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Jan Mesu, voorzitter van ‘Stichting Zeedistel’, kan enige 

teleurstelling niet verbloemen, maar verder vindt hij het logisch 

dat de opening van Hospice Egmond doorgeschoven wordt naar 

een later moment. 

‘We kampen met een serieus probleem: het coronavirus is er 

lastig onder te krijgen en de minister-president heeft in zijn 

tweede toespraak vanuit het Torenkamertje iedereen met klem 

op het hart gedrukt te helpen het virus er onder te krijgen. Voor 

ons was toen wel duidelijk dat we onze voorgenomen plannen 

zouden opschuiven tot na 19 januari 2021. Dat geldt voor de 

officiële opening, het geldt ook voor een ‘oefenweek’ voor onze 

circa 60 vrijwilligers. Ze hebben een training achter de rug over 

palliatieve terminale zorg, maar moeten ook weten hoe de 

keukenapparatuur werkt, hoe de bedden bediend en verreden 

kunnen worden, hoe en waar de voorraden materiaal liggen, hoe 

het werkt met verwarming, verlichting en al dat soort zaken. We 

vinden dat dit in veilige omstandigheden moet gebeuren. We hebben de verantwoordelijkheid voor deze 

groep, voor een belangrijk deel zijn het mensen die zelf tot de risicogroep behoren en die ook kwetsbare 

familieleden hebben.’ 

Corona 
Overigens is het niet de eerste keer dat we planningen moesten bijstellen als gevolg van de corona. 

Leveranties liepen vertraging op omdat sommige materialen of onderdelen niet op tijd geleverd konden 

worden. Wat tijdens de eerste lock-down gebeurde, overkwam ons nu weer op onderdelen. Toch dachten we 

het allemaal te kunnen redden. Maar we vinden starten nu, mede met het oog op al die vrijwilligers die in een 

voor hen nog onbekende omgeving in een contactsituatie met gasten, bezoekers, professionele hulpverleners 

en met elkaar moeten werken, onwenselijk. Dat gevoegd bij het feit dat we nog geen aanmeldingen hebben 

per 11 januari 2021 

 

Dankbaar 

Jan Mesu is een man, die zich toch vooral dankbaar voelt. ‘Ik had veel vertrouwen in de inwoners van de 

Egmonden, en dat bleek volkomen terecht. Sterker nog, ik heb met stijgende bewondering dit jaar gezien hoe 

tientallen mensen actief in touw waren en bleven voor het Hospice Egmond. Ondanks de corona en toch ook 

opererend binnen de coronaregels. Ik vind dat een applaus voor al die helpers en ondersteuners wel op zijn 

plaats is. We zijn ontzettend dankbaar voor alle hulp die er geweest is en die er nog steeds is.’ 
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Sobere opening 

De officiële opening was gepland op 7 januari 2021. Dat zou een sobere bijeenkomst worden met twee 

mensen in de hoofdrol. ‘We hadden de burgemeester uitgenodigd, omdat hij ons inziens het beste alle 

inwoners van de Egmonden en omgeving kan representeren. En het was natuurlijk buiten kijf dat er ook een 

rol zou zijn voor Jessica Zwart. Zij nam het initiatief, wist vele mensen te inspireren, werd en bleef actief in het 

bestuur en als adviseur van iedereen die een rol speelde bij de opzet, bouw en inrichting, en bij de werving 

van vrijwilligers. Een ‘dijk van een vrouw’. 

(Bijna) geen publiek 

Er zou bijna geen publiek zijn bij die opening? ‘Helaas niet, ook al met de toen geldende corona-maatregelen’ 

zegt Mesu. ‘Geen publiek, alleen het bestuur en een handvol genodigden. We gingen er van uit dat we vanaf 

11 januari de eerste kamers voor gasten gereed zouden kunnen hebben. We hopen nog steeds dat het ergens 

die maand zal lukken. Er zijn nu nog geen aanmeldingen, maar huisartsen en zorgorganisaties houden we 

goed geïnformeerd over de situatie. Van uitstel komt geen afstel.’ 

 

Digitale rondleiding 

‘We maken voor het publiek straks een digitale rondleiding op www.hospice-egmond.nl en op Facebook. Zo 

kunnen we dan iedereen laten zien hoe mooi het geworden is. Want mooi wordt het zeker. Als straks ook de 

deuren, de gordijnen en de bedden geleverd kunnen worden, dan staat er een prachtig hospice klaar voor de 

Egmonden en omstreken! Nog even geduld!’ 

 

Een van de mensen die zich al vanaf het allerprilste begin 

van de planvorming over de vormgeving van Hospice 

Egmond heeft gebogen is Jaap Swan (53) uit Warmenhuizen. 

Zijn tweemans architectenbureau mocht al ten behoeve van 

een nog te realiseren appartementencomplex en een los 

daarvan te realiseren hospice eind 2016 meedenken over 

een schetsontwerp ten behoeve van de gesprekken met o.a. 

de gemeente. In gesprekken met het bestuur van Stichting 

Zeedistel kristalliseerden zich de randvoorwaarden. Het 

gebouw mocht niet weggestopt worden in een stil hoekje, 

maar moest de gasten de mogelijkheid bieden het contact 

met de buitenwereld te ervaren. Hij vond het een uitdaging: 

een hospice aan een doorgaande weg! Hij vindt het wel een hele goede, mooie plek. De gasten kijken uit op 

voetgangers, fietsers en auto’s op weg naar zee, maar ook op de opgang naar de uitkijktoren, toch een mooie 

groene long in Egmond. Maar de weg tussen schetsontwerp naar realisering is nu eenmaal altijd lang. Overleg 

met de overheid, het doen van noodzakelijke onderzoeken (natuurwaarden, wat zit er in de grond, andere 

plannen in de omgeving), het maken van een bestemmingsplan door de gemeente en het maken van een 

beleidsplan door het bestuur, het hoort er allemaal bij. Tijdens zo’n proces groeit een schetsontwerp uit tot 

een voorlopig bouwplan. En dan nog zijn er af en toe aanpassingen nodig, in overleg met de opdrachtgevers, 

de aannemer etc.  

