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Verpleegkundige. Dat is het beroep van Jessica 

Zwart (58) uit Egmond aan Zee. Maar de laatste 

jaren legt ze haar ziel en zaligheid ook in het 

realiseren van een droom: de bouw van een 

Hospice voor de Egmonden. En dat gaat lukken!  

Op de plaats van de voormalige speeltuin aan de 

Sportlaan verrijst op dit moment bij de weg die 

naar een vakantiepark van De Roompot leidt, het 

Hospice-Egmond. Het wordt gelijktijdig gebouwd 

met een ander particulier initiatief: een zorghotel. 

Jessica Zwart: ‘Misschien moet ik bij het begin 

beginnen. Tijdens mijn opleiding in Amsterdam 

kreeg ik al te maken met de zorg voor terminale 

patiënten. Velen vonden dat eng, maar ik vond 

het fascinerend. Dood gaan we allemaal, maar de 

overgang van leven naar sterven is mysterieus en 

beladen. Het zou zo mooi en harmonieus mogelijk 

moeten kunnen gaan. Binnen mijn familie - waar 

velen in de zorg werkten- vonden we het instituut van hospices (kleine, lokale en vooral huiselijke bijna-

thuis-huizen, gericht op de laatste levensfase) ideaal voor hen die echt niet thuis zouden kunnen sterven. 

Zoiets wilden we wel met elkaar opzetten. Een droom dus, want iedereen was druk met werk en gezin.’ 

En je verhuisde naar Egmond aan Zee? 

‘Ja, dat was in 1993. Ik werd er wijkverpleegkundige bij Evean. Moest vaak een oplossing zoeken voor 

ernstig zieke patiënten die niet meer thuis verzorgd konden worden. Die werden dan geplaatst in een 

verzorgingshuis of een verpleeghuis of in een hospice, vaak relatief ver weg uit de eigen omgeving. ‘De 

zorg is dan wel goed geregeld, maar de onrust over zo’n verhuizing naar een grote, anonieme instelling 

elders bij patiënten is groot. We droomden door, heel concreet over een klein bijna-thuis-huis in 

Egmond.’ 

DE DROOM VAN JESSICA 



 

Over welk jaar praten we inmiddels? 

‘Eigenlijk over de tijd tot 2009. Maar toen overleed mijn vader plotseling, en dan staat je persoonlijke 

leven even op de kop. Voor mijn gevoel spatte mijn droom toen uiteen. Tot 2013. Toen mocht ik van 

mijn werkgever onderzoeken of een hospice voor de drie Egmonden haalbaar zou zijn. Resultaat was de 

oprichting van een stichting, die we ‘Zeedistel’ noemden met het doel een hospice te realiseren. Dat was 

2014. En daar meldde zich Theo Groot, toenmalig eigenaar van Hotel Zuiderduin. Hij had de speeltuin 

gekocht om er een zorghotel te bouwen. En hij bood ons een hoek van dat terrein aan, waar hij dan voor 

ons, tegelijk met dat zorghotel, een casco voor een hospice met drie grote zorgkamers en een huiskamer 

voor familie en vrienden wilde neerzetten. Voor ons een geschenk uit de hemel!’ 

Een casco. Maar dan? 

‘Dan zijn er twee grote uitdagingen. 1.We willen gaan werken met een nieuw concept: geen eigen 

personeel aantrekken, maar patiënten nemen hun eigen, vertrouwde verzorgers van de drie 

zorgorganisaties die in de Egmonds actief zijn, mee. Dat vereist nogal wat, maar voor onze bewoners lijkt 

ons dit ideaal. 

En 2. We hebben voor de afbouw en de inrichting nog een smak geld nodig: zo’n € 300.000. We zoeken 

sponsors, werven donateurs. En we zetten nu alles op alles om van de crowdfunding een succes te 

maken: ons doel is zo € 50.000 bijeen te krijgen. We willen heel graag dat ons huis gedragen wordt door 

de Egmonders. Van en voor de drie Egmonden, dat is en blijft onze droom.’ 

