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Voorwoord
Wij zijn weer vijf maanden verder sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief en mogen
constateren dat de bouw van het hospice Duin- en Bollenstreek voorspoedig verloopt. Wie
door Sassenheim rijdt kan met ons waarnemen dat de eerste verdieping is geplaatst en het
metselwerk aan de buitenmuren voor de begane grond praktisch op hoogte is. Dat stemt niet
alleen het bestuur maar met ons vele van onze vrienden, sponsoren en vrijwilligers tot vreugde.
Nu de bouwvakvakantie achter de rug is mag worden verwacht dat voortvarend zal worden
doorgewerkt aan de realisatie en hopen wij dat, zoals tot nu toe het geval is, het één en ander
op schema kan worden afgewerkt.
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Aanvankelijk liet het zich aanzien dat wij met het project redelijk binnen de begroting konden
blijven. De posten ‘inrichting’ en in een later stadium ‘tuinaanleg’ kunnen echter nog voor een
tegenvaller gaan zorgen. Al met al schatten wij op dit moment een tekort in van circa 100.000 euro,
dat hopelijk nog via acties en bijdragen zal worden gedekt. Met regelmaat komen er grote en
kleinere toezeggingen binnen van bedrijven, particulieren, kerken en andere organisaties die
op deze manier hun steentje bijdragen. Wij hopen van harte dat dit zo door mag gaan zodat
wij ons doel, een sluitende begroting, voor de realisatie zullen bereiken.
Het plan voor de inrichting is in grote lijnen gereed. Voor diverse onderdelen zal het bestuur
in de komende maanden nog bedrijven benaderen om één en ander geheel of gedeeltelijk
gesponsord te krijgen. Met de inrichting van de tuin zijn we reeds een aardig eind op weg.
Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe wij als bestuur van de stichting Hospice Duin- en
Bollenstreek dank verschuldigd zijn aan de talloze mensen die, op welke wijze dan ook, nu en
voor de toekomst hun bijdrage aan de totstandkoming van het hospice hebben geleverd en
zullen leveren.

Inmiddels zijn wij gestart met de werving van onze professionele medewerkers waarvoor in
de media van de Duin- en Bollenstreek zal worden geadverteerd. Wij spreken de verwachting
uit in de laatste maanden van het jaar een gemotiveerd en terzake kundig team te kunnen
samenstellen, zodat straks bij de opening in het voorjaar een team van manager, coördinatoren,
verpleegkundigen en vrijwilligers klaarstaat om de gasten te ontvangen.
Ik hoop u in de volgende nieuwsbrief te mogen aankondigen dat de opening voor de deur
staat.
Jan Willem Plug,
Voorzitter bestuur stichting Hospice Duin- en Bollenstreek
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De bouw van het hospice
In gesprek met de aannemer
Inmiddels een half jaar geleden werd de 1e paal geslagen van het hospice Duin- en Bollenstreek.
Daarom in deze nieuwsbrief een interview met Ed Schuit en Ruud Beljaards van Bouwbedrijf
E.SCHUIT BV uit Hillegom, de aannemer die inmiddels druk bezig is met de bouw van het
nieuwe pand.
Was er een bepaalde reden om voor dit project in te schrijven?
“Wij voeren regelmatig opdrachten uit voor architectenbureau Stol en vinden het prettig om
voor hen te bouwen,” vertelt Ed Schuit. “De samenwerking verloopt prettig. Toen dit project in
beeld kwam, zijn wij met een aantal andere bedrijven benaderd om een begroting in te dienen.
Toen ons werd uitgelegd wat een hospice inhoudt, kregen wij direct het gevoel dat we met
een bijzonder project te maken hadden. Wij hebben toen de begroting scherp gecalculeerd en
sponsoren een deel, dus werken nu voor de kostprijs. Wij zijn blij, dat we dit project mogen
bouwen.”
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Hoe verloopt de bouw tot nu toe; liggen jullie op schema?
Ruud Baljaards: “Eigenlijk bouw je het gebouw twee keer. Eén keer op je bureau en één keer
als je werkelijk aan het bouwen bent. Bij de eerste bouwvergadering is het van belang, dat het
geheel goed doorgenomen wordt. Om een voorbeeld te noemen: we kijken of de maten van
de lift exact kloppen omdat deze in een vroeg stadium besteld moet worden. Zo lopen we het
hele pand van boven naar beneden door, zodat alle materialen op tijd besteld kunnen worden.
Dit is een belangrijk onderdeel om de gehele bouw goed te laten verlopen. En natuurlijk
hebben we te maken met de nodige regelgeving, dat kost ook tijd. Tot nu toe verloopt de
bouw volgens schema. Sterker nog, we lopen iets voor.”
Komen jullie in de praktijk situaties tegen, waarvan je denkt dat zou anders moeten?
“Zoals al eerder aangegeven is de samenwerking met de architect goed en zodra wij tijdens
het bouwen iets tegenkomen dat beter aangepast kan worden, maken wij dat bespreekbaar.
We verwachten daarbij geen problemen. Wat belangrijk is: we moeten het met elkaar doen en
we willen met elkaar een goed product neerzetten!” aldus Ed Schuit.

