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VAN DE BESTUURSTAFEL

AFSCHEID KLAAS KWADIJK

Beste Klaas,
Heel hartelijk dank voor jouw bijdrage aan het 
Hospice gedurende ruim acht jaar als bestuurslid 
van Stichting Hospice het Thuis van Leeghwater.

Ik heb altijd heel veel waardering gehad voor jouw 
opstelling tijdens vergaderingen.
Je liet altijd iedereen zeggen wat men te zeggen had 
en kwam vervolgens met een heldere authentieke  
reactie.

Zo weten we inmiddels dat je tijdens de Coronapandemie voorstander was van 
zo snel mogelijk afschalen van de beperkende maatregelen.
Niet omdat je roekeloos bent, maar omdat je veel consideratie had en hebt met 
de bewoners en hun familie .
In onze gesprekken met Evean zorg jij altijd voor een zeer ontspannen sfeer, 
maar deins je er niet voor terug om duidelijk te zijn als de situatie dat vraagt.

We weten allemaal dat je niet vooraan staat als het gaat om de laatste 
snufjes op digitaal gebied maar ik heb begrepen dat je sinds kort wel 
een mobiele telefoon hebt, waarvan je overigens het nummer niet we-
reldkundig hebt gemaakt, maar je hebt je desondanks nooit verzet tegen 

vernieuwingen in ons hospice.
Kennelijk houd je werk en privé daarin gescheiden.

Sinds een aantal jaren was je ook verantwoordelijk voor de organisatie van de 
nieuwjaarsreceptie en heb je dit op je eigen low profile manier gedaan en leek 
je je meer te bevinden achter de coulissen dan in de spotlights. Typisch Klaas: 
het algemeen belang is altijd hoger dan het individuele belang, maar dat heeft 
waarschijnlijk te maken met je politieke en maatschappelijke roots.
Klaas, nogmaals heel hartelijk bedankt voor jouw bijdrage aan het hospice zoals 
het er nu staat en je kunt daar trots op zijn.
Hartelijke groet,
Kees
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		INTERVIEW

Midden in de weidse Beemster polder ligt het 
huis van Renee Baltus en Joop, waarbij het 
woord “Landgoed” bepaald niet overdreven is. 

Op het smalle polderweggetje waar 
aan beide kanten net het talud 

wordt gemaaid door een 
tweetal tractoren ligt een 
smal bruggetje met een 
hek naar een ruime 
tuin, die later nog veel 
groter is dan op het 
eerste gezicht leek. 
Een poort richting de 

entree vermeldt duidelijk 
dat het altijd gesloten dient 

te worden en het waarom 
wordt al gauw duidelijk als ik aan-

klop. Een luid en waaks geblaf waarvoor een 
naar buiten komende Tervuerense herder ver-
antwoordelijk is en welke, na mij goedgekeurd 
te hebben, direct richting dat poortje naar bui-
ten wil. Renee houdt dat keurig in de gaten en 
binnen de kortste keren is de herder Joya weer 
het huis in maar houdt me toch nog even waaks 
in de gaten. “Renee” stelt zij zich voor en “Wim” 
wordt graag verwelkomd. 

Een huis als dit kom je niet vaak tegen en dat 
roep de nodige vragen op
In de ontzettend knusse woonkamer nemen we 
plaats aan de tafel met uitzicht op de achtertuin 
en uitzicht op de daarachter liggende polders. 
Vriendin Joop maakt even kennis met haar jas 
aan, maar neemt ook direct afscheid waarna 
Renee voor ons de koffie inschenkt in het keu-
kentje achterin de woonkamer. Dat geeft me de 
gelegenheid om bewonderend om me heen te 
kijken: zware, antieke balken aan het plafond, 
maar dan in een mooi gekozen lichtgroene na-
tuurlijke kleur, met daartussen een fraai, nog 
iets lichter groen. Daar is over nagedacht! 
Achterin de kamer een klein keukentje (er is er 
nog één verderop in het huis) en achter de tafel 
is er weer een opgang naar wat letterlijk de “op-
kamer” wordt genoemd: een kleine, hoger lig-
gende open ruimte, half afgesloten door mooie 
panelen die zo uit een kerk zouden kunnen ko-
men. Zo’n opkamer  ligt in een boerderij boven 
de kelder en is hoger gelegen omdat die kelder 
vaak half in en half boven de grond ligt door de 
(grond)waterstand of de bodemgesteldheid. Je 
kunt je daar in deze polder wat bij voorstellen.

