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Voorwoord
Fernando Pessoa, de beroemdste Portugese dichter, schreef in 1915 een prachtig en voor velen troostrijk gedicht over
doodgaan. Het begint als volgt:
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en als ik dan al dood ben,
zullen de bloemen net zo bloeien
en de bomen zullen niet minder groen
zijn dan het vorige voorjaar.
De werkelijkheid heeft mij niet nodig.”

‘Bij mijn sterven houdt het leven niet
op. Het gaat door.‘ Die constatering
heeft in ons hospice een diepe lading:
er zullen nieuwe mensen komen die
onze zorg nodig hebben en waarvoor
wij beschikbaar moeten zijn.
In het jaar 2015 heeft het hospice Duin
en Bollenstreek veel nieuwe gasten
mogen begroeten. Tot één oktober, het
moment van dit schrijven, waren het er
57. Dat aantal was beduidend meer dan
in het jaar ervoor. Het hospice blijkt
voor velen een goede plek voor de
laatste levensfase en wij zijn blij met de
goede reputatie die is opgebouwd.
Huisarts Jacques Hoornweg, één van
de initiatiefnemers van het hospice en
jarenlang palliatief consulent in ons
hospice, is met ingang van augustus
2015 met pensioen gegaan. We hebben
veel respect en waardering voor zijn
toewijding en deskundige adviezen. In
deze nieuwsbrief is er aandacht voor
zijn afscheid en opvolging.
In 2015 zijn de samenwerkingsafspraken die het hospice vanaf haar oprich-

ting heeft met Marente geevalueerd en in een aantal
overeenkomsten vastgelegd.
Deze samenwerking bespaart het hospice veel administratief en ondersteunend
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werk en levert daarnaast zowel voor Marente als voor het
hospice het voordeel op, dat
van wederzijds opgebouwde
kennis gebruik kan worden
gemaakt. Een voordeel is
ook, dat er nu duidelijke afspraken gemaakt zijn over de
contacten met de zorgverzekeraars. Dat
is voor het hospice heel belangrijk omdat vanaf najaar 2015 met alle (!) afzonderlijke zorgverzekeraars in Nederland
afspraken gemaakt moeten worden
over de zorg van het hospice.
Veel energie heeft het bestuur van het
hospice gestoken in de ontwikkelingen rond het Elisabeth Gasthuishof te
Leiden. Dit is een palliatieve unit en
daarmee onderdeel van de verpleeghuizen van Marente. De Raad van bestuur van Marente was van mening dat
het voor de gasten en de continuïteit
van de zorg beter zou zijn deze unit te
verzelfstandigen tot een hospice die
dan nauw zou moeten samenwerken
met het Hospice Duin- en Bollenstreek.
Helaas bleek Zorg en Zekerheid niet
bereid dan wel in staat hieraan mee te
werken. De gesprekken hierover met
Zorg en Zekerheid lopen nog, maar het
is zeer onzeker of dit initiatief zal slagen.
Veel belangrijker dan de
hierboven beschreven bestuurlijke activiteiten, zijn
de zorgactiviteiten in ons
hospice. In 2015 zijn 16 nieuwe vrijwilligers in ons hospice
begonnen. Deels kwamen
deze vrijwilligers in de plaats
van anderen, die stopten nadat ze vaak jarenlang goed
werk voor de gasten hadden verricht. De totale groep
bedraagt nu 110 personen.