Vanaf de buitenkant is de grootte van het hospice moeilijk in te schatten.
“Het beeld is vertekenend. Je ziet pas goed de oppervlakte als je naar binnen loopt,” vertelt
Ruud Baljaards. “Vergelijk het maar eens met een rijtje nieuwbouwwoningen. Als de eerste
vloer gestort is en je staat er voor, dan lijkt het altijd veel kleiner dan het in werkelijkheid is.
Zo werkt het ook bij deze bouw: als het dak erop zit, gaat het pand pas leven en dat wordt
alleen maar meer naarmate het pand verder afgewerkt wordt.”
Je gaf al aan dat dit ook voor jullie een bijzonder project is?
“Wij hebben zeker het gevoel dat het een bijzonder project is, want er zit een sociaal aspect
aan dat ons allemaal aangaat. Het leuke aan dit project is ook dat het geen standaard
bouwklus is; het is iets eenmaligs. We zijn steeds weer met iets nieuws bezig. Daarom moeten
we de hele dag alert zijn”. Wij zijn blij dat we het hospice voor de Duin- en Bollenstreek
mogen bouwen en we hopen dat het, als het straks klaar is, de uitstraling heeft die iedereen
voor ogen had. Het gaat ons niet om winstbejag, maar wij hopen dat wij straks met dit
bouwwerk ons visitekaartje kunnen tonen”, zegt een enthousiaste Ed Schuit.
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Het gras is gemaaid en
de lucht is gelukkig,
duidelijk vrede...
blijft alleen de vreemde
zekerheid van dat meisje
dat er niet meer is.
Rutger Kopland
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Gezocht………. Een duizendpoot
...met voelsprieten op het hoofd, met “fingerspitzengefühl” en ogen in het achterhoofd,
….die zich niet op het verkeerde been laat zetten, een arm om iemand heen kan slaan en met
beide benen op de grond kan blijven,
…. die zich met huid en haar geeft en zich met hart en ziel inzet voor gasten, vrijwilligers en
collega's,
….die een luisterend oor heeft en zijn/haar mondje roert op het juiste moment,
…. die de rug recht bij het nemen van moeilijke beslissingen, de nek durft uit te steken en een
fijne neus heeft voor onderlinge verhoudingen,
…. die de handen uit de mouwen steekt daar waar
het nodig is en geen lange tenen heeft,
…. die elegant en respectvol door de porseleinkast
wandelt,
…. die op zijn/haar rug een rugzak torst vol kennis
en werkervaring...
Het hospice Duin- en Bollenstreek is op zoek naar een
coördinator. De officiële advertentie is al lang de deur
uit, inmiddels loopt de sollicitatieprocedure. Maar na
het gedurende twee dagen meelopen in hospice
Wassenaar merkten wij dat, naast alle keurig omschreven
eisen in de vacature, bovenstaande eigenschappen voor
een coördinator minstens zo belangrijk zijn.
In de volgende nieuwsbrief hopen we “onze”
duizendpoot een gezicht te kunnen geven...
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In memoriam Jos Brink
Half augustus bereikte ons het bericht dat Jos Brink (19-06-1942), na een kort ziekbed aan
darmkanker was overleden.
Jos Brink was een duizendpoot: naast zijn radio-, TV- en theateractiviteiten was hij predikant,
buddy en stervensbegeleider. Met begrippen als ziekte, dood en rouw kwam je bij hem niet op
onbespreekbaar terrein. Hij heeft ze nooit in zijn programma’s gemeden, schreef er over in
boekvorm of in stukken voor het theater. In het toneelstuk ‘Een nieuwe dood’, kwamen thema’s
rond aids aan de orde. Ooit vond hij zelf dat hij buiten zijn boekje was gegaan. Hij schrapte
een hilarische scène, een cabaretnummer, waarin de uitvaartleider een aantal dingen komt
bespreken over begraven en cremeren. Het was een persiflage op de commercie rond deze
onderwerpen. Bij nader inzien, na een aantal malen de scène te hebben gespeeld, vond hij dat
het niet kon. Ook dat is tekenend voor Jos Brink.
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Zelf had hij al ruim van te voren bespreekbaar gemaakt hoe zijn begrafenis moest worden
georganiseerd en zei daarover: “Het moet een mooie finale worden, want als de finale niet
goed is, deugt de show niet”. Dat het gegaan is zoals hij wenste, hebben de media breed
uitgemeten. Knap was het hoe Brink in staat was zijn pastorale werk en zijn werk in de amusementswereld te combineren, hoe deskundig en snel hij bakens kon verzetten van het bruisende showleven naar het bieden van een luisterend oor aan een stervende.
In april verscheen het laatste van de ongeveer 40 boeken die Brink op zijn naam heeft staan:
‘Rouw op je dak, verder leven na de dood van een dierbare’. In een interview zei hij: “Ik
noem het een praatboek. Ik spreek de lezers rechtstreeks aan en als ze even genoeg van mijn
gepraat hebben, mogen ze mij gerust wegzetten”. Zijn beschouwingen over sterven en het
rouwproces dat daarop volgt, beschreef Brink met een grote en directe helderheid. In de
inleiding schrijft hij: “Het verlies van een dierbare verandert jouw bestaan in een ruïne van
rechte muren, waarin alle deuren klemmen en geen raam meer uitzicht biedt”. Jos Brink vond
zijn werk als pastor en stervensbegeleider belangrijk. Hij verplaatste zich vol warmte in de
rouwende. Dat hij als Bekende Nederlander aan een sterfbed kwam, noemde Brink juist heel
handig. “Als ik geroepen wordt bij iemand die ik niet ken, kennen ze mij meestal wel. De
vertrouwensband is er meteen, zodat we direct tot de kern van de zaak kunnen komen: het
sterven.”