Het huis is van half 19e eeuw waarin nog een 
oud boertje woonde. Hij hield nog wat vee in 
een van de schuurtjes of stallen en Renee heeft 
er, nadat ze het perceel gekocht had, nog een 
tijdje zelf wat geiten gehouden. Op dit moment 
verzorgt ze nog een veldje schapen van een 
buurman.
De wand in de hoek bij de tafel is bezet met 
boeken en CD’s en uit een kleine installatie 
klinkt zacht een prachtig klassiek muziekwerk. 
“Pergolesi”, zoals Renee op mijn vraag zegt. Ze 
wil het wel uitzetten maar ik ben zelf opgegroeid 
met klassieke muziek en het past hier helemaal! 

RENEE BALTUS, VRIJWILLIGER PUR SANG

“IK  MIS HET WEL HOOR, DAT VRIJWILLIGER ZIJN BIJ HET HOSPICE, IK BLIJF HET TOCH WEL VOLGEN!” 
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Vertel eens wat over Renee?
Ze is geboren in Den Haag, maar toen haar va-
der werk kreeg in Amsterdam is het gezinnetje 
daarheen verhuisd. Toen Renee (enigst kind)  
zo’n 4 jaar oud was gingen beide ouders op 
hongertocht in de Oorlogswinter van ‘44/’45. Ze 
bleef als kleuter heel alleen thuis en mocht zeer 
beslist voor niemand de deur opendoen! En dat 
hield ze wel erg strikt vol door ook voor haar te-
rugkerende vader de deur dicht te houden… 

Na de oorlog kreeg vader de kans om een 
slechtlopend café in Amsterdam over te nemen 
van een oude kroegbaas en al gauw werkten 
beide ouders daarin.
Renee is vroeg zelfstandig geworden en komt 
meestal recht voor z’n raap voor haar mening 
uit. Toen ze eens problemen kreeg op school en 
daarvan werd “verwijderd” koos ze voor een be-
roepsopleiding Verpleegkundige en heeft daarin 
haar roeping gevonden. Na de eerste opleidin-
gen Verpleegkunde A en B, volgden nieuwe, 
uitgebreide studies als Verloskunde, Psychologie 
en Psychiatrie. In Amsterdam kwam ze als hoog 
opgeleide in aanraking met de ZMOK school, 
een school voor Zeer Moeilijk Opvoedbare 
Kinderen en werkte daar in een team dat sa-
men de problemen en aanpak voor deze groep 
jongeren besprak en de ouders begeleidde in 
die aanpak. 

Nu ben je na meer dan 12,5 jaar gestopt als 
vrijwilliger bij het Hospice?
Renee is inmiddels 82 jaar oud en zal daarmee 
een van de, zo niet dé oudste vrijwilliger zijn van 
het Hospice. Ze stopt niet omdat ze zich te oud 
vindt maar vanwege (beroepsmatig, in de ver-
pleging opgelopen) chronische rugklachten. Als 
verpleegster in de jaren ‘60/’70  van de vorige 
eeuw waren er nog geen zaken als een tilhulp 
die het zware werk van verplaatsen van patiën-
ten uit handen nam. Ook het verplaatsen van 
patiënten naar een behandelkamer in de oude-
re ziekenhuizen (trapje op, trapje af) kon niet 

altijd met brancards of een rolstoel worden ge-
daan. En met z’n tweeën iemand dragen in die 
smalle gangen? Dan maar alleen… “Zo kweek je 
wel spierballen” zegt Renee. Maar krijg je dus 
wèl rugklachten… Ze heeft ooit om die reden 
met haar werk moeten stoppen en op deze leef-
tijd heeft ze daar nog steeds veel last van. Ze zit 
daar toch wel een beetje ambivalent in, in dat 
stoppen… “Het is ook leuk als je in het Hospice 
van een collega-vrijwilliger een foto in handen 
gedrukt krijgt  waar zij en ik samen op staan. 
Het blijkt dat ik haar eind jaren ’80 op de 
Hogeschool van Amsterdam mede heb opgeleid 
tot wijkverpleegkundige en die kon je dan hier 
tegen! Ik  mis het wel hoor, dat vrijwilliger zijn bij 
het Hospice, ik blijf het toch wel volgen! 
Misschien ook wel om wat invloed te kunnen 
uitoefenen, bijvoorbeeld met  opleidingen, stu-
diedagen en zo. En om de onderlinge samen-
werking te blijven stimuleren. Zó belangrijk voor 
de vrijwilligers!”

