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DANKBARE JESSICA ZWART: ‘HET IS GELUKT!’
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 15 februari 2021 concludeert ze dat
het gelukt is! Het gebouw staat, de inrichting is piekfijn in orde,
het is mooi, warm en huiselijk geworden. Het jaartal 2021 kan
trots vermeld worden als het jaar van de realisatie en de start
van Hospice Egmond. In deze Nieuwsbrief van februari 2021
blikken we met Jessica terug op de jaren 2013-2021.
Ze had als wijkverpleegkundige vaak te maken gekregen met
stervenden, en ze was erg ongelukkig als er een eigen patiënt in
het laatste stadium waar de thuisverzorging niet meer voldoende
was, naar een ziekenhuis of verzorgingshuis moest voor de laatste fase van hun leven. ‘Je wilt ze graag tot het
eind toe begeleiden en zij hebben behoefte aan vertrouwde mensen. Ook voor de naasten is het moeilijk. Je
gunt iedereen dat het overlijden goed en vredig verloopt. Dus de opkomst van hospices en bijna-thuis-huizen
in Nederland heb ik met belangstelling gevolgd: een ideale oplossing voor als het thuis niet meer gaat. Dat
wilde ik ook hier in de Egmonden.’
Inmiddels is het gelukt! Op vrijdag 12 februari 2021 hief het bestuur in kleine, besloten kring een glas op de
voltooiing van het gebouw.

Hoe het begon
Jessica heeft turbulente jaren achter de rug.
Vanaf 2013 ging het om praten, praten, praten. Mensen interesseren voor het idee. Hen inspireren om te
geloven in de haalbaarheid. Inwoners, instellingen en organisaties vragen om daadwerkelijke steun. Ze zocht
en vond medestanders. Huisarts Michiel Zwartkruis was er een van. Siem Valkering van de Rabobank was er
ook zo een. Theo Groot vond het ook een mooi en ambitieus plan. Met een handvol medestanders gingen ze
op zoek naar een geschikt pand. Maar dat viel tegen.
De grote doorbraak kwam toen Theo Groot het tot gespreksonderwerp maakte in zijn huiselijke kring. Theo
en zijn vrouw Ted(dy) hadden een succesvol bedrijf opgebouwd met hotels en vastgoed in Egmond en
omgeving. Zij waren aan het afbouwen om hun zaken over te dragen aan de volgende generatie Groot. Ze
besloten hun werkzame leven en hun maatschappelijke betrokkenheid af te ronden met een bijdrage aan de

bevolking van de Egmonden. Ze stelden Jessica en de inmiddels opgerichte ‘Stichting Zeedistel, Hospice
Egmond’ een stuk grond naast een nieuw te bouwen appartementencomplex ter beschikking. Hier kon een
nieuw te bouwen hospice met drie gastenkamers verrijzen. De familie Groot zou het casco bouwen en de
stichting zou de eerste 25 jaar vrijgesteld worden van huur. De vlag kon uit!
Jessica: ‘Het was ongelofelijk. Zo’n royale schenking! En naast het financiële gebaar was er ook de volledige
support van Rith, Saskia en Suus Groot. Ze willen op de achtergrond blijven, maar ze hebben allemaal op hun
manier meegeholpen in het verdere proces van plannen maken, andere mensen enthousiasmeren en acties
bedenken om sponsors en donateurs te vinden voor de afbouw en inrichting van het pand.’
‘Wie vanaf het begin ook superbelangrijk was: Cor Tervoort. Hij wist als
gepensioneerd aannemer als geen ander wat er allemaal nog zou komen
kijken om van een casco een ingericht hospice te maken. Hij wist bovendien
links en rechts vaklieden te enthousiasmeren om als vrijwilliger voor ons aan
de slag te gaan. Het was echt fantastisch, zoals de trein toen is gaan rijden.
Eind 2019 stond ik op het zand van de kaal gemaakte locatie van de oude
speeltuin met de eerste containers op de achtergrond. En nu, februari 2021,
is alles en iedereen klaar. De eerste gasten kunnen terecht!’