Zij vormen de ruggengraat van ons
hospice, samen met ons verpleegkundig team, de huishoudelijk medewerker
en de staf. Graag bedank ik, namens het
bestuur, al deze mensen voor hun inzet
om het onze gasten in hun laatste levensfase zo goed mogelijk naar de zin
te maken.
Mensen komen en mensen gaan. Het
hospice heeft het afgelopen jaar bewezen dat de organisatie krachtig genoeg
is om deze wisselingen op te vangen.
De vertrekkende mensen geven hun
taken uit handen en nieuwe mensen in
onze hospice gemeenschap nemen ze
over.
Het gedicht van Pessoa, waar ik mee
begon, is vooral zo troostrijk omdat
het niet alleen over de dood gaat maar
vooral over het leven, dat doorgaat,
ook al moet jíj het uit handen geven.
“Ik heb geen voorkeur voor wanneer ik
toch geen voorkeur meer kan hebben,
Dat, wat zal zijn, wanneer het zal zijn, zal
zijn, dat wat het is.”
Die gedachte vinden we ook terug in
het Kerstverhaal: nieuw licht, nieuw leven, hoop: het gaat verder. Graag wens
ik U namens het bestuur fijne feestdagen en een goed 2016.
Jules de Vries,
Voorzitter bestuur Hospice Duin- en
Bollenstreek
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Afscheid dokter Hoornweg
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Welkom nieuwe huisarts en consulent
Na meer dan 40 jaar als huisarts
te hebben gewerkt, waarvan ruim
38 jaar in Voorhout, heeft de heer
Hoornweg besloten per 1 augustus
2015 te stoppen met zijn praktijk.
De praktijk is overgedragen aan
dokter D. Koster. Op vrijdag 7 augustus vierde Jacques Hoornweg zijn
afscheidsreceptie en is hij Koninklijk onderscheiden en benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding
voor zijn inzet voor de kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg
in de regio. Loco- burgemeester Van
Velzen reikte de onderscheiding uit.

Initiatiefnemer
In de loop van zijn carrière als huisarts
kreeg Jacques Hoornweg een bijzondere belangstelling voor de zorg rond
de stervende medemens. Hij volgde
een speciale kaderopleiding, waardoor
hij consulent palliatieve zorg werd. De
heer Hoornweg realiseerde zich dat
palliatieve zorg thuis niet optimaal
geregeld kan worden en nam samen
met collega-huisarts Hans Bet uit Lisse
het initiatief tot de oprichting van een
hospice. Gedurende een periode van
zes jaar heeft de heer Hoornweg, samen met collega Bet, talloze lezingen
gegeven voor gemeenten, serviceclubs
en bedrijven, om sympathie en financiele steun voor het initiatief te verwerven. Dit leidde uiteindelijk tot een opbrengst van meer dan één miljoen euro,
waardoor in 2008 het Hospice Duin- en
Bollenstreek geopend kon worden.

Loco- burgemeester van Velzen
met Jacques Hoornweg en zijn echtgenote

Afscheid
In de acht jaren dat het hospice nu
open is, heeft Jacques Hoornweg vele
patiënten in de laatste levensfase begeleid. Hij bood niet alleen eigen patiënten zorg maar ook diegenen die
van verder weg kwamen en waarvan
de eigen huisarts niet mee kon komen
voor de medische zorg. Die taak gaat
de heer Koster nu overnemen. Hospice
Duin- en Bollenstreek is de heer Hoornweg zeer dankbaar voor alle jaren dat
hij zijn expertise binnen het hospice
heeft willen delen met verpleegkundigen, artsen en overige zorgverleners.
Op vrijdag 11 september hebben de
besturen en het professionele team afscheid genomen. We troffen een prachtige zomerse dag en genoten op het
terras van Tespelduijn van een heerlijk
buffet. Jacques Hoornweg is tijdens
een afscheidsdiner bezongen en bejubeld en nam een mooi afscheidscadeau
in ontvangst.

Opvolging
Mevrouw C. Juffermans, huisarts te
Rijnsburg, gaat naast haar eigen werkzaamheden binnen het hospice de rol
van Consulent Palliatieve Zorg vervullen. Zij heeft veel ervaring op het terrein van de palliatief terminale zorg. Iedere week begeleiden de consulenten
het multi- disciplinaire overleg waarin
alle behandelend huisartsen participeren. Hospice Duin- en Bollenstreek
is zeer content met de bereidheid van
beide artsen Juffermans en Koster en
meent waardige opvolgers te hebben
gevonden voor huisarts Hoornweg. Samen met huisarts Hans Bet uit Lisse, die
reeds vanaf de beginperiode betrokken
is, is het medisch team weer voltallig.

