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Voorwoord
Wij schrijven mei 2007 en constateren als we door Sassenheim rijden dat het nu toch zo ver is
gekomen. De bouw van het hospice Duin- en Bollenstreek is gestart, de vergunning is
onherroepelijk en het fundament ligt er. Op 30 maart jl. werd de feestelijke eerste paal, onder
grote belangstelling van vele betrokkenen, geslagen door wethouder Henriëtte Wilbrink van
de gemeente Teylingen. Als bestuur van de stichting Hospice Duin- en Bollenstreek zijn
we zeer verheugd dat het zo ver is gekomen. Ruim vier jaar duwen en trekken heeft er toe
geleid dat we met vertrouwen aan de bouw konden beginnen. De grote schare vrijwilligers en
de enorme hoeveelheid vrienden en sponsoren maakten deze klus er één die met veel
genoegen door ons werd geklaard.
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Toch realiseren we ons best dat we er nog lang niet zijn. Immers, ook al lijken we met de
stichtingskosten na het positieve besluit van de gemeente Katwijk voor een euro per inwoner
voor ons Hospice en de te verwachten opbrengst van de twee golftournooien van de service
clubs Rotary Sassenheim en Lions Club Bollenstreek in juni aardig op koers te komen,
dan nog realiseren we ons dat er, in het kader van de exploitatie, in de aanloopperiode nog
best wat gaten zullen moeten worden gedicht.
Nu het gebouw haar vorm gaat krijgen en we in de komende maanden dat op de voet mogen
volgen, komt besluitvorming voor de invullig van de inrichting aan de beurt. Ook dit gedeelte
vraagt de nodige tijd en aandacht om tot een mooi en doelmatig concept te komen. Met de
adviezen van Arno Jurgens van Hestia en de enthousiaste inbreng van onze vrijwilligers in de
interieurcommissie zijn we er van overtuigd dat ook dit gaat lukken en dat we ook op dit
terrein veel mogen verwachten van sponsorbijdragen. Er zijn zoveel mooie onderdelen in de
inrichting die voor het bedrijfsleven de moeite waard zijn om hun naam aan te verbinden.
Met veel belangstelling kijken we uit naar het eindvoorstel dat ons binnen niet al te lange tijd
zal bereiken.
Als alles volgens plan verloopt zal het Hospice Duin- en Bollenstreek mei 2008 haar deuren
kunnen openen voor de ontvangst van de eerste gasten. Pas dan kunnen we zeggen: "Het is
zo ver!”. Dat is toch immers hèt moment waar we met z’n allen: vrijwilligers, vrienden en
sponsors, naar toeleven. Ook deze keer wil ik allen, die op welke manier dan ook hebben
bijgedragen aan de resultaten tot nu toe, hartelijk bedanken. De hoop die ik in de vorige

nieuwsbrief uitsprak om in deze wat beelden te kunnen laten zien van de start van de bouw,
kan in ieder geval worden bewaarheid.

Jan Willem Plug,
Voorzitter bestuur hospice Duin- en Bollenstreek
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Wethouder Wilbrink slaat 1e paal
Mevrouw. H.A. Wilbrink-Dreef, voorheen wethouder in Sassenheim met in haar portefeuille
onder andere gezondheidszorg, nu wethouder in Teylingen voor onderwijs en dienstverlening,
heeft onlangs de eerste paal geslagen van het hospice. Een gesprek over haar betrokkenheid bij
het hospice en de rol van de gemeente.
Wethouder Wilbrink merkt op, dat er in de Sassenheimse gemeenschap uiteindelijk veel
draagvlak is voor de komst van het hospice. Dat was niet altijd het geval. “Er is wel enige
uitleg nodig geweest, zowel aan raadsleden als aan omwonenden. Niet iedereen kan
gemakkelijk praten over het einde van het leven en sterven. Toch krijgt iedereen er mee te
maken. Sommigen stoppen het nadenken hierover weg of hebben enge gedachten bij een
hospice. Heel begrijpelijk. Omdat er aan uitleg en voorlichting veel zorg is besteed heeft de
bouwprocedure hier vrijwel geen vertraging van opgelopen.”
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De grond waarop het hospice nu verrijst, was in 1e instantie bestemd voor woningbouw.
Toch heeft mevrouw Wilbrink niet het gevoel dat de grond en die plannen nu zijn “weggegeven”.