Het jaar 2020
‘2020 was dus een ongelofelijk jaar. Het is niet te bevatten wat er allemaal
gebeurd is! Toen eenmaal de fundering lag, dacht ik ‘wat groot’, maar kon ik
me toch echt niet voorstellen hoe het echt zou worden. Bij elke volgende fase sloeg die verwondering weer
toe, het werd zo ruim en mooi!’
Ook de organisatie groeide: er werden onder het bestuur van de stichting vijf werkgroepen gevormd. Eén
voor de bouw en inrichting, één voor de financiën en fondsenwerving, één voor de zorg, één voor de werving
en training van vrijwilligers en één voor de PR, donateurs en communicatie. Totaal ruim 20 vrijwilligers.
Inmiddels is er een bestuur van 5 mensen plus een ondersteuner en een raad van toezicht (3 leden) gevormd.
Jessica roemt het werk dat er zo al verzet is: ‘We vonden fondsen, sponsors en donateurs: grote en kleine. We
hebben ze allemaal even lief: men geeft wat men kan! Ook het werven van vrijwilligers, zowel voor de bouw
als voor de dagelijkse praktijk in het hospice, was een grote klus. Maar er staan nu zo’n 60 mensen klaar!’
‘Weet je, je komt zelf in zo’n jaar in een flow. Ik ben er supertrots op dat ik het volgehouden heb, maar ik ben
vooral blij en dankbaar dat er zoveel mensen om ons heen zijn gaan staan en ons op welke manier dan ook
gesteund hebben. Zonder al die mensen, zeker ook de inwoners van de Egmonden en omgeving, zou de klus
niet geklaard zijn. En last but not least ben ik mijn man ook veel dank verschuldigd. Hij heeft mij alle tijd
gegund om me in te zetten voor het hospice. Zonder zijn geduld was het vele malen moeilijker geweest.’

Met elkaar, voor elkaar
De opleving van de corona zorgde tot twee keer toe voor een tegenvaller: verscherpte maatregelen, zoveel
mogelijk thuisblijven, geen grotere gezelschappen, hier paste het niet om een officiële opening te organiseren
en ook niet om te gaan oefenen met de vrijwilligers. ‘Maar het echte doel is wel bereikt, concludeert Jessica
Zwart: ‘we kijken terug op een fantastisch voorbereidingsjaar en er valt dus wel degelijk iets te vieren. We
deden het met elkaar en voor elkaar!’

ELEKTRISCHE STRANDROLSTOEL!
Daar was ie dan, de langverwachte elektrische strandrolstoel!
Jessica Zwart poseert hier samen met Corine de Jager, voorzitter van
de Samenloop voor Hoop Bergen-Alkmaar e.o. met de cheque van het
Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). Samen met een mooie gift van de
vorig jaar opgeheven Alkmaarse Bankiersvereniging kon deze
strandrolstoel aangeschaft worden.
Het plan ervoor was al jaren geleden geboren, in de aanloop van het
24-uurs wandelevenement. Ook hier zorgde coronamaatregelen voor
roet in het eten. Geen Samenloop, geen geld, geen elektrische
strandrolstoel, zo werd gevreesd.
Maar het KWF wilde toch graag een aantal lokale doelen honoreren,
waaronder deze prachtige aanschaf voor Hospice Egmond. Alle
betrokkenen blij!

GEVELSTEEN NOG EVEN IN DE WACHT GEZET
‘Met elkaar – Voor elkaar’ is de alleszeggende tekst op
de gevelsteen die waarschijnlijk inmiddels door
tegelzetter John Tervoort stevig is ingemetseld. Maar
op 12 februari 2021 maakte de sneeuw en stevige vorst
een eind aan het idee dat dit een min of meer officiele
handeling te midden van de bestuursleden zou kunnen
zijn.
John hield hem voor de foto even op zijn plaats.
Het is toch een mooi uitroepteken achter een lange tijd
van voorbereiding, uitvoering en grote betrokkenheid
van de inwoners van De Egmonden en omstreken.

EÉN VRIEND(IN) MOCHT KIJKJE NEMEN
Geen officiële opening, geen open huis, geen
bezoekers. Wat was dat jammer. Maar vlak voordat het
gebouw op 15 januari opengesteld werd voor gasten,
mocht de eerste die zich indertijd aanmeldde als lid
van onze Vriendenkring, toch even komen kijken. Trees
Bruinsma vertegenwoordigde zo even het grote
publiek. Ze feliciteerde Jessica Zwart, en al die anderen
die zo hard hadden gewerkt aan het resultaat. ‘Wat is
het mooi, ruim en warm geworden! Boven alle
verwachting!’