Jos Brink is niet meer, hij heeft een grote schat nagelaten.
Enkele boeken van Jos Brink:
‘Rouw op je dak, verder leven na de dood van een dierbare’. ISBN: 9789020969863
‘In leegte en gemis: als liefde verdriet wordt’. ISBN: 90 242 8722-7
‘De steppe zal bloeien: rouwen en rouw dragen’. ISBN: 90 242 884 4
‘In bekenden veranderd: van eenzaamheid naar tweezaamheid’. ISBN 90 242 8513 5
‘Tastend aan het licht: omgaan met dementerenden’. ISBN: 90 242 8952 1
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Stroomversnelling
O, toen je dammen bouwde in de beek
En hinkelbanen tekende met krijt
En proppen schoot en kevers ving, het leek
een eeuwigheid. De tijd had alle tijd.
De tijd is graag waar blokkendozen zijn
En vlechten, poppen, pislucht, kinderdromen.
Je leeft onder een stolp van zonneschijn.
Het duurt maar. De stagnatie is volkomen.
Maar op je twintigste begint het al.
Er vallen gaten in de eeuwigheid.
Soms ben je zomaar kwartiertjes kwijt.
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De tijd raakt daarna in een vrije val.
Al snel duurt tien jaar nauwelijks een dag.
Heel in de verte klinkt zijn holle lach.
Uit: 52 Sonnetten bij het verglijden van deze Eeuw
Gerrit Komrij

