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Monic Hopman (55), geboren en getogen in Egmond-Binnen, maar al 34 

jaar geleden neergestreken in de ruime polder Egmondermeer bij 

Egmond aan den Hoef. Daar runt ze samen met haar man een boerderij 

met melkkoeien en een paardenpension. Ze combineert dat al 34 jaar 

lang met een baan buitenshuis én met vrijwilligerswerk. Ze werkt al die 

jaren in verschillende functies voor Tata Steel en dochterondernemingen 

van Tata Steel. Een actieve duizendpoot dus, want er is ook nog een gezin 

met twee opgroeiende kinderen. Die zijn inmiddels 23 en 20 jaar, een 

tweetal praktijkgerichte jongens waar ze trots op is. 

We praten over haar vrijwilligerswerk voor het Hospice Egmond. Ze doet 

dat al vijf jaar. Ze begon als notulist van bestuursvergaderingen, 

ontfermde zich al gauw over al het ‘administratieve gedoe’ uit de 

onderzoeksfase van de eerste plannen, en is nu de zeer gewaardeerde 

algemene steun en toeverlaat van het bestuur. Ze bracht haar ervaring in 

het internationale bedrijfsleven én op het eigen boerenbedrijf mee. 

 ‘Het Hospice heeft nu een goed bestuurlijk geheel met werkgroepen voor de verschillende taken. We ontvangen 

geld van particulieren, bedrijven en sponsors. We hebben succes met het werven van vrijwilligers, we krijgen nu 

ook iets meer publiciteit in kranten en weekbladen rondom Egmond, hebben een mooie website en zijn een open, 

volwassen organisatie. Maar we zijn er nog niet. Nu moeten we vooral aan de slag met de afbouw en inrichting en 

met de voorbereidingen voor het echte werk in het hospice wanneer we straks gasten mogen ontvangen voor een 

mooie afronding van hun leven.’ 

‘In deze fase begint het hospice ook te leven bij de inwoners. Het casco staat en velen volgen met belangstelling de 

bouw. Dat is goed, want betrokkenheid van onze gemeenschap is van groot belang voor de afbouw en het 

bestaansrecht van het hospice. Daarom moeten we nu ook meer vrijwilligers en donateurs gaan werven. Het zou 

zo mooi zijn als iedereen een steentje bij wil dragen.  

Mijn moeder zei altijd: ‘Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert’ en dat is ook mijn motto.  

Je kunt nooit in iemands portemonnee kijken, dus we beseffen heel goed dat ons respect en onze waardering niet 

samenhangt met de grootte van het bedrag, maar met het feit dat er gegeven wordt om dicht bij huis een bijna-

thuis-huis te realiseren voor een mooie en goede afscheidsfase van het leven. Ik roep graag iedereen op om eens 

even rond te neuzen op onze website en dan ook donateur te worden. Alle beetjes helpen’. 

 

 

  

ALLE BEETJES HELPEN 

Een van onze vrijwilligers kreeg bij het rondbrengen van de geprinte nieuwsbrieven (voor wie nog niet digitaal 

vaardig is) een zo klein mogelijk opgevouwen biljet van 10 euro in de handen gedrukt. Voor het hospice. De 

geefster wil absoluut anoniem blijven, omdat ze zich schaamt dat ze vanuit haar bijstandspositie niet meer kan 

missen. Maar wij vinden het een hartverwarmende donatie! 



 

 

Het grote artikel van Hospice Egmond in Dorpsgenoten van 29 april jl. heeft ons een flink aantal nieuwe 

vrijwilligers en donaties opgeleverd. Zo gingen we nu van 25 naar 40 aanmeldingen voor zorgvrijwilligers! 

Daarmee hebben we een mooie stap gezet in ons vrijwilligersbestand, bedankt! Meld je vooral nog aan als 

vrijwilliger via vrijwilligers@hospice-egmond.nl In mei, juni en juli houden we intakegesprekken met alle 

vrijwilligers, na de zomer starten we met de zorg-trainingen.  