“Er is een marktconforme prijs afgesproken en het hospice, een redelijk gewone woning met
een bijzondere bestemming, kan makkelijk worden geïntegreerd in toekomstige bouwplannen.
Bovendien is deze plek ideaal voor het hospice: in het hart van de Duin- en Bollenstreek,
vlakbij locatie Bernardus van zorginstelling Valent, goed bereikbaar per auto en openbaar
vervoer.” Als lid van het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Midden en vanwege de
portefeuille gezondheidszorg in Sassenheim heeft de wethouder zich met plezier voor het
hospice ingezet, maar zij laat weten ook persoonlijk het hospice een warm hart toe te dragen.
“De gemeente mag er trots op zijn, dat zij het hospice in haar midden krijgt”, zegt wethouder
Wilbrink. “Uit ervaring weet ik dat wat in een hospice geboden wordt, van onschatbare
waarde is. Het biedt de betrokkene en diens omgeving zo veel meer ruimte en rust om die
laatste levensfase samen te beleven. Natuurlijk is het zo, dat het sterven in de eigen vertrouwde
omgeving, thuis, voor velen de meest ideale situatie is. Ik weet uiteraard ook dat vrijwilligers
daar een helpende hand bij kunnen bieden. Maar soms wordt het voor het thuisfront toch
teveel of kiest de stervende er zelf voor om naar een hospice te gaan. Ik heb iemand dat eens
heel mooi horen zeggen met de woorden: ‘Ik wil het de nabestaanden niet aan doen om de
herinneringen aan het sterven te laten vastkleven aan de muren van het huis, waarin zij verder
moeten leven.”

Mevrouw Wilbrink is er
niet bang voor dat het
aantal vrijwilligers in het
hospice in de loop der tijd
zal afnemen. “Vrijwilligers
geven veel, maar krijgen
ook wat terug. Er zullen
altijd mensen zijn die in de
zorg gewerkt hebben en
zich daarna ook nog willen
inzetten.”
Kortom: mevrouw Wilbrink
heeft alle vertrouwen in de
toekomst van het hospice.
De gemeente is bereid
gevonden om een
belangrijke stap in de
realisatie te zetten door
verkoop van de grond en
planologische
medewerking, maar heeft
er nu verder geen
bemoeienis meer mee.
Het is nu aan anderen om
letterlijk en figuurlijk een
goede invulling te geven
aan het gebouw, dat nu
langzaam maar zeker vorm
krijgt.
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Truttigheid
Ik ben zo bang
dat alles wat ik zeg
alles wat ik schrijf
door truttigheid
wordt vlot getrokken
en de echte waarheid
van mijn woorden
daarin verwaait
Uit ‘Tranen in de stamppot, woorden en beelden van troost’
Dionne van Lent
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Vrijwilligersactiviteiten
Ook in de afgelopen maanden hebben er weer diverse activiteiten voor en door de vrijwilligers
plaatsgevonden. Na de laatste basiscursus voor vrijwilligers in oktober 2006 zijn er nu
47 opgeleide vrijwilligers, die staan te trappelen om aan de slag te gaan in het hospice. Nog een
klein jaar en dan is het eindelijk zover.
Tegen die tijd zijn er zeker genoeg vrijwilligers om in te zetten, want er staan al weer
26 mensen op de wachtlijst voor de nieuwe basiscursus, die in najaar 2007 gehouden zal
worden.
Ondanks deze aantallen gaan we gewoon door met het werven. Er vallen soms vrijwilligers
af door verhuizing, een andere baan of veranderde huiselijke omstandigheden. Bovendien is
het steeds weer hartverwarmend om het enthousiasme van de nieuwe vrijwilligers te ervaren.
Wel geven we in de kennismakingsgesprekken aan dat er enige tijd overheen kan gaan
alvorens men de basiscursus kan volgen.
Themabijeenkomsten voor vrijwilligers
Eind januari is er weer een themabijeenkomst voor vrijwilligers gehouden op ons vaste adres,
de boerderij van Ria van der Aart in Lisse. De eerste helft van de avond was gewijd aan de
voortgang van bouw en inrichting van het hospice en een kennismaking met de Stichting
Vrienden van het Hospice. Na de pauze verzorgde onze vrijwilligster Willy Zuijderduijn een
inleiding over het belang van een goede communicatie met gasten en hun familie, maar ook
met collegavrijwilligers en verpleegkundigen. Dit onderwerp zal ongetwijfeld nog veelvuldig
terugkomen op vrijwilligersbijeenkomsten.