Hoe komt een mens er toe om als je 70 bent 
nog te beginnen in een Hospice?
De eerste coördinatrice van het Hospice (Astrid) 
vroeg of Renee, met haar ervaring en opleidin-
gen in de verpleging, iets voor het beginnende 
Hospice kon doen. Dat deed ze graag en ze be-
gon met de ontwikkeling van een Opleidings-
cursus en Intervisie voor de vrijwilligers. De vrij-
willigers van toen begonnen vaak zonder medische 
achtergrond of ervaring. Ook het leren omgaan 
met specifieke kanten van dit werk is ontzet-
tend belangrijk, tot aan het omgaan van agres-
sie aan toe. Na de eerste opleiding is de intervi-
sie met collega’s, het bespreken van 
elkaars ervaringen, dan een groot goed.

Vluchtelingenwerk
Nadat Renee was afgekeurd in verband 
met haar rugklachten zat ze in het Bestuur van 
cultureel centrum Onder de Linden in Midden-
beemster. Op het Gemeentehuis kwam tijdens 
een bespreking haar vraag “wat doen wij met 
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vluchtelingen?” ter sprake. Omdat één van de 
deelnemers (Harry Roenhorst, lid van de PvdA 
en adviseur Werelderfgoed en Ruimte) aangaf 
dat hij “nog wel een stagiair had” en dat Renee 
het samen met die wel eens kon oppakken 
heeft ze dat, samen met Joop en de stagiair in-
derdaad “opgepakt”. Eerst in bijvoorbeeld 
Amsterdam meubels opgehaald, de Witte MAVO 
had ruimte voor opslag en statushouders wer-
den meegenomen om wat uit te zoeken. Eén 
keer per week is er in Onder de Linden een in-
loopmiddag voor vluchtelingen uit de Beemster 
en dat heeft ze met verschillende vrijwilligers 
gedaan. Inmiddels heeft ook het leegstaande 
Beemster Gemeentehuis een bestemming ge-
vonden, zo lijkt het!

Waar komt die term “halve zool” voor jou 
vandaan?
Die term “halve zool” heeft ze in het gesprek 
al een paar keer laten vallen en deed mij 

aan iets van André van Duin denken: een 
woord dat toch iets met “idioot” te maken heeft? 
Renee moet er zelf wat om lachen maar legt dat 
wel uit. “Ik heb altijd wat met honden gehad” 
zegt ze “en één van mijn eerste honden was 
een boxer. Het beest sprong overal op en pro-
beerde zelfs achterop een fiets te klimmen. 
Toen ik een scooter had kreeg ze het voor el-
kaar om op de buddyseat te komen en na wat 
veiligheidskunstgrepen kon ze mee achterop. 
Uiteindelijk heb ik er met z’n tweeën een rit 

mee gemaakt van Amsterdam naar Stadskanaal, 
ik voorop, de hond achterop…”. Je hebt het dan 
over een ritje van zo’n 200 kilometer denk ik 
dan, en die term “halve zool” waar ze toen voor 
uitgemaakt werd kan ik dan wat beter plaatsen. 
Later werd de scooter vervangen door een be-
stelwagen waar een volgende hond (een 
Groenendaler) al in zat voor ze bij het asiel (waar 
de hond werd opgehaald) weg konden rijden. 
Nu is er nog een Babboe bakfiets waar Joya 
met gemak in meekan!
Nadat alle zaken wel zo’n beetje aan de orde 
zijn geweest in een gesprek waarin we beiden 
van de hak op de tak springende heel veel za-
ken hebben besproken, lopen we nog even de 
grote tuin in. 