Van links naar rechts dokter Bet, dokter Juffermans en dokter Koster
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Inspirerende themabijeenkomst
“Bubbles & Brains”

Herinneringsbijeenkomst

Onder het motto “Bubbles & Brains”
vond in oktober jl. in de Tuinzaal
van Huize Bernardus in Sassenheim
een boeiende en informatieve bijeenkomst plaats voor alle medewerkers en vrijwilligers van het Hospice
Duin- en Bollenstreek.

Op 6 november j.l vond in de Blauwe
zaal van de Julianakerk in Sassenheim
de jaarlijkse herinneringsbijeenkomst
plaats. Het thema van deze bijeenkomst
was ‘jouw plek’. Aan de hand van een

Gastspreekster was Lily Nieuwenhuizen, initiatiefneemster van het Adamas
Inloophuis in Nieuw-Vennep. Het Adamas Inloophuis is in 2006
opgericht door mensen die
– zelf of in hun eigen omgeving – met kanker te maken
hadden en merkten dat er
behoefte was aan aanvullende ondersteuning bij het
verwerkingsproces. Lily nam
de in groten getale opgekomen belangstellenden mee
op een ontdekkingsreis in
hun eigen brein en passeerde op die manier allerlei stations die normaal gesproken
alleen in het onderbewustzijn
worden aangedaan. Op ludieke wijze
werd, aan de hand van praktijkvoorbeelden uit het dagelijks leven, aangetoond dat dit onderbewustzijn een
voorname rol speelt in onze benadering van allerlei situaties en hoe wij
deze beoordelen.
Voorbeelden uit haar persoonlijke
leven, maar ook ervaringen die zij

opdeed tijden het verblijf van haar
moeder in het Hospice Duin- en Bollenstreek werden aangehaald om te schetsen hoe wij ons vaak laten beïnvloeden
door een innerlijke strijd tussen de persoonlijkheid die wij in de loop van ons
leven hebben opgebouwd en degene
die wij werkelijk (willen) zijn. Een eyeopener voor alle aanwezigen en tevens
voer voor discussie, die na een onderlinge vragenronde dan ook volop werd
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gevoerd. Een leerzame en verhelderende avond die alle aanwezigen nog
eens extra inzicht verschafte over de
beweegredenen van een ieder om zich
in te zetten voor ons mooie huis en tegelijk een ‘zelf-check’ om te zien of de
visie van het hospice nog steeds onderschreven wordt. Iets wat door alle aanwezigen nog altijd met een volmondig
“ja” kon worden beantwoord.

zogenaamde ‘verlieskast’ werd getoond
dat in ieders leven de persoonlijke kast
gevuld is met ervaringen; mooie, maar
ook verdrietige. Of en wanneer je een
laatje opent om de ervaringen toe te laten is ieders persoonlijke proces. Zoals
ook ieder rouwproces een heel eigen en
uniek proces is.
Ruim 75 naasten waren bij de bijeenkomst aanwezig alsmede een groot aantal vrijwilligers. Het is altijd weer fijn om
de naasten te ontmoeten en na te praten over een voor hen zo indringende
periode in hun leven.
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Voor u gezien: “Still Alice”
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Hospice vertoont documentaire “Voor de stilte?”
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van Richard Glatzer en Wash
Westmoreland
“Still Alice” maakt voelbaar wat Alzheimer doet

Pas wanneer de eerste tests in die richting wijzen durft ze, tijdens een slapeloze nacht, haar angsten te delen met
haar man. Die denkt dat het niet zo’n
vaart zal lopen maar Alice is bang de

Alice Howland (Julianne Moore) is een
50- jarige docent taalkunde aan de Harvard universiteit. Op het toppunt van
haar carrière krijgt ze te maken met het
verval van haar geheugen. Ze wordt
gediagnosticeerd met de ziekte van
Alzheimer en moet als sterke onafhankelijke vrouw zien om te gaan met de
gevolgen van deze diagnose die haar
leven drastisch zal veranderen.
Alice kan er aanvankelijk nog wel de
humor van inzien dat uitgerekend zij
tijdens een gastcollege niet op een
woord kan komen. Maar het gebeurt
steeds vaker, en wanneer ze ook nog de
weg kwijtraakt tijdens haar vast rondje
rennen gaat ze maar naar de dokter.
Een hersentumor, vreest ze - maar het
blijkt een zeldzame vorm van vroege
Alzheimer.

