn met de 
mensen die mij dierbaar zijn, poezen om me heen 
en een goed glas wijn. Proost op het leven!”
In 2016 stopt haar werk in het hospice en tij-
dens de afscheidsreceptie mocht ze naast de 
vele cadeaus en bloemen een prachtig bedrag 
ontvangen voor Lambano Sanctuary, een kin-
derhospice in Johannesburg, Zuid-Afrika. Met 
Jannie Raats heeft ze hier als vrijwilliger gewerkt 
in 2009 – 2010. Ze kregen te maken met jonge 
kinderen met HIV en/of Aids, wees of verstoten, 
geen thuis meer. Dit heeft grote indruk op haar 
gemaakt en ze is ervan overtuigd dat haar bij-
drage voor 100% is besteed aan deze kinderen.
Astrid is nu werkzaam als vrijwilliger bij 
Slachtofferhulp Nederland en hoopt zo een 
steentje bij te dragen door mensen die een trau-
ma verwerken bij te staan in hun verdriet en 
verwerking van hetgeen hen is overkomen. 
Zij blijft een warm hart houden voor de pallia-
tieve zorg en heeft meegedraaid in het Netwerk 
Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland. In de 
werkzame periode in het hospice is het mooi 
geweest om het stokje door te geven, door pre-
sentaties te geven aan studenten van het ROC 
of mensen met plannen voor een hospice te ad-
viseren. Kennis en kunde delen met elkaar. Het 
netwerk en de contacten die hieruit voortgeko-
men zijn koestert ze.
Concluderend stelt Astrid dat ze terugkijkt op 
een boeiend jarenlang proces in haar leven, 
met haar motto indachtig: je moet geen spijt 
hebben van de dingen die je hebt gedaan, en 
als het niet ging zoals het moest dan leer je van 
wat niet goed ging. Beter dan spijt te hebben 
van dingen die je niet hebt gedaan.

Tineke Reijne



7EVEN VOORSTELLEN
BART PLOEGER

Sinds augustus 2021 is het team coördinatoren van het Hospice 
uitgebreid met een Vervangend Coördinator in de persoon van 
Bart Ploeger. Tijd voor een kennismaking met deze nieuwe col-
lega voor de coördinatoren Joke Hillebrand en Yvonne Beerten.
Voor mij is Bart geen nieuw gezicht. Wij hebben beiden gewerkt 
bij de Europeesche, de reis- en recreatieverzekeraar in Amsterdam 
waar Bart op 1 januari 1991 begon als Groepschef Administratie.
Daarnaast zijn wij beiden woonachtig in Purmerend.

Bart is 62 jaar oud, gelukkig getrouwd met Karin en heeft twee kinderen (jongen – 
meisje, de “ideale kinderwens”…). Zij zijn inmiddels grootouders van 1 kleinzoon 
en 2 kleindochters. Na de middelbare school was het voor hem duidelijk wat de 
volgende stap zou zijn: “dierenverzorger worden en veel buiten werken, het liefst 
in een dierentuin.” Alleen bleek er na het behalen van het diploma in 1976 geen 
werk in die branche te zijn waardoor hij uiteindelijk ‘in de zorg’ is gaan werken. 
Dat deed hij met plezier tot in 1989, toen chronisch optredende rugklachten een 
einde maakte aan die carrière. Hij kwam uiteindelijk in de WAO terecht en liet zich 
omscholen tot ICT’ er. Bart behaalde het Praktijkdiploma Informatica en kon daar-
mee op zak beginnen bij de Europeesche.

Met zijn ICT-kennis werden veel verbeteringen aangebracht en naast zijn di-
recte, leidinggevende functie werd hij Applicatiebeheerder van het Relatie-/
Distributie-systeem van de Europeesche. Ook meldde hij zich aan als lid van de 
Ondernemingsraad, al snel gepromoveerd tot voorzitter en werd vanuit die functie 
tevens lid van de Centrale Ondernemingsraad van het groter wordende concern 
(Stad Rotterdam Verzekeringen). Door de vele contacten en kennis die hij daar-
mee opdeed werd het ‘gewone werk’ voor zijn gevoel wat minder uitdagend. Bart 
kon overstappen naar de Commerciële Serviceafdeling, waar het contact met de 
relaties en de commerciële vaardigheden die ontwikkeld werden, leidden tot een 
volgende stap. Bart werd na enige tijd benoemd tot Accountmanager Buitendienst 
in de reissector van de Europeesche.