Voor 27 juni staat een avond gepland waar in aanwezigheid van Annemarie Zuidweg, directeur
van hospice Bardo in Hoofddorp, van gedachten gewisseld zal worden over diverse algemene
en specifieke taken van vrijwilligers in het hospice. In april is er een bijeenkomst geweest voor
de nieuwe kandidaatvrijwilligers. Omdat er door omstandigheden in het voorjaar geen
basiscursus heeft plaatsgevonden was de tijd tussen de intakegesprekken vorig jaar en de
basiscursus najaar 2007 voor sommigen wel erg lang. Dit kan demotiverend zijn en daarom
werd een gezamenlijke kennismakingsavond georganiseerd.
Na kennismaking en informatie over de actuele stand van zaken rond het hospice werd de
videofilm over het hospice Het Veerhuis in Amsterdam vertoond. Daarna beantwoordde
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Petra Brandenburg, vrijwilligster in het hospice Wassenaar, vanuit haar ervaring en
enthousiasme de vragen van de aanwezigen.
Bijscholing
Ook dit voorjaar zijn weer diverse vrijwilligers naar een bijscholingscursus van de VPTZ
geweest. Eén vrijwilliger volgde de tweedaagse cursus “Communicatieve Vaardigheden”, twee
vrijwilligers volgden gedurende twee dagen de cursus “Waardevolle Nabijheid” en eveneens
twee vrijwilligers volgden de tweedaagse cursus “Zin” in je leven. Eén van de coördinatoren
heeft de tweedaagse cursus “Vrijwilligersbeleid” gevolgd.
De landelijke coördinatorendag over samenwerking en verbinding tussen vrijwilligers,
coördinatoren, besturen en beroepskrachten werd door twee coördinatoren bijgewoond.
Het Palliatief Netwerk Zuid-Holland Noord organiseerde een themamiddag met als thema
“Eenzaam sterven”. Deze middag werd door twee coördinatoren bijgewoond.
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Coördinatoren
Behalve de drie reguliere coördinatorenbijeenkomsten onder leiding van Liesbeth van der Voorn
is er ook een halve dag gebrainstormd door de coördinatoren en de voorzitter over visie,
beleid en werkwijze met betrekking tot het toekomstige hospice. Zaken als samenwerking
tussen professionals en vrijwilligers, de taken van de vrijwilligers, de positie van de huidige
vrijwillige coördinatoren in het hospice, vrijwilligersovereenkomsten, het profiel voor de
coördinator/zorgmanager kwamen in deze bijeenkomst aan bod. Daaropvolgend waren er
twee soortgelijke bijeenkomsten van de coördinatoren met een groot deel van het bestuur van
de Stichting Exploitatie Hospice. Mede doordat de coördinator van het hospice Wassenaar bij
het eerste overleg aanwezig was om toelichting vanuit de praktijk te geven was dit een zeer
informatieve en verhelderende bijeenkomst waarmee de groep goed verder kan.

Sponsoractiviteiten
Al vrij snel na de lancering van het plan een hospice in de
Duin- en Bollenstreek te realiseren vond de eerste sponsoractie
plaats: het Corso Muziekfestival. Inmiddels zijn we vele acties
van onder meer diverse serviceclubs in de Duin- en Bollenstreek
verder. Bij elkaar hebben zij voor het hospice een bedrag van
ruim E 900.000,- opgebracht!
Ook in het eerste half jaar van 2007 vonden er weer diverse leuke acties plaats.
• Op 25 maart een benefietconcert met jong talent in Voorhout, georganiseerd door
Rotary Voorhout;
• Op 14 april een Dienstenveiling in het Fordmuseum Hillegom, georganiseerd door
Rotary Lisse-Hillegom;
• Op 2 juni een golftournooi in Noordwijk, georganiseerd door Lionsclub Bollenstreek;
• Op 3 juni een springkussenfestijn in Voorhout, georganiseerd door Ondernemers
Vereniging Teylingen, Rotary en Oranjevereniging;
• Op 10 juni een straatgolffeest in Sassenheim, georganiseerd door Rotary Sassenheim.