controle op haar leven kwijt te raken.
Wanneer de definitieve diagnose is ge-

steld, brengen ze hun kinderen op de
hoogte van het slechte nieuws. Want
Alice heeft niet alleen Alzheimer, het is
ook nog een erfelijke vorm die invloed
heeft op het leven van hun kinderen.
De makers van Still Alice kiezen hun
eigen koers. Richard Glatzer (zelf ALSpatiënt en dit najaar overleden) en
Wash Westmoreland slagen erin zowel
overdreven sentiment als onrealistisch
optimisme - bekende valkuilen in het
ziektegenre - te vermijden en weten
zonder effectbejag flink te ontroeren.
De toon is helder, vaak terughoudend,
maar hard als dat nodig is. Alice is een
trotse, praktisch ingestelde vrouw, die
zich niet snel laat gaan, wat haar onderwerping aan Alzheimer des te schrijnender maakt. Wanneer zij in de stad
verdwaalt, verdwaalt de camera met
haar mee. Dat haar man en kinderen
bijrolspelers blijven met soms onduidelijke motieven, is het gevolg van die
benadering. Het maakt het drama bij
vlagen wat afstandelijk, maar zorgt er
tegelijk voor dat de pijnlijkste momenten ongekend hard aankomen.

Nadenken en praten over de dood gebeurt vaak pas als we ermee te maken
krijgen, maar dan is er niet altijd de
rust en tijd voor. Door het bieden van
voorlichting en het organiseren van
informatieve bijeenkomsten willen we
het levenseinde en de dood beter en
eerder bespreekbaar maken. Daardoor
kan men overwogen keuzes maken en
zelf de regie behouden.

Open Huis
In het kader van de Internationale Dag
van de Palliatieve Zorg 2015 organiseerde Hospice Duin- en Bollenstreek
in het weekend van 10 en 11 oktober
twee activiteiten. Op zaterdag 10 ok-

Een bijzonder afscheid van een
bijzondere man
Hans Zijlstra is twee weken onze gast
geweest. Deze erudiete gast maakte
veel indruk op mij.
Zijn lichaam had Hans Zijlstra ter beschikking gesteld aan de wetenschap.
Daardoor zou er geen afscheid zijn zoals meestal gebruikelijk. Partner en kinderen hebben op een heel bijzondere
manier afscheid genomen op de kamer
van Hans. Die ochtend had ik dienst en

met de aanwezige collega’s werden wij
uitgenodigd om bij het afscheid aanwezig te zijn. Zoals de dochter zei: “Jullie horen er bij!” De kinderen en partner
stonden om het bed, wij op gepaste
afstand. Het lied “Mag ik dan bij jou”
van Claudia de Brij speelde. De partner
en kinderen lazen een gedicht voor,
heel direct naar hun man en vader toe,
waarin heel sterk de persoonlijke band
die elk met hem had tot uiting kwam.
Een serene stilte volgde. Wij, allemaal
met onze eigen gedachten.
Met elkaar hebben we Hans uitgeleide
gedaan, stil gestaan bij de kaars en de
auto gevolgd zolang het kon. Dit was
het definitieve afscheid. Een afscheid
zo mooi, zo intiem, zo intens beleefd
en zo warm. Zo bijzonder dat ik, dat wij,
daar bij mochten zijn.
Willy Zuijderduijn

Loop niet voor me uit
Loop niet voor me uit
misschien volg ik je niet
Loop niet achter me
misschien leid ik je niet
Loop naast me
en wees gewoon mijn vriend
Albert Camus

Dit gedicht van Albert Camus stond op de
rouwkaart van Hans Zijlstra en is met toestemming hier overgenomen.

twee ochtendsessies en twee later gearriveerde geïnteresseerden kregen ’s
middags een rondleiding.

