
Prins Mauritsstraat 4

1462 JJ Middenbeemster

Telefoon: 0299 - 68 20 20

info@hospiceleeghwater.nl

www.hospiceleeghwater.nl

Prins Mauritsstraat 4

1462 JJ Middenbeemster

Telefoon: 0299 - 68 20 20

info@hospiceleeghwater.nl

www.hospiceleeghwater.nl

IN DIT NUMMER 
2 Lieve vrijwilliger 

3-4 Van de bestuurstafel  

 Willibrord stelt zich voor

5 Gulle giften

6 Vrijwilligers werven vrijwilligers

7 Vrijwilligers geslaagd

8 Help het hospice helpen

NIEUWSBRIEF 57
December 2022

mailto:info%40hospiceleeghwater.nl%0D?subject=
http://www.hospiceleeghwater.nl


2

Lieve vrijwilliger,

“Het mooiste cadeau is tijd, je geeft iets dat nooit meer terug komt.”

Tijd is een begrip. Je kunt tijd hebben, tijd maken of we nemen de tijd.

Iedere dag bepaalt de tijd ons levensritme, we kunnen niet zonder!

Tijd geeft besef, het verstrijkt en dringt met het stijgen der jaren.

Je kunt tijd vrijmaken voor elkaar of iets doen met de tijd die is gegeven.

Het Hospice is een plek waar we met tijd en aandacht voor elkaar, 

de kwaliteit voorop stellen in de zorg aan onze medemensen, 

voor wie tijd geen lengte meer heeft.

Wij prijzen ons gelukkig met alle medewerkers en betrokkenen 

die hun tijd vol liefde en toewijding aan het Hospice geven.

Een kostbare tijd die uiteindelijk onbetaalbaar groot is!

De tijd gaat vooruit, soms sta je er bij stil en kun je alleen in 

gedachten terug.

Aan het einde van 2022 tellen we de tijd af naar het 

nieuwe jaar.

Laten we in het jaar 2023 alle tijd van de we-

reld hebben voor - en geven aan elkaar en 

samen hopen op betere tijden, dat wensen 

wij u, in voorspoed en gezondheid!

Bestuur Stichting Hospice Thuis van Leeghwater en 

Stichting Vrienden Hospice Thuis van Leeghwater.
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VAN DE BESTUURSTAFEL

EVEN VOORSTELLEN; 

WILLIBRORD DRIESSEN
Onlangs is het bestuur van het hospice uitgebreid met Willibrord 
Driessen, hij wil zich graag gaan inzetten voor het Hospice. In het be-
stuur is zijn aandachtsgebied ‘Opstallen en Installatie’. 

Tijd voor een nadere kennismaking en wel in het restaurant van Kavel 2, 
de golfbaan in Middenbeemster. Toepasselijke plaats voor dit gesprek: het 
golftoernooi van september vond hier plaats, en Willibrord was één van de 
organisatoren.
Op mijn vraag iets te vertellen over zijn achtergrond en werkervaring, gaat 
hij snel van start: geboren in Leiden in 1952, getrouwd met Tanja, een 
zoon en een dochter en twee kleinkinderen.
Hij studeerde HTS Elektronica in Haarlem en is daarna bij het Ministerie 

van Defensie gaan werken, in Zaandam naast Eurometaal, waar onderzoek 
werd gedaan naar de veiligheid van munitie door wapen- en munitie-experts 
van 1977 tot 1991.
Hij werd toen door een headhunter benaderd voor een managementfunctie bij 
een medisch bedrijf in Leiden dat zich bezighield met kwaliteitszorg van bio-
materialen (implantaten), die in het menselijk lichaam gebruikt werden. Tot 
1998 was hij mededirecteur van het bedrijf en verantwoordelijk voor het kwali-
teits-systeem en de registratie van hoog risico medische hulpmiddelen.