 

 

STICHTING DE ZEEDISTEL 
 
Stichting De Zeedistel is in 2014 opgericht om een hospice voor de 
Egmonden te realiseren. Jessica Zwart is het gezicht van Hospice 
Egmond. De naam Zeedistel mag u weer vergeten. Inmiddels is het 
doel in zicht. Egmond krijgt een hospice! Maar de stichting blijft 
bestaan om het reilen en zeilen van het hospice aan te sturen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

Ingrid Zwart, Karin Bruins en Dora Thyssen, (hierboven v.l.n.r. Foto Paul Bakker) alle drie uit Egmond aan 

den Hoef, zijn geen stilzitters. Zij vormen al jaren een vrijwilligerstrio achter verschillende culturele of 

feestelijke evenementen in de historische Slotkapel.   

Zonder burgerkracht kan een dorp niet leven, vinden zij. Dus zij zijn naast hun dagelijkse werk actieve 

vrijwilligers. In januari organiseerden zij op die basis in ‘hun’ Slotkapel een ‘High Wine’. De opbrengst zou 

bestemd zijn voor het hospice in aanbouw. Het werd een spectaculair en sfeervol evenement, dat 

uiteindelijk € 2.413,- opbracht voor het hospice! 

 

Hoe het begon 

‘Het begon op Lankiesdag’, zo vertelt Dora. ’Daar stonden ze in de regen en wind lootjes á € 0,50 voor 

het hospice te verkopen. ‘Prachtig doel natuurlijk, maar zo schiet dat niet erg op’ dacht ik. ’Zou dat niet 

anders kunnen’ was de volgende gedachte.’  

Ze belde met Karin, arbeidskundige, maar ook een enthousiasteling in de eigen keuken. Het idee voor 

een high wine was geboren. De locatie zou vanzelfsprekend de Slotkapel moeten zijn. En dan moest ook 

Ingrid mee doen, want haar ervaring met het feestelijk aankleden van de Slotkapel met monumentale 

bloemstukken, voor het merendeel uit de natuur, is in de Hoef spreekwoordelijk.  Ze was onmiddellijk 

van de partij. Zo gingen de drie aan de slag. De datum werd vastgelegd op 18 januari 2020, de prijs op € 

50 per koppel van 2 personen. Bij de Hoeverveiling waren een aantal kaarten te winnen en bij de eerste 

de beste publiciteit liep het storm. Binnen mum van tijd was een volle zaal gegarandeerd. 

Burgerkracht en betrokkenheid 
VAN LANKIESDAG TOT HIGH WINE IN SLOTKAPEL 



 

Maar toen kwam de uitvoering nog: alles in eigen hand gehouden, dus vele, vele uren aan inkoop, 

organisatie, gerechtjes uitproberen en proeven tevoren en tenslotte de bereiding met veel verse 

ingrediënten op de dag zelf. Een legertje van 14 vrijwilligers hielp met aan- en afvoeren van heerlijke 

hapjes, bijpassende wijnen, servies en bestek. Dora, Karin en Ingrid roemen de samenwerking zowel met 

beheerder Rob Bijl en zijn assistente Jolanda als met de vrijwilligers van het hospice.  

Succes 

Deelnemers roemen de sfeer, de oog-en tongstrelende gerechtjes, de sublieme aankleding van gedekte 

tafels, het kaarslicht, de bloemsierkunst. Het werd dus een reusachtig succes. Zowel voor de deelnemers, 

als voor het hospice. De initiatiefnemers waren bekaf, maar zeer voldaan. Een herhaling zit er niet in, ‘te 

arbeidsintensief voor ons vrijwilligers’ zeggen ze. ‘Maar… goed voorbeeld doet goed volgen. Wie weet 

welke initiatieven nu nog volgen. Hoe mooi is het niet dat we straks zo’n hospice in onze eigen omgeving 

hebben?’ aldus Dora. 

 

  

 

 

 
 

Op 1 februari jl. maakten we de foto links. De contouren van het Hospice-Egmond krijgen steeds meer 

vorm. De muren staan! Foto 2 dd 8 februari: het begin van het plafond ligt erop. Foto 3 dd 18 februari: 

de ingang. 

 

 

Elles de Lang uit Egmond aan Zee organiseert in februari en maart ten bate van het hospice drie 

creatieve workshops ‘kaarten en cadeauverpakkingen’ . We zijn blij met dit persoonlijke initiatief van 

Elles! Zie voor meer informatie: www.hospice-egmond.nl 

 

 

 

Wij willen alle donateurs van harte bedanken. Wil je ook donateur van hospice Egmond worden? Via 

onze website kun je makkelijk en snel een donatie doen: www.hospice-agmond.nl 
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