Inrichting, de stand van zaken
In de nieuwsbrief van najaar 2006 informeerden wij u over de voorbereidingen met
betrekking tot het ontwerp en de inrichting van het hospice. In de afgelopen periode is er
wederom veel werk verricht. Een beknopte weergave van de stand van zaken op dit moment.
De speciaal voor dit doel in het leven geroepen Inrichtingscommissie heeft regelmatig vergaderd
over de mogelijkheden van de inrichting, waarbij veel aandacht werd besteed aan kleur- en
materiaalkeuze. De afgelopen maanden zijn Arno Jurgens, interieurarchitect van Hestia
interieur en design, Jean-Paul Corèl van Stol architecten en een afgevaardigde van de
Inrichtingscommissie verschillende keren bij elkaar gekomen. Zij hebben een voorlopige keuze
gemaakt voor de gehele inrichting. Vervolgens is van elke ruimte een maquette gemaakt,
waarop de kleuren, materialen, meubilering, gordijnen en vloerbedekking zijn aangegeven. In
de laatste week van september heeft de binnenhuisarchitect dit geheel gepresenteerd aan het
bestuur en de Inrichtingscommissie. Op basis hiervan is de definitieve keuze vastgesteld.
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Aanbevolen literatuur
Mirre Bots: ‘De cirkel voltooien. Vrijwilliger op de drempel van de dood’
De schrijfster heeft tweeënhalf jaar als vrijwilligster in een hospice gewerkt en doet in het boek
verslag van deze periode. Zij beschrijft welke emoties, processen en ontwikkeling stervenden
en hun naasten doormaken. Maar ook de invloed die dit alles heeft op de vrijwilliger.
Wat kom je tegen en hoe ga je daarmee om?
Uitgeverij Altamira Becht
Susan Halpern: ‘Hoe gaat het met je?’
Nadat Susan Halpern werd getroffen door kanker, is zij gaan werken met mensen die hetzelfde
moeten doorstaan. Vanuit haar beroepservaring schreef zij een gids vol tips om mensen te helpen
de juiste woorden te vinden in een gesprek met een ernstige zieke. Ook de zieke kan in dit
boek een weg vinden om zijn omgeving te laten weten wat hij wil.
Uitgever Sijthoff, ISBN: 90-245-5049-1
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Herma Bovenkerk en Roely Boer: ‘Steen van verdriet’
Dit boek gaat over vormgeven aan rouw en is geschreven door journaliste/schrijfster Roely
Boer in samenwerking met beeldhouwster Herma Bovenkerk. Het is het verhaal van de
worsteling van Herma om een grafbeeld te maken voor haar overleden dochter Deborah.
Daarnaast bevat het boek ook de verhalen en foto’s van twaalf mensen die in de workshops
van Herma door de ‘steen van verdriet’ heen zij gegaan. Het zijn hele persoonlijke verhalen
over het keihard werken aan weerstanden. Het doorgaan, maar ook de verwondering over de
tastbare vorm die ze uit de steen tevoorschijn halen. Een boek met ontroerende verhalen dat
zich onderscheidt van andere boeken over rouwverwerking. Dit boek geeft aan hoe je door
verdriet ‘aan te pakken’, er iets tastbaars mee te doen, weer bij jezelf thuis kan komen.
Uitgeverij: Lannoo, ISBN: 90-209-5721
Websites:
www.wat ik je nog wilde vertellen.nl.
Een site die is opgezet door een particulier en zeker het bekijken waard is.
Ook voor mensen die in de volle bloei van het leven staan.
www. uitvaartkompas.nl
Website van Dela met veel informatie en ideeën. Ook interviews met Bekende Nederlanders,
jong en oud, die over hun uitvaart worden ondervraagd.