De bestuurders en organisatorische vrijwilligers van het eerste uur zijn sinds de uitgave van Dorpsgenoten 

bijna allemaal persoonlijk benaderd door kennissen, vrienden, familie of gewoon op straat door passanten die 

allemaal iets willen doen voor ons hospice. Jonge en minder jonge mensen die hun kostbare tijd willen 

besteden aan de zorg voor onze gasten. We kregen mails van lezers die ons succes wensen maar ook sterkte. 

Mensen die aangeven niet veel te kunnen doen, maar graag de ramen eens komen lappen of het onkruid 

komen wieden. Het mag duidelijk zijn, we zijn blij met iedereen die iets kan en wil doen! 

Sinds kort heeft Hospice Egmond een echte webshop. Je kunt niets kopen, je kunt een donatie doen. Deze 

webshop is in de plaats gekomen van de crowdfundingsactie via onze website. De webshop is super 

gebruiksvriendelijk, je kunt makkelijker en sneller een bijdrage overmaken. Direct na het verschijnen van 

Dorpsgenoten stroomden de donaties binnen. We zijn daar enorm blij mee, bedankt allemaal!  

 

 
Super enthousiast was en is ze, Trees Bruinsma  uit Egmond aan Zee.  

Ze woont hoog in de ‘Sterflat’ aan de boulevard en heeft een 

fenomenaal uitzicht, zowel op strand en zee als op de duinen. 

Ze prijst zichzelf gelukkig met dit heerlijke appartement, nadat ze 

eerder mooie en actieve jaren in Bergen doorbracht. Ze maakte 

naam als freelance fotograaf, zowel in kringen van kunst en cultuur 

als met de gemeente Bergen als opdrachtgever.  In haar hal is er een 

prominente plek voor een prachtig en indringend portret van de 

bekende beeldend kunstenaar Ans Wortel (1929-1996). Trees 

maakte het voor een tentoonstelling in museum Kranenburgh; het 

portret vormde ook het schutblad van een kalender met werk van 

Ans Wortel. Toch is het fotograferen maar één facet van haar leven. 

Ze zat onder andere 25 jaar in de redactie van de Bergense Kroniek en na haar verhuizing naar Egmond is ze 

10 jaar actief binnen de Vereniging Dorpsbelangen Egmond ‘Parel’ aan Zee geweest. Tegenwoordig is ze nog 

actief in de Beeld en Geluidgroep van de Historische Vereniging Bergen en organiseert zij kunstlezingen voor 

de groep Vrije Kunst ‘83 in Bergen. 

Maar wij zijn hier, op gepaste afstand, om haar te vragen naar haar beweegredenen om meer dan eens een 

geldbedrag te storten voor het Hospice Egmond. ‘Ik vond en vind het zo’n geweldig initiatief. Daar wilde ik me 

graag aan verbinden. Mijn enthousiasme voor dit doel is groot. Ik vertel het ook in mijn vrienden- en 

kennissenkring. Het ontstaan van de wens van Jessica Zwart voor dit hospice, hoe bijzonder is dat zeg!’  

Trees vindt het eigenlijk niet meer dan  logisch dat je je als bewoner van de Egmonden  op de een of andere 

manier inspant om van het hospice een succes te maken. ‘De een doet dat als vrijwilliger, ik doe dat met 

donaties. Laatst kreeg ik geld terug van het elektra. Mooi dacht ik, dat voelt als een extraatje, dan doe ik ook 

iets extra’s voor het hospice’. Zo zou iedereen iets kunnen doen, alle kleine beetjes helpen immers.’ 
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Jesse Reij (28) voelt zich tot in zijn haarvaten verbonden met 

Hospice Egmond. Dat is ook geen wonder: hij maakte vanaf zijn 

vroegste jeugd mee hoe zijn moeder haar hart volgde om voor 

mensen in hun laatste levensfase een bijna-thuis-huis te 

realiseren. In haar ogen een zachtere optie dan een ziekenhuis 

of een verpleeghuis. Die moeder is Jessica Zwart, 

initiatiefneemster voor het hospice zoals dat nu in Egmond aan 

Zee gerealiseerd wordt. 