Er volgden nog een aantal fusies in het concern (na Stad Rotterdam onder an-
dere met de verzekeraars De Amersfoortse, AMEV, Fortis Verzekeringen, Fortis 
Bank België en ABN-Amrobank). Dat leidde uiteindelijk tijdens de “Bankencrisis” 
in 2007/2008 tot het instorten van ook het Fortis-concern dat moest worden ge-
red door ingrijpen van de Nederlandse en Belgische regering. Dit heeft in elk ge-
val een groot deel van de werkgelegenheid in Nederland gewaarborgd. Toch heeft 
het strenge toezicht van de overheid ook geleid tot een groot aantal bezuinigingen 
in organisatie en personeel en werd ook een deel van de werkzaamheden van de 
Europeesche als overbodig beschouwd. In 2015 werd Bart daardoor “boventallig”.

Lees verder op pagina 8...



HET HOSPICE OP TOURNEE
Een afvaardiging van het Hospice was onlangs gast in het Vrouwencafé van de 
Z-inn kapel te Zuidoostbeemster. Joke Hillebrand (coördinator) bracht daar sa-
men met de twee zorgvrijwilligers Annemieke Langeveld en Judith Joosten een 
presentatie in beeld en woord. De aanwezigen werden geïnformeerd over het 
werken en leven in het Hospice.
De verhalen en feiten verteld door onze ervaren vrijwilligers maakten indruk en 
gaven daarbij een positief beeld dat er binnen het Hospice niet alleen droefheid 
en somberheid is. Er werd aandachtig geluisterd en als vanzelfsprekend kwa-
men er vragen over diverse onderwerpen. 
Met deze presentatie proberen we deze beeldvorming bij te stellen om zo het 
Hospice laagdrempelig en toegankelijker te maken voor nieuwe enthousiaste 
vrijwilligers.
Het werd een waardevolle wederzijdse kennismaking!
Wilt u voor uw bedrijf, club, vereniging of instelling ook een presentatie over het 
Hospice? Stuur dan een berichtje naar;
coordinator@hospiceleeghwater.nl 
Graag tot ziens!

Vervolg pagina 7

Sinds die tijd is Bart begonnen met een eigen bedrijf in de reis- en evenementenbranche, juist sectoren die door de 
huidige pandemie zwaar worden getroffen… Daarnaast is hij parttime accountmanager bij een verzekeraar en werkt 
een aantal dagen weer in de zorg, bij Zorgcirkel/ Novawhere. Sinds augustus dus ook als vervangend coördinator bij 
Hospice Thuis van Leeghwater.

Net als veel medewerkers en vrijwilligers vat Bart zijn indruk van het Hospice kort en krachtig samen als “een warm 
bad”. Ook hij vindt het een fantastische organisatie en noemt een waardering van een patiënt: “dit had ik veel eerder 
moeten doen…”. Zo te merken heeft het Hospice er weer een fan bij! Welkom Bart!

Wim Buts

8

SINTERKLAAS GING HET HOSPICE NIET ZOMAAR VOORBIJ 

“Oh kom er eens kijken …”, Sinterklaas heeft ook dit jaar 
nog voor alle medewerkers van het Hospice een cadeau-
tje meegebracht, een mooie blauwe bidon. Heel lief dat 
de goedheiligman het Hospice niet voorbij is gegaan. 
Dank u wel Sinterklaas voor deze verrassing!

In de rijm staat te lezen dat de Sint dankbaar is voor alle 
zorg, steun, vertrouwen en inzet en trots is op allen die 
onmisbaar en waardevol zijn voor het leven en werken in 
het Hospice.
Met dank aan Femke Kramer-Sival voor de foto.
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PARKEREN DIRECT NAAST HET HOSPICE
“Beter een goede buur dan een verre vriend”, klinkt een welbekend spreek-
woord. 
En wij prijzen ons gelukkig met fijne buren om ons heen. In het bijzonder hier te 
noemen buurman Leen Schoon die geheel belangeloos zijn terrein als parkeer-
plaats voor bezoekers en medewerkers beschikbaar stelt. Het terrein ligt direct 
naast het Hospice en biedt een zeer ruime parkeergelegenheid. 
De buurman heeft ons zelfs de sleutel van de poort gegeven zodat wij deze ie-
dere morgen zelf kunnen openen en ‘s avonds weer netjes afsluiten. 
Uiteraard zijn wij reuze blij met deze geweldige voorziening. 
Dank aan een fijne goede buur.