 

Nu de bouw bijna af is, kijkt hij tevreden terug en is hij heel benieuwd naar de ervaringen van de gasten, hun 

families en de passanten. Zijn ontwerp, en het werk van zijn collega’s in de binnenhuis- en in de 

landschapsarchitectuur moeten samen zorgen voor een warm en huiselijk bijna-thuis-huis voor de Egmonden 

en omgeving. 

  

  

JAAP SWAN, ARCHITECT: ‘HET GEBOUW OPENT ZICH NAAR DE WEG’ 
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Ze is opgetogen, verbaasd, blij, moe en dankbaar tegelijkertijd, Jessica 

Zwart uit Egmond aan Zee. Zij besloot ergens in 2013 om een 

langgekoesterde droom om te zetten in daden: ze ging vechten om in 

de Egmonden een hospice te realiseren. 

Anno december 2020 concludeert ze dat het gelukt is! Het gebouw 

staat, het wachten is nog op de gordijnen, de bedden, het servies en op 

nog wat details. De opening schuift iets door, maar het jaartal 2021 zal 

straks toch trots vermeld kunnen worden als het jaar van de realisatie. 

In de Nieuwsbrief van januari blikken we met Jessica terug op de jaren 

2013-2021. 

 

 

Hospice Egmond krijgt met de komst van Els Rosenmöller 

een tweede coördinator naast Esther van Reden. Dat is een 

hele opluchting voor het bestuur om twee ervaren vrouwen 

gevonden te hebben die samen in duo-schap de 

belangrijkste schakel in de uitvoerende organisatie van het 

hospice zullen vormen. 

Els is net als Esther gepokt en gemazeld in het leidinggeven 

aan vrijwilligers. Ze heeft onder andere vijf jaar gewerkt bij 

de Hospice Groep Haarlem, en had twaalf jaar een eigen 

praktijk stervensbegeleiding ‘Verlies en Rouw’. Een bezige bij 

die daarnaast altijd creatief bezig is: schilderen, 

houtbewerken, naaien, breien: haar handen moeten iets te 

doen hebben terwijl in haar hoofd het denken, filosoferen en 

mediteren doorgaat. 

Els deed vroeger de Hotelschool, maar besloot na een aantal 

trieste persoonlijke ervaringen, de steven te wenden en te gaan werken in de stervensbegeleiding. Ze volgde 

opleidingen aan de Academie voor Psychotherapie, de Hogeschool voor Geesteswetenschappen en nog wat 

andere instituten en het bieden van hulp en begeleiding bij rouw en verlies werd haar passie. Maar ze is ook 

dol op koken en creatief bezig zijn in de keuken. Dat mondde uit in een cateringbedrijfje ‘Who Els’. 

 Ze ontdekte een fantastisch format en organiseerde met enige regelmaat diners voor mensen in de laatste 

levensfase. ‘Het werkt ’zegt ze enthousiast. ‘Je maakt het praten tussen lotgenoten makkelijker en 

laagdrempeliger, het kan helpen in de rouwbegeleiding. En ik kon dus twee passies combineren. Of en hoe dat 

misschien ook in Egmond gaat gebeuren? Eerst maar eens samen met Esther het avontuur van een startend 

hospice aangaan.’ 

Els woont, samen met haar man, sinds kort in Spaarndam. Haar kinderen zijn tussen de 33 en 22 jaar en 

inmiddels heeft ze de status van ‘oma’ bereikt door de geboorte dit jaar van haar eerste kleinkind. Ze ging na 

haar verhuizing op zoek naar een passende nieuwe manier om toch weer iets aan stervensbegeleiding te 

doen. Hoorde van een vriendin in Alkmaar van het initiatief in Egmond, meldde zich bij Esther en kon eind 

november als vrijwilliger/coördinator aanschuiven. 
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ELS ROSENMÖLLER (56) VOLGT HAAR PASSIES 



 

 

Het waren in december al drukke dagen voor bestuur 

en medewerkers van het hospice, want voorafgaand 

aan de geplande opening waren er nog veel dingen die 

geregeld moeten worden. Proefdraaien van de 

vrijwilligers bijvoorbeeld, testen van apparatuur, 

aansluiten van de was/droogcombinatie, 

voorradenbeheer, voorlichting aan de pers. Jan Mesu 

stond RTV80 al tussen de bouwrommel te woord over 

de opening, maar voor de echte rondleidingen aan de 

lokale persvertegenwoordigers konden beginnen, 

maakte de regering de verscherpte coronamaatregelen bekend, en daarop volgde ook het uitstel van de 

opening van ons hospice. Wordt vervolgd dus. 

 

       

De gemeente laat de openbare weg opnieuw 
bestraten 

De bedopbouw is klaar, de 
televisie kan opgehangen 
worden, het 
tafeltje/bureautje is klaar, de 
verlichting doet het… 
 

In de grote familiekamer 
verdeelt dit meubel de ruimte 
in verschillende zit hoeken.  

 

 

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

Online doneren via Ideal is ook mogelijk via onze website www.hospice-egmond.nl. 
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