De opbrengsten gingen gedeeltelijk of geheel naar het Hospice.
De organisatie van het benefietconcert voor jongeren in Voorhout had zich veel moeite
getroost het begrip ‘hospice’ te verduidelijken; er waren immers veel jonge bezoekers en
deelnemers. Er werd een lied ten gehore gebracht, waarna een kleine, vrolijke sketch met een
pseudo Plien en Bianca werd opgevoerd. Prachtig om op deze
luchtige manier het begrip hospice voor met name jonge mensen
begrijpelijk en bespreekbaar te maken.
Vrijwilligers van het hospice dragen bij zo’n activiteit eveneens hun
steentje bij. In de informatiestand geven zij voorlichting en beantwoorden zij alle vragen over het hospice. En ook die inzet is meermaals
beloond: nieuwe vrijwilligers en Vrienden hebben zich aangemeld.
Wij hopen nog vele malen met onze stand aanwezig te mogen zijn en
zijn benieuwd welke nieuwe acties worden bedacht. Want creatief zijn
de organisatoren zeker. Tenslotte willen wij al die enthousiaste mensen
die hun tijd en energie belangeloos inzetten heel hartelijk bedanken.

André Hoek, voorzitter Lions
Club Bollenstreek, overhandigt
Jan van Vliet een cheque t.w.v.
25.000,– euro.
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Lied voor Stichting Hospice Duin en Bollenstreek
Door Cultuur Verheft Voorhout
Melodie: ”Hé hé daar is de bakker”, uit Ja zuster nee zuster
Hé hé we staan hier met z'n allen
Hé hé laten de Hospice niet vallen.
Vandaag tesamen hier bijeen, voor het goede doel,
En dat je wat beleven gaat vanmiddag hier bij Roel.
De één brengt dit de ander dat, 't gaat om het gebaar
't voornaamste hier staat bovenaan: dat je plezier maakt met elkaar.
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Hé hé we staan hier met z'n allen
Hé hé laten de Hospice niet vallen.
Ja voor Hospice springen we dus met allen op de bres
Dat je voor elkaar iets over hebt, dat is de wijze les.
De één die danst, de ander zingt, solo of orkest.
Ja voor Hospice, u snapt het al, doet ieder goed zijn best.
Hé hé we staan hier met z'n allen
Hé hé laten de Hospice niet vallen.
Voor jonge mensen die zo graag, op 't muziekpodium staan,
Voor exploitatie van Hospice gaan wij er tegenaan.
Genieten dus, het podium is er voor jong en oud
Plezier maken staat bovenaan, als u dat maar goed onthoudt.
Hé hé we staan hier met z'n allen,
Laat de champagne straks maar knallen
Hé hé, kom laat elkaar niet vallen!!!!!

De mensen van voorbij
De mensen van voorbij,
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
zij zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
Hanna Lam
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Een dag met een vrijwilligster
Annemine, opgeleid tot vrijwilligster maar nog niet werkzaam in een hospice, vroeg zich af hoe
de dagelijkse gang van zaken in een hospice er uit ziet en hoe de dag voor de vrijwilligster
verloopt. Zij denkt dat er met haar reeds opgeleide, maar nog niet werkzame, vrijwilligsters zijn
die dit ook wel zouden willen weten. Hiertoe sprak zij samen met Iet Avis met
Petra Brandenburg, vrijwilligster in het hospice in Wassenaar. Samen liepen zij in gedachten
door de dag heen.
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In Wassenaar kent het rooster vier diensten. Van 7.00 tot 7.30 tot 11.00 uur; van 11.00 tot
15.00 uur; van 15.00 tot 19.00 uur en van 19.00 tot 23.00 uur. De dienst van 7.00 tot 11.00 uur
‘s morgens is de drukste dienst. Er heerst eerst nog een grote rust, goed moment voor de
overdracht van de nacht door de verpleegkundige. Er wordt koffie en thee gezet en langzaam
worden de gasten wakker. Er wordt gevraagd of men een kopje thee op bed wil of liever
meteen eruit of eerst een verhaal over de afgelopen nacht. Ontbijt wordt naar wens
klaargemaakt en daar gebracht waar men wil, in de huiskamer of in de eigen kamer.