Vóór het Hospice geldt een parkeerverbod aangegeven door een gele rand op 
de stoep!

EEN PRACHTIG AANDENKEN
Dit prachtige schilderij is één van de vele indrukwekkende werken van de hand 
van kunstenares Nel Schipper. Zij verbleef in de laatste fase van haar leven in 
het Hospice Thuis van Leeghwater waar dit schilderij op haar kamer haar een 
vertrouwd zicht gaf op een belangrijke fase van haar leven. 
En nu na haar overlijden heeft haar nicht de opdracht gekregen dit bijzonder 
mooie kunstwerk te schenken aan ons Hospice. Zeer dankbaar voor deze geste 
heeft het schilderij met de paarse tulpen een prominente plek aan de muur in 
de huiskamer gekregen



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.
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GEWELDIGE OPBRENGST 
RABO CLUBSUPPORT 2021

De uitslag van de grote Rabo ClubSupport 2021 is op 8 november jl. bekend  
gemaakt. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Theater De Purmaryn te 
Purmerend waren Frits Janssen, Bill Kaandorp, Tineke Reijne namens het be-
stuur Stichting Vrienden Hospice Thuis van Leeghwater aanwezig om de cheque 
in ontvangst te nemen. 

Na de toespraak van directeur Eric Zwart van de Rabobank steeg de span-
ning toen de gouden enveloppen waren uitgereikt. Bij het openen daarvan werd 
het Hospice blij verrast want maar liefst 134 leden van Rabobank Waterland & 
Omstreken hadden hun stem aan Hospice het Thuis van Leeghwater gegeven. 
GEWELDIG!

Deze waardevolle stemmen brachten het fenomenale bedrag van € 1.645,32 
bijeen. Echt super en overweldigend. Hiermee kunnen we ons doel voor een 
traplift in het Hospice realiseren zodat het Hospice straks voor iedereen toegan-
kelijk wordt. 

Wij bedanken alle leden die op ons gestemd hebben en in het bijzonder de  
organisatie van de grote RaboClubSupport actie 2021.
Tevens feliciteren wij alle andere deelnemers met hun gewonnen cheque. Na 
het officiële gedeelte genoten alle aanwezigen van het optreden van het Combo 
van het Stedelijk Orkest en het indrukwekkende interview met Olympisch kam-
pioen handbiken Jetse Plat en werd er geproost op het succes van deze actie.
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SAMEN HERINNERINGEN DELEN … 
Dit was het thema voor de Herinneringsbijeenkomsten op 1 en 2 november 
2021.
Vooral voor directe familieleden zijn gedeelde herinneringen zeer waardevol. 
Tijdens Allerheiligen en Allerzielen kwamen dit jaar familie en nabestaan- 
den van overleden bewoners en betrokkenen bijeen voor de Herinnerings-
dienst in het Hospice. 

In de bovenzaal heerste een bijzonder mooie en warme sfeer door de prachtig 
versierde levensboom, opgemaakt door José Bernard en Olga van Alten van de 
Sfeergroep.
De kaarsjes gaven al brandend een lieve troost. Evenals de lieve woorden en 
persoonlijke gedachtenissen aan de bewoners die bij naam werden gekend. 
Familieleden brachten een herfstblad, voorzien van de naam van hun dierbare 
als een waardige herinnering aan het leven in de levensboom.
Met zorg en aandacht werd deze dienst ingevuld door Petra Pieters,  Annemieke 
Langeveld, Geert Heikens van de Herinneringsgroep met een fijn gedicht en 
gepaste muziek. 

Petra sprak over het belang van het blijvend noemen van de namen, nu en voor 
de toekomst, in het volgend gedicht.

Namen noemend, nadenken over wat ooit eens was.
Herinneringen delend, van toen en toen en toen....
Namen noemen is “niet vergeten” blijven leven in ons hart.
Namen fluisteren, met verlangen, naar wat ooit eens was.
Namen noemen, tranen huilen, maar niet ontroostbaar.
Namen schreeuwen, van de pijn, van de heimwee, van “er niet meer zijn”.
Namen huilend, naar die stem, die nooit meer klinken zal.
Naar de warmte, die nooit meer wezen zal. Wij blijven achter.
Namen noemend, keer op keer.

Na de bijeenkomst was het fijn om elkaar te zien en te spreken onder het genot 
van een drankje en een hapje.
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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 vennootschapsbe-
lasting 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.
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