Door een soort boomgaardje waarachter het 
schapenveld ligt, komen we bij de grens van 
haar landgoed, zo noemt ze het inmiddels zelf! 
De polder ligt in al haar weidsheid voor ons en 
ik voel de vrijheid en ruimte op me inwerken. 
We lopen in een boogje terug maar zien dan 
ook nog wat gebouwtjes die tot het perceel ho-
ren, een schuur voor vee (?), wat kippen met 
bijbehorende waakse haan, een stenen opbouw 
waar je zo een B&B zou kunnen beginnen? En 
dan zie ik het bruggetje waarover ik binnen ben 
gekomen. De auto staat half in de berm van de 
polderweg, heerlijk ingesloten tussen de 2 
maaiende tractoren. Wat geeft het, het uitzicht 
is nog steeds prachtig. 

Renee, dank voor je 
openheid en ontvangst. 
Stilzitten zul je niet 
gauw gaan doen, maar 
genieten van je prachti-
ge stek, midden in de 
Beemster polder zullen 
jullie zeker wel!

Wim Buts
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ZEVEN	GESLAAGDEN	INTRODUCTIECURSUS:	
WELKOM!

De twee cursusleidsters Marian van der Veen en Jantina Wever 
hebben in het afgelopen voorjaar zeven vrijwilligers de intro-
ductiecursus gegeven en daarmee opgeleid tot volwaardige 
vrijwilligers klaar voor het Hospice werk.

Begin mei kwam de groep bijeen om het felbegeerde certificaat 
in ontvangst te nemen.
Naast de zes dames was Frits Janssen als enig man. Frits is 
bestuurslid van Stichting Vrienden Hospice Thuis van 
Leeghwater en wilde de lesstof zelf doorlopen om de waarde 
van de cursus te ervaren. Frits is vanaf het eerste begin betrok-
ken bij het Hospice en vond deze cursus een zinvolle aanvulling 
voor het vrijwilligerswerk.

Wij heten de nieuwe vrijwilligers hartelijk welkom en wensen al-
len hele fijne uren met voldoening en plezier in het Hospice.

Op de foto; bovenste rij v.l.n.r.: coördinator Yvonne Beerten, cursusleider arian 
van der Veen, coördinator Joke Hillebrand, cursusleider Jantina Wever en 
cursiste Kia Dekker.
Middelste rij; v.l.n.r.: cursisten Wendy Veerman en Anneke Olbers. 
Onderste Rij; v.l.n.r.: cursiste Marian van der Hulst en bestuurslid Vrienden 
van... Frits Janssen.
Majella Dekkers en Kelly Oudejans waren helaas afwezig en ontvangen het 
certificaat later. Uiteraard verwelkomen en feliciteren wij hen en wensen ze 
vele mooie uren in het hospice

PRACHTIGE	LOUNGESET	
SIERT	DE	TUIN	

Het is zomer en wat is het heerlijk om buiten  
te relaxen en te genieten van warme zonnestralen. 

In de tuin van het Hospice is het goed toeven. Nu 
helemaal sinds er een prachtige nieuwe loungeset staat,
geschonken aan het Hospice door familie van een 
bewoner die in het voorjaar in het Hospice verbleef. 
Dit maakt het buitenleven voor ons allemaal zo fijn!

Deze geweldige schenking kwam m.m.v.
Praxis Amsterdam Zuidoost tot stand. 
Een oprecht dankjewel voor deze geste.
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MARCO	GENOOT	VAN	ZIJN	LAATSTE	WENS
Marco verbleef in het vroege voorjaar in het Hospice en 
vond de kracht om van iedere dag een bijzondere dag te 
maken, om te genieten van goede momenten hoe klein 
ook. Regelmatig zat hij die weken aan de grote tafel in 
de huiskamer van het Hospice met om zich heen grote 
en kleine bouwstenen van technisch Lego. Samen met 
zijn broer Jan bouwden zij aan een fraaie truck met con-
tainer. En reken maar dat de broers blij en trots 
waren op het resultaat en daar  veel plezier 
aan hebben beleefd.

In de laatste fase van zijn leven gaf hij aan nog 
graag een keer een koe te willen knuffelen. Spijtig 
was de conclusie dat hij daarvoor de kracht niet meer had. 
Daarop besloten de coördinatoren Joke en Yvonne contact 
op te nemen Martin Doderer, directeur van Birdlive 
Stichting Happy Wings. Onder het motto ‘Stichting Happy 
Wings geeft ze vleugels’ brengt hij een unieke ervaring aan 
ernstig zieken, ouderen en mensen met een beperking 
door een bezoek met reusachtige en imposante vogels.
Voor Marco was daar een speciale ontmoeting met een 
Amerikaanse zee arend, een oehoe en een havik. Marco 
en z’n echtgenote waren er sprakeloos van. De foto’s voor 
spreken voor zich. 