De verpleging begint met haar werk en vraagt daar graag hulp bij, douchen en eventueel
aankleden, bedden verschonen. De verpleging houdt echter de verantwoordelijkheid.
De kamer wordt schoongemaakt, iedere dag krijgt één kamer een grondige beurt.
Tweemaal per week komt (betaalde) huishoudelijke hulp voor het grove werk, daarnaast
houden vrijwilligers de boel bij. Op een aftekenlijst staan taken die gedaan moeten worden
en wordt bijgehouden wat is gebeurd. De afwasmachine draait drie of vier keer per dag – er
moet veel serviesgoed zijn- en dient in- en uitgeruimd te worden. Hetzelfde geldt voor de
wasmachine, de was uitzoeken en later vouwen. De hele dag door is er koffie en thee dat
door de gast of het bezoek gehaald kan worden. De ijskast is echter verboden terrein. Soms is
er ook wel even rust om bijvoorbeeld de krant te lezen. Hoewel het druk is in huis moet er
toch een zekere mate van vertrouwdheid en rust heersen.
De middagdienst
De dienst van 11.00 tot 15.00 uur is een populaire dienst omdat je voor de kinderen op tijd
thuisbent en ook rustig voor het gezin kunt koken. Je kijkt de aftekenlijst na voor wat nog
gebeuren moet en verder dienen er boodschappen gedaan en wordt de lunch verzorgd. Er is
bij de lunch altijd iets warms; een eitje, soep enz., maar de gasten geven aan wat zij willen
eten. Alles is mogelijk, waar men zin in heeft wordt verzorgd. IJs, yoghurt, hopjesvla, noem
maar op; ’s morgens worden de wensen geïnventariseerd. Behalve de standaard boodschappen

zijn er dus ook veel wisselende. Vrijwilligers, verpleging en ander ‘personeel’ eet met elkaar,
ook de gasten kunnen daarbij zijn. Dit versterkt voor allen het gevoel van huiselijkheid.
Daarna opruimen en afwassen.
De avondmaaltijd
Tijdens de dienst van 15.00 tot 19.00 uur komt er veel bezoek. Er kan de hele dag bezoek zijn,
maar ‘s middags zijn er toch het meeste familieleden en vrienden. De dienst bestaat uit kopjes
thee en koffie zetten, gesprekjes met de familie, bloemen verzorgen, kleine klusjes en soms
wandelen met een gast of een gesprek, niet iedereen heeft immers altijd bezoek.
Voor de maaltijden volgen dezelfde riten als ‘s middags. Iedereen kan krijgen waar hij of zij
trek in heeft. Worstenbroodjes, ham/kaasbroodjes en pizza’s bijvoorbeeld zijn altijd in de
diepvries op voorraad. Een soort van eigen keuzemenu; veel wordt er echter niet gegeten.
Daarna wordt er opgeruimd.
Rustige dienst
Van 19.00 tot 23.00 uur is de rustigste dienst. De gasten gaan langzaamaan naar bed.
Klaarmaken voor de nacht, wassen en pyama aan. Je kan tv kijken met de gast, een spelletje
doen, voorlezen, een gesprek voeren. ’s Avonds is er meer tijd voor persoonlijke aandacht,
overdag gaat de telefoon veelvuldig en ook de deurbel. Voor het slapen is men soms onrustig
of is er ‘angst’ voor de nacht. Dan blijf je in de buurt.
Algemene regels
Er zijn lijsten die afgewerkt moeten worden voor de dag, de week en de maand.
De coördinator, soms een verpleegkundige, soms een arts, heeft over alles de controle, voert
intake gespreken, deelt de schema’s in, beheert de kas en zorgt dat de gang van zaken in huis
goed loopt. De verpleegkundigen hebben hun eigen verantwoordelijkheid maar vragen een
handje mee te helpen. Hoewel er natuurlijk sprake is van een hiërarchie, zijn er in Wassenaar
geen hiërarchische gevoelens. Iedereen gaat vriendschappelijk en op voet van gelijkheid met
elkaar om en de drempels zijn laag. Tweemaal per week stuurt de coördinator een mail aan
alle medewerkers, betaald en vrijwillig, zodat iedereen voordurend op de hoogte blijft van wat
er in het hospice gaande is.