Filmmiddag
Op zondagmiddag 11 oktober hield het
hospice een filmmiddag in theater Het
Onderdak te Sassenheim waarin de documentaire “ Voor de Stilte?”, waaraan
ons hospice heeft meegewerkt, werd
belicht. “Voor de stilte?” is een filmproject van de Stichting Zuijderzigt en
toont het leven van zeven terminaal
zieke mensen in het hospice. Ieder
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in deze portretten maakten ons weer
bewust hoe bijzonder ons werk is. Dat
wij als zorgverleners daarvan getuige
mogen zijn en een stukje mogen oplopen in iemands laatste levensfase
maakt ons werk zeer speciaal. Filmmaker Richard Dols heeft als gastspreker
de film nabesproken in samenwerking
met Evelien van Duin, manager van het
hospice. De zaal was goed gevuld met
ruim negentig belangstellenden, die de
film zeer hebben gewaardeerd. De portretten leverde voldoende gesprekstof
op tijdens de borrel achteraf. Het werd
een levendige afsluiting!

Opnamegegevens
tweede kwartaal 2015
Opnames
Man
Vrouw
Gemiddelde leeftijd

Het afscheid
In deze nieuwe rubriek besteden
we aandacht aan het afscheid. Verpleegkundigen en vrijwilligers in
het hospice zijn vaak geroerd door
de vele vormen en manieren waarop mensen afscheid nemen van een
dierbare. Soms met verdriet, soms
met humor, maar altijd passend en
indrukwekkend.
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tober was er het jaarlijkse “open huis”
waarin we vertelden over het werk in
de palliatieve zorg en men een rondleiding door het hospice kon krijgen.
Zesentwintig geïnteresseerden schreven zich in en de dames Gees van Eik
en Willy Zuijderduijn ontvingen de bezoekers voor de rondleiding. Er waren

handelt met zijn eigen angsten en zicht
op de naderende dood. Gedurende de
laatste maanden blijkt dat het leven
hen meer te bieden heeft dan zij zelf
hadden verwacht. Nieuwe beslissingen
worden genomen met ervaringen uit
het verleden in het achterhoofd. Maar
welke herinnering is echt dierbaar?
Worden de vreugdevolle of juist de
pijnlijke gebeurtenissen het best onthouden? De herinneringen die iemand
meeneemt in zijn dood zijn
heel privé, maar vormen ook
een schatkist aan unieke verhalen.

Levendige afsluiting
Het was een zeer indringende en mooi gefilmde documentaire. Het leven zelf,
met verdrietige momenten
maar ook humor, stond in de
film voorop. De kwetsbaarheid, openheid en intimiteit

18
6
12
76 jaar

Overleden
Ontslag
Gemiddelde verblijfsduur

14
2
10 dagen

Komende van thuis
Komende uit ziekenhuis
Komende uit
verpleeg-verzorgingshuis

10
7

Gemiddelde bedbezetting
Zorginzet VPTZ thuis

1
63,18 %
5 cliënten

Derde kwartaal 2015
Opnames
Man
Vrouw
Gemiddelde leeftijd

21
10
11
81,8 jaar

Overleden
Ontslag
Gemiddelde verblijfsduur

20
1
21 dagen

Komende van thuis
Komende uit ziekenhuis
Komende uit
verpleeg-verzorgingshuis

6
14

Gemiddelde bedbezetting
Zorginzet VPTZ thuis

1
78 %
5 cliënten
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Gast aan het woord

Giften en donaties
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De giften en donaties die de Stichting Hospice heeft ontvangen over
het 2e kwartaal en 3e kwartaal 2015
bedragen € 6.472,-.
Mevrouw Jans Verhoog verbleef zes

De familie heeft dit op woensdag 26
augustus j.l. aan de voorzitter van de
Stichting Vrienden, mevrouw Gees
van Eik, overhandigd.