Bijdrage van de Vrienden van het Hospice
De stichting “Vrienden van het Hospice Duin- en Bollenstreek” is in het leven geroepen om
middels sponsoring, giften en donaties bij te kunnen dragen in de exploitatie van het hospice.
Momenteel heeft het hospice 173 Vrienden, die allen minimaal 15 euro bijdragen. Omdat de
gemiddelde bijdrage echter ligt op 37,72 euro per Vriend, doneren we met elkaar jaarlijks een
bedrag van 6535,- euro.
We zijn er dus nog niet, als het gaat om het creëren van een veilige buffer om de te verwachten
aanloopverliezen door onderbezetting het hoofd te kunnen bieden en ook speelruimte te houden
voor uitgaven voor het hospice die niet via de reguliere verzekering kunnen worden gedekt.
En al zijn de benodigde stichtingkosten van het hospice door de geslaagde sponsoracties
grotendeels gedekt, er is nog steeds geld nodig voor de inrichting van het gebouw en de tuin.
Uit een analyse van het ledenbestand blijkt dat deze nog te veel komen uit de gemeenten
Lisse en Teylingen, terwijl het hospice toch bedoeld is voor heel de Duin- en Bollenstreek,
Katwijk en Oegstgeest. Er is dus nog heel wat zendingswerk te verrichten. We hebben veel
meer Vrienden nodig, niet alleen vanwege de centen, maar ook ter bevordering van de
naamsbekendheid en het gebruik van het hospice.
In samenhang met de opening van het hospice in het voorjaar van 2008, willen we allerlei
acties ondernemen om de naamsbekendheid van het hospice te bevorderen en Vrienden en
geld te werven. Dat betekent acte de présence geven bij gezondheid- en welzijnsmanisfestaties
in de dorpskernen, het maken en verspreiden van folders, voorlichting bij ouderenorganisaties
en patiëntenverenigingen en bij de ‘verwijzers’ zoals huisartsen en wijkverpleging, en het
verzenden van gerichte mailings.
We hebben ons de vraag gesteld “van wie zijn we vriend?”, resulterend in een notitie voor het
bestuur over de typische eigenheid van het Hospice Duin- en Bollenstreek en de daarbij te
gebruiken terminologie. We zijn nu bezig met de vraag wie onze potentiële vrienden en gasten
zijn. Via gesprekken met mensen die beroepshalve dicht bij het proces van afscheid nemen
van het leven staan, proberen wij te achterhalen hoe wij onze doelgroepen het beste kunnen
bereiken.
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In november willen we ons actieplan vaststellen. Dan hebben we nog een paar maanden om
de uitvoering handen en voeten te geven. Ieder die ons daarvoor suggesties aan de hand kan
doen en of mee wil helpen, wordt graag uitgenodigd om contact op te nemen met:
Wim van den Ende
Tel: 0252 224801
wj.vanden.ende@casema.nl.
Wim van den Ende
Voorzitter Vrienden Hospice Duin en Bollenstreek
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Vrienden van het Hospice
Voor de exploitatie is het Hospice grotendeels afhankelijk van sponsoring, giften en donaties.
Weliswaar wordt er van de bewoners een eigen bijdrage gevraagd, maar deze is afhankelijk
van de draagkracht van de bewoner en mag zeker geen belemmering voor opname vormen.
Het bestuur heeft daarom het initiatief genomen tot het oprichten van de stichting:
‘Vrienden van het Hospice Duin- en Bollenstreek’.
Ook U kunt ons steunen door lid te worden. De minimale bijdrage is

H

15,- per jaar.

Door het invullen van nevenstaande antwoordkaart helpt u mee aan het in stand houden van
het Hospice.

쏷

Vriendenkaart
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Ja, ik meld mij aan als vriend van het Hospice
Naam:.........................................................................................................
Adres:.........................................................................................................
Postcode/Woonplaats:....................................................................................
Mijn jaarlijkse bijdrage is:
Datum:...........................

H

......................... per jaar (minimaal

H

15,-)

Handtekening:................................................

S.v.p. in een gefrankeerde enveloppe sturen aan:
Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek
t.a.v. de penningmeester
Papendrechtlaan 23
2171 PH Sassenheim

Informatie adressen
Coördinatoren vrijwilligers:
Iet Avis, tel.: 071-3648171
Gees van Eik, tel.: 071-3615094
Ingrid Peschier, tel.: 071 3647320
www.hospiceduinenbollenstreek.nl
Bestuur Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek
Secretariaat:
Overrijn 7, Postbus 592, 2220 AN Katwijk, Tel.: 071-4061509
Rabo 3322.69.744
www.hospiceduinenbollenstreek.nl
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Dhr. J.W. Plug, tel.: 0252-422406, voorzitter
Dhr. J.J. van Vliet, tel.: 0252-414815, penningmeester
Dhr. J.P.N. Bet, tel.: 0252-416516
Dhr. J. Hoornweg, tel.: 071-3012830
Mevr. L. v.d. Voorn, tel.: 023-5440570

Colofon
Opmaak en druk: Drukkerij Flora Lisse
Redactie: Iet Avis, Mine van Eeden, Anton Kuckartz, Lisette van der Lans,
Annemine van de Roemer
Eindredactie: Lisette van der Lans, Tot en Met producties Lisse
Fotografie: Ria van der Aart, Johanneke Avis, Jacques Hoornweg

is sponsor van de nieuwsbrief van het Hospice Duin- en Bollenstreek.