Voor vijf kamers zijn er 70 tot 75 vrijwilligsters en die zijn hard nodig, in aanmerking genomen
dat er altijd wel iemand met vakantie of ziek is. De weekenden zijn de lastigste diensten om in
te vullen, hoewel sommige vrijwilligers dat weer prettige dagen vinden. Wekelijks wordt een
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schema gemaakt, enkelen kiezen één dienst per week, anderen twee.
De plaatselijke artsen rouleren in de dienst. Soms is de eigen huisarts bereid langs te komen
maar dit wordt lastiger wanneer hij uit een andere plaats komt. Psycholoog en fysiotherapeut
zijn er wanneer nodig, evenals een geestelijk verzorger.
Op de vraag of ook complementaire vaardigheden bij vrijwilligers zoals kapper, manicure of
masseur in aanmerking genomen worden, antwoordt Petra dat wanneer de mogelijkheid zich
voordoet daar zeker een beroep op gedaan wordt. Met muziek en handvaardigheid heeft
Wassenaar geen ervaring. Het laatste woord is ook aan Petra: “In het begin zijn er twijfels maar
je groeit in je functie”.
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Aanbevolen literatuur
In deze rubriek dit keer aandacht voor kinderboeken over het leven en de dood.
Manu Keirse: ‘Kinderen helpen bij verlies’
Dit boek is een gids voor ouders, leerkrachten, opvoeders en hulpverleners.
Het laat hen zien hoe ze kinderen en jongeren kunnen begeleiden in de confrontatie met
dood, ernstige ziekte in de familie, of echtscheiding.
ISBN: 9020950045
Ineke van Essen: ‘Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk’
Een verhaal voor kinderen over dood en sterven, gebaseerd op interviews met 30 kinderen
tussen de 6 en 12 jaar die hun vader of moeder verloren hebben.
ISBN 9062493742
Simon Puttock: ‘Een verhaal voor Rosa’
Een prentenboek over het aapje Jacob en zijn vriendin Rosa, het nijlpaard. Zij vertelt hem
verhalen en hij maakt haar aan het lachen. Maar Rosa is oud en zij vertelt dat zij spoedig zal
gaan sterven. Zij ervaart het als iets vanzelfsprekends, hij is ontroostbaar.
Het boek laat zien wat de levenden voelen die iemand verliezen en hoe ze verder kunnen
leven ondanks hun verdriet. Met illustraties van Alison Bartlett.
ISBN 9074892558
Claire Vanden Abbeele: ‘Nu jij er niet meer bent: rouwen met kinderen en tieners’
De schrijfster schrijft vanuit haar ervaring als hulpverlener en kunstenares en toont hoe je
samen met kinderen op een creatieve manier je verdriet kunt uiten en plaatsen.
Een dikke gids, die je niet echt leest, maar ter hand neemt voor de vele praktische “doe”tips.
ISBN 9020945858
Max Velthuijs: ‘Kikker en het vogeltje’
Het verhaal over de beroemde kikker en zijn vrienden met als thema het rouwproces.
Kikker en zijn vrienden vinden een dood vogeltje. Met elkaar gaan ze het vogeltje begraven.
Het verhaaltje eindigt met de boodschap, dat ondanks verdriet het gewone leven toch weer
doorgaat. Prentenboek met kleurrijke aquarellen. Vanaf ca. 4 jaar.
Uitgeverij Leopold, Amsterdam. ISBN 90 258 4754 4
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Pirkko Vainio: ‘De sneeuwgans’
Als haar grootvader thuis komt met een gewonde sneeuwgans, verzorgt Anna het dier samen
met haar opa. De gewonde gans gaat ondanks de goede verzorging toch dood.
Wel heeft de gans een ei gelegd, waaruit een kuiken wordt geboren, dat Anna grootbrengt.
Een prentenboek met sfeervolle aquarellen in tedere kleuren. Vanaf ca. 5 jaar.
Uitgeverij Vier Windstreken, Amsterdam. ISBN 3 314 40010 1
Piet en Joeri Breebaart: ‘Als je dood bent, wordt je dan nooit meer beter?’