De nabestaanden van mevrouw Tini
Huffnagel doneerden € 542,- in plaats
van bloemen en nabestaanden van
Hans Zijlstra doneerden tezamen een
bedrag van € 610,-. Daarnaast doneerden diverse individuele gevers €
4150,-.
Wij danken de families en alle betrokkenen die ons werk steunen en we
zullen een mooi doel vinden om deze
giften, en andere, te besteden.
Het hospice wil graag ieder die een
gift heeft gedaan persoonlijk bedanken. Maar uit een oogpunt van privacy vermeldt de bank op het rekeningafschrift alleen het bedrag en de
naam van de gever. Meestal kunnen
we het adres wel achterhalen, maar
niet altijd. Ons verzoek aan u is dan
ook of u bij het overmaken van een
gift onder de opmerkingen uw adres
wilt aangeven, zodat wij u kunnen
bedanken.

dagen bij ons in het hospice. Zij en
haar familie waren onder de indruk
van de liefdevolle zorg die aan hen
is geboden. Tijdens haar afscheidsbijeenkomst is er € 703,80 bijeengebracht ten bate van het hospice.

In plaats van een gast uit het
hospice, komt deze keer mevrouw
Ineke Nieuwenhuis aan het woord.
Zij is de vrouw van de op 27 maart
op 87-jarige leeftijd overleden
Wim Nieuwenhuis. Mijnheer Nieuwenhuis is thuis overleden en het
is terecht dat er ook een keer aandacht wordt geschonken aan de
Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg. Het
Hospice Duin- en Bollenstreek begint steeds beter bekend te worden.
Maar dat er ook vrijwilligers ingezet
kunnen worden in de thuissituatie is
nog steeds vrij onbekend. Mevrouw
Nieuwenhuis had over deze mogelijkheid gehoord via een vriendin
uit Middelburg. Mijnheer Nieuwenhuis en zijn vrouw wilden graag dat
hij tot het laatste momen thuis zou
kunnen blijven.

In de bollen

De Regenboogtuin
Waar rust overheerst en men het
jachtige leven vergeet…
Tijdens een verblijf in India kreeg Hannah van der Schee de inspiratie om een
tuin te ontwerpen waar ruimte zou zijn
voor mensen die een plek zoeken om te
mediteren, met de natuur bezig te zijn,
te genieten van allerlei mooie soorten
bloemen, planten en kruiden, te luisteren naar de vogeltjes en te kijken naar

vlinders. Kortom, een tuin waar rust
overheerst en men het jachtige leven
van alledag even kan vergeten.
Eenmaal terug in Nederland werd Hannah’s idee steeds concreter en naast
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haar werkzaamheden in haar praktijk
“Helende Consulten”, gespecialiseerd
in natuurgeneeskunde,healing, reading, ontspanningstherapie, massage
en tal van andere behandelmethoden,
ontspon zich ook de zoektocht naar
een geschikte locatie. Toevalligerwijs
diende die zich aan op het moment dat
Hannah zich had aangemeld voor de
cursus Vrijwilliger Palliatieve Terminale
Zorg. Een flink stuk grond aan de rand
van Haarlem, volledig overwoekerd
door onkruid en andere onduidelijke
gewassen. Maar het gevoel was goed
en Hannah besloot dan ook de spade
ter hand te nemen en de strijd met
de elementen aan te gaan. Terwijl zij
de VPTZ-cursus met succes afrondde
en een begin maakte in de palliatieve
thuiszorg, begonnen haar inspanningen in de tuin langzaam hun vruchten
af te werpen en werden de contouren
van wat uiteindelijk haar “Regenboogtuin” gaat worden beetje bij beetje
zichtbaar. Tegenslagen als een ondergelopen schuur, onverwachte wendingen in het gedoog-beleid van omringende huurders, moeizame contacten
met gemeentelijke instanties; Hannah

laat zich er niet door uit het veld slaan.
Met de hulp van familie, vrienden, bekenden en vrijwilligers vordert het werk
inmiddels gestaag, al zal het nog wel
even duren voor de officiële opening
van “De Regenboogtuin” een feit is.
Tot het zover is kan Hannah op allerlei
mogelijke manieren steun gebruiken
om haar droom te realiseren: een tuin
waar rust en stilte te vinden is en die op
vaste tijden (gratis) open zal zijn, zodat
iedereen die dat fijn vindt er kan mediteren of er gewoon rustig wat tijd kan
doorbrengen. Het spreekt bijna vanzelf,
maar op die tijden wordt er niet gesproken en staat de telefoon uit...