In 1998 startte hij een eigen internationaal consultancybedrijf, Qserve-group. 
Dit was gericht op het ondersteunen van fabrikanten van medische hulpmidde-
len met hun markttoegang in Europa, Amerika en China, en kantoren in 
Amsterdam, Boston, Hongkong en Nanjing. Het is een wetenschappelijk getinte 
organisatie, met 25 medewerkers en klanten zoals Philips, Medtronic en Bayer. 
In 2014 heeft Willibrord zijn bedrijf verkocht maar bleef er tot 2017 nog actief. 
Hij gaf de nieuwe eigenaren als opdracht de naam van het bedrijf niet te veran-
deren, en het bedrijf door te ontwikkelen naar minimaal 100 medewerkers. Aan 
deze voorwaarden is voldaan en in 2023 bestaat Qservegroup 25 jaar!

Maar zoals ik je ken, Willibrord (we zijn beiden lid van Rotaryclub Purmer-end 
Polderland en hebben onder jouw leiding zelfs met 21 leden een fantastische 
reis naar China gemaakt en het kantoor van Qserve group in Nanjing  bezocht) 
ga jij niet stilzitten… wat doe je nu? 
Big smile: “Ik heb ervoor gekozen om bescheiden zelfstandig door te gaan om 
startende medische bedrijven te ondersteunen, en training te geven in kwali-
teitssystemen ten behoeve van de medische industrie. 

Lees verder op pagina 3
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Daarnaast ben ik actief in de klachtencommissie bij het Dijklander Ziekenhuis 
en in een Code-commissie voor het bewaken van vergoedingen aan medisch 
personeel door de industrie. 

En nu vind ik het leuk om mijn managementervaring, kennis en capaciteiten ten 
behoeve van het hospice in te zetten, met als taak de gebouwen en de infra-
structuur zoals elektra en verwarming en technisch onderhoud te managen”. 

Willibrord ziet het hospice als plaats waar professionele en aanvullende sociale 
zorg wordt gegeven aan mensen die uitbehandeld zijn in het medische circuit. 
Vanaf dag één is hij donateur.

Vanwege Corona kon het jaarlijkse golftoernooi niet plaatsvinden, en de 
organisatoren wilden stoppen. Willibrord heeft in goed overleg met 

Ria Sas, samen met Arnold Bartels en zijn Rotaryclub Purmerend 
Polderland, de organisatie overgenomen. Zij hebben een vaste 

kern van sponsoren en enthousiaste golfers die graag een 
dag wilden golfen voor het goede doel. Die 7e september 

werd een goed georganiseerde dag met wederom veel 
gezelligheid en een optreden van onze Beemsterlinge 
Leonie Jansen. En, niet onbelangrijk, een prachtige 
netto-opbrengst: 5000 euro!!! 
Dit komt ten goede aan ons hospice, en in goed 
overleg zullen we daar een passend doel voor vast-
stellen.

Willibrord, dank voor je inzet, en voor het gezellige 
gesprek, ik weet zeker dat we met veel plezier 
gaan samenwerken voor het hospice.

Tineke Reijne

Vervolg van pagina 2
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GULLE GIFTEN

GEWELDIGE KERSTBOMENACTIE VAN 
TUINCENTRUM KOEN VOOR HET HOSPICE
Arnold Koen en zijn team hebben hun hart weer open gezet voor het goede 
doel: Hospice het Thuis van Leeghwater. Want voor elke verkochte kerstboom 
schenkt hij € 2,50 aan het hospice. 
Daarbij zal Rabobank Waterland & Omstreken aan het einde van de actie het 
bedrag van de totale opbrengst verdubbelen. 