In de zomermaanden is Martin aanwezig op middeleeuw-
se evenementen bij de Ruïne van Brederode en kasteel 
Radboud voor presentatie en uitleg over zijn werk.
Martin bood zich vandaag geheel belangeloos aan om 
Marco een bijzonder moment te laten beleven met deze 
dieren…en dat is zeker geslaagd.
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LOWIE	BUSKENS	
GING	NOG	EEN	KEER	HET	WATER	OP...

Op 8 juni jl. reed speciaal voor bewoner Lowie Buskens de Wensen Ambulance 
voor, voor een ritje naar de haven in Amsterdam. Daar wachtte de Stichting 
Vaarwens hem op.

Lowie wilde nog een keer graag, samen met z’n broer, het water op. Tot zijn 
grote verrassing was zijn geliefde buurvrouw Willeke als verpleegkundige mee 
voor de fijne goede verzorging. Met beter weer dan voorspeld was, werd deze 
dag er een om in te lijsten. 
En zo is er een fijne en dierbare herinnering gemaakt, onvergetelijk!
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PASEN	IN	HET	HOSPICE	
Met Pasen vieren we de lente, het nieuwe leven en is het fijn om dit gevoel te 
delen met lieve familie om je heen. Vanmorgen vroeg verzorgde Frans Schoute 
een heerlijk uitgebreid paasontbijt. 

En voor de middag stond een verrukkelijke paasbrunch op de kaart dat hij sa-
men met coördinator Joke had voorbereid.. er was keus genoeg voor de bewo-
ners en familie, vrijwilligers en verpleegkundigen die bij het zien van mooie 
schalen met lekkere taartjes en sandwiches, fijne hapjes en een dessert, het 
water in de mond al deed lopen. Yvonne Straver en Adrienne Klaver van de 
Kookgroep hebben de lekkernijen gemaakt! 

De sfeer was fantastisch en werd nog mooier toen vrijwilliger Bets Buis een lief 
klein zwart lammetje naar binnen bracht. 

De oh en ah’s en de vertederende blikken bij het zien van dit jonge leven  
brachten mooie emoties. En 
natuurlijk was er alle tijd voor 
een lief knuffel- en aai mo-
ment. 

Zo werd de paasviering in het 
Hospice een onvergetelijk fijne 
en bijzonder vrolijk Pasen!  

Heel veel dank aan iedereen 
die hieraan heeft bijgedragen.  
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GESLAAGDE	PRESENTATIE	
BIJ	ROTARY	PURMEREND	POLDERLAND

Op 21 juni jl. hebben de twee bestuursleden van de Vrienden, Corrie Jaarsma 
en Tineke Reijne, een presentatie gegeven bij Rotaryclub Purmerend 
Polderland.
Bij Spijkerman werd de Powerpoint die voor de werving van vrijwilligers wordt 
gebruikt, vertoond terwijl Tineke een toelichting gaf. 

Reacties waren dat het hospice er zo mooi en verzorgd uitziet, maar ook werd 
gevraagd hoe je het als vrijwilliger ervaart en hoe je omgaat met het einde van 
een leven. 
Gevraagd werd hoe de club zich kan inzetten voor het Hospice. Dit gebeurt ei-
genlijk al jaren middels het Golftournooi, dat op 7 september a.s. weer plaats-
vindt. 
Corrie gaf een overzicht van de mogelijkheden tot sponsoring met een bedrag 
naar keuze, tot Vrienden van het Hospice met een vast bedrag van 100 euro 
per jaar, voor 5 jaar. Ook de ANBI status van het hospice werd genoemd. Peter 
Knook zou de financiële uitleg op zich nemen, maar hij was helaas wegens 
mogelijke Corona-besmetting niet aanwezig. 
We kijken terug op een goed gewaardeerde presentatie en willen dit graag ook 
bij andere (Rotary)clubs gaan verzorgen.
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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 ondersteu-
nen 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.

http://www.facebook.com/hospiceleeghwater
mailto:redactie@hospiceleeghwater.nl
http://www.facebook.com/hospiceleeghwater
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