Tegelijkertijd was en is hij een ambitieuze, moderne jonge man 

die een baan vond in de wereld van communicatiebureaus in 

Amsterdam. Hij voelde zich thuis bij het internationale milieu 

van de reclame, foto-en videoproducties; grote campagnes 

voor grote merken. In huiselijke kring vond hij zichzelf wel ’het 

zakelijke buitenbeentje’, met een moeder in de zorg en een 

zus en vriendin in het onderwijs. Maar wat heeft hij een 

bewondering voor de zorgzame drive van deze drie vrouwen in 

zijn leven. 

Op enig moment maakte hij binnen de bureauwereld de 

overstap naar het bureau Johnny Wonder, dat zich wil 

onderscheiden met ‘waardevolle communicatie’ voor 

bijvoorbeeld NS, ProRail, Milieu Centraal en overheden. Hij 

voelt zich bij Johnny Wonder als een vis in het water. Hij kreeg de kans om een project ‘Social photography’ 

op te zetten en hij is er inmiddels doorgegroeid tot projectmanager voor interactieve projecten. 

In zijn vrije tijd realiseerde hij een 100% Egmonds project, waarvan de winst 

bestemd is voor het hospice: een boek en een expositie over ‘Derpers’. Het is 

een ode aan de historie van de Egmonders: de vissers, de jutters, de vrouwen, 

de kerkelijke gebondenheid en nog veel meer. De Klederdrachtgroep Egmond 

stond voor de camera van Jesse en Rodi Media en Boekhandel Dekker & Dekker 

deden mee tegen vrijwel de kostprijs. Het werd een kloek boek en een 

drukbezochte expositie in 2019. Voor 2020 zou het boek opnieuw fors ingezet 

kunnen worden in de communicatie-activiteiten rondom het hospice, maar ook 

hier gooide corona roet in het eten. Maar wat niet is, kan nog komen. Van elk 

verkocht boek (winkelprijs € 25) gaat de winst naar Hospice Egmond. 

Naast dit grote project draait Jesse al vanaf het begin mee in de werkgroep die 

zich met de PR en communicatie voor Hospice Egmond bezighoudt. Samen met Sidney Groot, Mark Broersen 

en Nick Peetoom maakte hij folders, de website en plannen voor campagne-achtige activiteiten. Doel is de 

betrokkenheid van de inwoners in en om de Egmonden nog verder te vergroten.  

Nu er meer vrijwilligers in touw zijn, kijkt hij optimistisch naar de zomer en het najaar van 2020.  ‘We hebben 

een goede warming-up gehad, maar de strijd om grotere betrokkenheid is nu pas echt begonnen. Het 

startschot was misschien wel een paginagroot artikel in Dorpsgenoten. Het leverde direct meer donateurs en 

meer vrijwilligers op. Dus zodra we nog meer aan de zichtbaarheid kunnen gaan doen, als er meer ruimte 

komt voor evenementen in de Egmonden, dan zijn wij ook van de partij. Hoort, zegt het voort: we werken met 

veel sympathisanten en vrienden verder aan de realisering van Hospice Egmond. 

  

JESSE REIJ: VRIJWILLIGER VAN HET EERSTE UUR 



 

 

 

Foto 1: Mei werd metselmaand, het ging de eerste dagen van mei heel hard 

Foto 2: Detail van de mooie afgeronde hoeken 

Foto 3: De donkergrijze stenen leiden naar de parkeergarage van het zorghotel 

 

De bouw van het hospice en van de 

zorgappartementen aan het begin 

van de Sportlaan in Egmond aan Zee 

vordert! Het is duidelijk dat de twee 

gebouwen ontworpen zijn door 

dezelfde architect. En voor de 

afbouw en inrichting wordt - daar 

waar het voordelig uitpakt voor het 

hospice – wel op onderdelen 

samengewerkt. Maar verder zijn het 

alleen goede buren, twee  

zelfstandige organisaties met een 

eigen bestuur, eigen medewerkers 

en eigen gasten. 

 

 

Doneren kan via IBAN: NL09 RABO 0176973192, t.n.v. Stichting Zeedistel, Hospice Egmond. 

Online doneren via Ideal is ook mogelijk via onze website. 

Website:  www.hospice-egmond.nl  

Facebook:  www.facebook.com/hospiceegmond 
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