Het Tuincentrum heeft zich eerder al aan het hospice verbonden met een der-
gelijke actie. Een samenwerking die voor beiden zeer goed aanvoelt en daar is 
het hospice weer zeer blij mee. De opbrengst zal deze keer geheel ten goede 
komen aan het schilderwerk binnen in het hospice. 
De kwaliteit van de kerstbomen is bijzonder goed. De naaldvaste Nordmann, de 
geurende blauwspar en de ouderwetse kerstboom met of zonder kluit en in alle 
maten te verkrijgen, komen direct van de kwekerij uit Sauerland. 
Voor Arnold en zijn team zijn het drukke tijden op de zaak. Bij alles heeft hij de 
wens in deze actie om het hospice te helpen zodat ook na kerstmis er warmte, 
verzorging en aandacht mogelijk blijft in het hospice.



VRIJWILLIGERS VAN HET HOSPICE 
WERVEN NIEUWE VRIJWILLIGERS 
Wat een geweldig initiatief van Sabrina van Zegveld en Joke Plinsinga. Twee 
enthousiaste vrijwilligers, die naast hun vrijwilligerswerk in het Hospice, zich 
ook inzetten om nieuwe collega vrijwilligers te werven.  

Zaterdag 12 november jl. stonden de dames op een prominente plek in het 
winkelcentrum ’t Boegbeeld in De Rijp, “gewapend” met flyers en folders vol 

informatie over Hospice het Thuis van Leeghwater.  Sabrina zegt: 
“Wij hebben behoorlijk veel mensen gesproken, waarvan 

ook een paar serieus geïnteresseerden. Bij sommige 
dames was het nu niet helemaal het moment, maar 

wellicht dat zij in het nieuwe jaar gaan bellen voor 
een afspraak.”  

Door het enthousiasme van Sabrina en Joke 
waren er mensen bereid een donatie te 
doen aan het Hospice en ook al was dit 
niet gepland, het is bijzonder fijn dat het 
mooie werk in het Hospice ook financi-
eel wordt ondersteund. De dames geno-
ten van hun actie en hopen ten zeerste 
dat er nieuwe vrijwilligers bij komen, want 
dat is toch waar het echt om te doen was!  
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VRIJWILLIGERS GESLAAGD
“Wij willen ER ZIJN voor de bewoners van het Hospice”.

Het is de docenten Marian van der Veen, Ritueelbegeleiding, en 
Jantina Wever opnieuw gelukt om zes vrijwilligers voor te berei-

den op hun vrijwilligerswerk in het hospice. Met lesmateriaal 
van de VPTZ werd de nieuwe groep klaargestoomd voor 

het mooie en bijzondere vrijwilligerswerk. Coördinator 
Joke was bij het uitreiken van de certificaten zichtbaar 
blij, en feliciteerde de dames met de wens ze nog 
heel lang in het hospice te ontmoeten.
Adriënne Klaver en Yvonne Straver van de Kook-
groep presenteerden na afloop van de cursus de 
overheerlijke tomatensoep en hartige hapjes, ge-
maakt met pure producten en ingrediënten. 
Het was een welkome traktatie!

Vlnr: Marian van der Veen (docent), Evelyn Aaftink, Anja Wals, Josta Balvert, Jantina Wever (docent), 
Marjanne Leenstra.
Onder: Karen Schilder en Marg Adriani. 
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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 aftrek-
ken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Bron: Belastingdienst

U kunt het werk van Stichting Hospice Thuis van Leeghwater ondersteunen 
door donateur te worden. U maakt dan eenmalig een bedrag naar keuze over 
naar: NL26 RABO 01608.25.490 t.n.v. Stichting Vrienden van Hospice Thuis 
van Leeghwater o.v.v. “Eenmalige donatie”.

Ook kunt u zich aanmelden als lid van de Club van 100. Uw bijdrage bedraagt 
dan minimaal c 100,- per jaar voor een periode van 5 jaar. Dat bedrag wordt 
automatisch geïncasseerd.

Aanmelden kan ook telefonisch 06 - 144 860 51 
of per e-mail: info@hospiceleeghwater.nl
U ontvangt dan spoedig bericht van ons.
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