www.de-regenboogtuin.nl

Het echtpaar Nieuwenhuis was 23 jaar
getrouwd; voor beiden was het een
tweede huwelijk. Allebei hadden zij
hun partner verloren. Mevrouw Nieuwenhuis was al jong weduwe geworden, haar man was op 42- jarige leeftijd
overleden aan Non- Hodgkin, een vorm
van lymfklierkanker. Zij bleef achter
met twee zoons. Ook de heer Nieuwenhuis was weduwnaar. Hij had drie doch-

Mevr. Nieuwenhuis
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ters die het huis al uit waren toen de
heer en mevrouw Nieuwenhuis besloten te trouwen. Mijnheer Nieuwenhuis
kwam uit een Lissese bollenfamilie en
is zelf een exportbedrijf voor bollen begonnen. Later exporteerde hij ook nog
zaden. Hij werkte op de Scandinavische
en Finse markt en was hiervoor veel op
reis. Hij had een eenmansbedrijf en was
dus een ZZP’er avant-la-lettre, al had hij
wel de assistentie van zijn vrouw die
een aantal jaren in het bedrijf heeft gewerkt. In 1997, na veel gelukkige jaren,
werd mijnheer ziek: prostaatkanker in
een agressieve vorm. Gelukkig is deze
ziekte jaren redelijk goed onder controle gebleven en kon het echtpaar nog
veel mooie dingen doen. Tot zijn 80ste
op vakantie naar Scandinavië met de
auto, musea bezoeken en genieten van
de contacten met kinderen, familie en
vrienden.

Thuiszorg
De laatste jaren ging mijnheer steeds
verder achteruit, maar met een aantal
aanpassingen kond hij toch thuis blijven wonen. De situatie werd moeilijker
toen mevrouw Nieuwenhuis vier jaar
geleden zelf ziek werd en er bij haar
darmkanker werd geconstateerd. Na de
noodzakelijke operatie traden er complicaties op en lag zij drie weken op de
intensive care. Al met al heeft mevrouw
Nieuwenhuis drie maanden in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig kwam zij er
weer bovenop, al zal zij nooit meer de
energie terugkrijgen die zij voorheen
had. Toen haar man zieker werd en zij
hem niet meer alleen kon verzorgen,
vroeg Ineke Nieuwenhuis in november
van 2014 de thuiszorg van Buurtzorg waarover zij buitengewoon tevreden
is- te hulp. Toen zij aangaf dat zij graag

Vrijwilliger in beeld
Zonder vrijwilligers kan het hospice niet bestaan. Daarom brengen we
weer twee (vier) vrijwilligers onder de aandacht.
Ook onze vrijwilligers ervaren zo af en toe lichamelijk ongemak, maar soms
duurt het herstel ook langer. Hierbij wensen we tuinmannen Cees en Wim
beterschap! Gelukkig zijn er in augustus twee tuinmannen ter ondersteuning gekomen om de honneurs waar te nemen. De twee met groene vingers
zijn: Klaas Wassenaar en Willem van Wieringen. We zijn super blij dat onze
tuin weer tiptop bijgehouden wordt!
Hannah van der Schee in haar regenboogtuin
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ook eens wat tijd voor zichzelf wilde
hebben en dat haar man niet meer alleen gelaten kon worden, is zij door
Buurtzorg gewezen op de mogelijkheid
een mantelzorg consulent in te schakelen. Dat hebben zij geprobeerd, maar
dat klikte niet. Ook kon via deze organisatie niet alle zorg gegeven worden die
nodig was.