Een ontroerend verhaal, naar aanleiding van het plotselinge overlijden van Joeri’s tweejarig
broertje Remi. Vader en zoon maakten samen het verhaal van Fred Konijn en zijn broertje
Joep. Op een dag wordt het kleine broertje van Fred zo ziek dat hij dood gaat. Het verhaal
gaat over alles wat Fred meemaakt en voelt. Prentenboek met kleurpotloodillustraties, vanaf
ca. 4 jaar. Uitgeverij Lemniscaat, Rotterdam. ISBN 90 6069 873 8
Dick Bruna: ‘Lieve oma Pluis’
Een echt lief Nijntje boekje voor de allerkleinsten.
ISBN 9789056471712
16

interactieve website
Op www.herinnerdingen.nl kunnen kinderen met foto's en verhalen een monument
bouwen. Het idee achter de interactieve website is een bijzondere plek voor kinderen te
creëren waar zij hun ervaringen kunnen uiten en delen met andere kinderen die hetzelfde
hebben meegemaakt. Tot 18 jaar.

Groei van het ontwerp
De architect aan het woord
De Hoofdstraat in Sassenheim, waar het hospice gebouwd wordt, vormt samen met de
gevarieerde bebouwing aan weerszijde een afwisselend lint. Het gedeelte van het lint waar het
hospice zal komen, kenmerkt zich door gebouwen met een individueel karakter. De gebouwen
wisselen vooral in maat en detaillering. Vooral statige villa’s maar ook meer eenvoudige
vrijstaande woningen zijn voor dit gedeelte van het lint beeldbepalend.
Het beeld van een statige villa
vormt het concept voor het
ontwerp van het hospice.
Enerzijds om aansluiting te
vinden met de omgeving en
anderzijds om het gebouw de
uitstraling mee te geven van
een woonhuis. Aanvankelijk
was het concept geïnspireerd
op een strakke villa van
Robert van ’t Hoff uit de
jaren ’20. Daarmee zou het
hospice zich meer
onderscheiden van de andere
villa’s aan de Hoofdstraat.
Omdat er gedurende het
proces behoefte bleek aan
extra bergruimte, is er uiteindelijk gekozen voor een gebouw van twee lagen, met een kap in
jaren ’30 stijl. De wens om het hospice een warme uitstraling mee te geven heeft de keuze
voor de kleur en de tektoniek van het materiaal bepaald. Zo is voor het metselwerk een
handvorm baksteen in rood-bruin tinten gekozen. Als typische jaren ’30 accenten zijn in de
gevel betonnen sierlijsten verwerkt.
Op de hoeken van het gebouw zijn balkons gesitueerd die het gevelbeeld meer dynamiek
geven. Een plantenbak bij de entree geeft het gebouw een vriendelijke toegang. Daarnaast
wordt de entree geaccentueerd door een overstekend gebouwvolume.
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De bewoners van het hospice staan centraal. De kamers van de bewoners bevinden zich op
de hoeken, zo gunstig mogelijk georiënteerd op de zon. Hierin komen een zithoek, een
aanrechtje, kasten, een bureaublad en een bed. De kamers worden aangekleed met warme,
herfstachtige kleuren: diverse tinten bruin, groen, zachtgeel. Om te voorkomen dat een groot
wit bed alsnog voor een ziekenhuissfeer zorgt, komen er luxe hoog-laagbedden.
Elke gastenkamer heeft een ruime eigen badkamer met douche. Wie wil ontspannen in bad
kan in een centrale badkamer terecht. In totaal bevinden zich in het gebouw zes kamers.
Daarnaast is er ruimte voor personeel, een kantoor, een flexibele bijeenkomstruimte, een
gemeenschappelijke woonkamer, een grote keuken, een beddenlift en een logeerkamer.
Bij de inrichting van het gebouw staat een huiselijke sfeer voorop. Dit is van invloed op de
keuze van de zorgondersteunende voorzieningen en afwerking van het gebouw. Zo is er
gekozen voor toepassing van mobiele tilliften en zijn bouwkundige voorzieningen als
plafondliften zoveel mogelijk vermeden. Op de kavel is naast ruimte voor het gebouw ook
voldoende ruimte voor een royale tuin. Een tuin waar mensen rustig kunnen zitten is een
belangrijk onderdeel van het programma. Het gebouw is er op afgestemd dat bewoners
compleet met bed in de rustige buitenruimte kunnen verblijven.
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Jean-Paul Corèl, architect bij bureau STOL architecten

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
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: Johanneke Avis, Albert Buschman, Ria de Rooij

is sponsor van de nieuwsbrief van het 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