VPTZ
De oplossing kwam van de vriendin die
wees op de mogelijkheid de VPTZ in
te schakelen. Er kwam assistentie van
drie vrijwilligers: Sonja Nijon, Anneke
Hoekstra en Jan Warmerdam. Het was
een enorme opluchting voor mevrouw
Nieuwenhuis om rustig boodschappen
te kunnen doen, eens een keer naar Leiden te gaan en op haar gemak een hele
tijd in een boekwinkel te kunnen rondneuzen. Ook kon ze weer eens naar een
verjaardag, bijvoorbeeld bij haar zoon
die bij Breda woont. Mevrouw Nieuwenhuis heeft deze hulp als zeer waardevol
ervaren en is ontzettend dankbaar dat
op deze manier haar man tot het einde
toe thuis kon blijven. Hier heeft hij tot
het laatste moment zelf de regie in handen kunnen houden, ondanks het feit
dat hij vanaf het begin van vorig jaar
een lichte vorm van dementie had gekregen. Hij kon het uitstekend vinden
met de vrijwilligers, werd opgewekter
van hun aanwezigheid en had ook nog
vaak lange gesprekken met hen. Aanvankelijk stond de heer Nieuwenhuis
kritisch tegenover de hulp; hij dacht
dat hij de mensen moest ‘bezighouden’.
Toen bleek dat dat niet hoefde, was hij
blij: hij zag zelf wel in dat zijn vrouw het
anders niet kon redden. Op 27 maart is
mijnheer Nieuwenhuis rustig in zijn eigen huis overleden.
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Bert Dübendorffer
“Even voorstellen: Bert Dübendorffer (1954). Sinds december
2014 actief verbonden aan het
Hospice Duin- en Bollenstreek.
Geraakt door het werken met
collega’s en de reacties van de
gasten en hun naasten op zoek
gegaan naar een manier om nog
iets meer te kunnen betekenen
voor de organisatie. Uiteindelijk
uitgekomen bij de redactie van
de nieuwsbrief en sinds september 2015 lid van het redactieteam.”

Willy Zuijderduijn
“Vanaf de start ben ik betrokken bij
het hospice. Naast de zorg voor de
gasten vind ik het boeiend om ook
andere dingen te doen en dat doe
ik ook. De nieuwsbrief is weer iets
heel anders. Schrijven over mensen
of onderwerpen heb ik vaak gedaan.
Om dit nu voor het hospice te doen
is een nieuw “steentje” dat ik kan bijdragen.”

Vrienden van het Hospice
Het Hospice is grotendeels afhankelijk van sponsoring, giften en donaties.
Ook U kunt ons steunen door lid te worden van de Stichting Vrienden van het
Hospice. De minimale bijdrage is € 15,- per jaar. Mail uw aanmelding naar
vrienden@hospiceduinenbollenstreek.nl of stuur onderstaande kaart in.
Vriendenkaart
Ja, ik meld mij aan als vriend van het Hospice.
Naam

Dhr. /Mevr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres

.............................................................

Postcode/Woonplaats

.............................................................

Telefoonnummer

.............................................................

E-mail

.............................................................

Mijn jaarlijkse bijdrage is

€..........

Datum

. . . - . . . - . . . . Handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

per jaar (minimaal € 15,-)

s.v.p. in een gefrankeerde envelop sturen aan: Stichting Vrienden Hospice Duin- en Bollenstreek
Hoofdstraat 51
2171 AR Sassenheim
Of mailen naar vrienden@hospiceduinenbollenstreek.nl. U kunt ons telefonisch bereiken op 0252-227139.

Colofon
Opmaak en druk:
Redactie:
Eindredactie:

Drukkerij Flora Lisse
Carine Atzei, Bert Dubendorffer,
Evelien van Duin, Lisette van der Lans,
Willy Zuiderduin
Tot en Met producties Lisse

Drukkerij Flora en Tot en Met producties zijn sponsor van de
nieuwsbrief van het Hospice Duin- en Bollenstreek.
Aan deze uitgave werkten mee: Coby Guyt, Hannah van der
Schee, Mevr. Nieuwenhuis, fam. Zijlstra.

Contactadres:
Hospice Duin- en Bollenstreek
Hoofdstraat 51
2171 AR Sassenheim
www.hospiceduinenbollenstreek.nl
@: info@hospiceduinenbollenstreek.nl
T: 0252 227139
F: 0252 225888
Stichting Vrienden
@: vrienden@hospiceduinenbollenstreek.nl
Bankrekening: NL81RABO 0131 2886 79
T: 0252 227139