‘STILLE’ OPENING
12 februari 2021
Een feestelijke proost van Jessica Zwart met Theo
en Ted Groot. De familie Groot maakte met hun
genereuze gift de bouw mogelijk. Maar natuurlijk
ook een gelukwens tussen initiatiefneemster
Jessica en de man die de hele afbouw en
inrichting gecoördineerd heeft en vele
vrijwilligers hiervoor wist te inspireren:
Cor Tervoort.
En tenslotte het bestuur: in de zon én de sneeuw,
op de voorgeschreven 1,5 meter van elkaar, vlnr:
Jan Mesu, Monic Hopman, Michiel Zwartkruis,
Jessica Zwart, Marit Molenaar en Saskia Groot.

Foto’s door Jesse Reij & Mark Broersen

PUBQUIZ NATUURLIJK!
Restaurant Natuurlijk organiseerde op 6 februari een PubQuiz: ‘Kwist ’t Niet’. Niet zomaar een kwisje, het
evenement werd op geestig aan elkaar gepraat door Edwin de Groot en Niels Gouda, eigenaar van Natuurlijk,
natuurlijk.
Bijzonder was ook dat een deel van de opbrengst, €2,50 per inschrijving, bestemd was voor ons hospice:
totaal €815!
De inschrijvingen stroomden direct na de aankondiging van de pubquiz via Facebook binnen. Uiteindelijk
hebben 326 mensen zich ingeschreven, soms in groepjes van twee of vier maar ook als individu. De vragen
liepen nogal uiteen van vragen over de Egmonden of bekende Egmonders tot vragen over Elvis Presley, de
boktor, wereldgebouwen en andere uiteenlopende onderwerpen. Voorbereiden was dus onmogelijk.
Alle deelnemers kregen bij inschrijving van €15 per persoon ook een zeer goed gevulde borrelbox met kaas,
olijven, diverse vleeswaren, heerlijke huisgerookte zalm en nog zelf op te warmen satéballetjes en
kippenvleugeltjes. Wat een fantastisch idee om zo mensen te verbinden op een zaterdagavond met een
avondklok! De enthousiastelingen kwamen overigens niet alleen uit de Egmonden, er waren ook deelnemers
uit onder andere Heiloo.
De technische kant werd verzorgd door Werner Visser. Mirjam van Doorneveld en Femke Wijker zorgden
ervoor dat de live chat via Facebook tijdens de pubquiz ‘bemand’ bleef. De hele avond kwamen enthousiaste
en sportieve reacties binnen. De technische verbinding met Kahoot! verliep niet bij elke deelnemer gladjes,
maar een oplossing was altijd zo gevonden.
De prijzen voor elk van de drie rondes met 20 vragen waren ter
beschikking gesteld door lokale ondernemers. Hierdoor ook duidelijk
betrokken bij elkaar en bij Hospice Egmond. Speciale dank aan deze
vijftien ondernemers!
Als laatste stelde quizmaster Edwin aan alle deelnemers de vraag of
er animo is voor een volgende pubquiz. Die animo is er Natuurlijk!

ACTIE ‘DE HELPENDE KAAS’
Luuk Koopman, sinds zomer 2020 eigenaar van Kaashuis Tromp Egmond (in
Egmond aan den Hoef), doet mee met een actie van de producenten van
Beemsterkaas, en koos ons hospice uit als het gekozen lokale goede doel. In de
periode vanaf nu tot aan eind van dit jaar zal voor elke kilo Beemster Extra belegen
40 cent worden gedoneerd aan het hospice.

‘HARTEKLOP’ VOOR VRIJWILLIGERS HOSPICE EGMOND
Beeldhouwster Lous Scheen (71) uit Egmond aan Zee maakte als eerbetoon
aan al die vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de afbouw en inrichting
van ons gebouw én aan al die vrijwilligers die gaan helpen in de dagelijkse
ondersteuning, een beeld. Het kreeg de naam ‘Harteklop’. Het is gemaakt uit
crèmekleurig Limburgs mergel en laat aan alle kanten harten zien, hier en
daar aangevuld met een brokje bergkristal en amethist. Twee handen houden
de harten beschermend bij elkaar. Het is inmiddels overgedragen aan de
coördinatoren van het hospice en het krijgt - met heel veel dank - een
plaatsje in de vrijwilligersruimte.

DE ‘JONGE HONDEN’ ACHTER WWW.HOSPICE-EGMOND.NL
Het was Theo Groot zelf die met zijn neus voor talent een paar jonge mensen rechtstreeks benaderde met het
verzoek iets te gaan doen voor de PR en communicatie van een op te richten hospice.
Eén van die mensen was zijn neef Sidney Groot (toen 24), net afgestudeerd op de Hbo-opleiding commerciële
economie. Zijn eindscriptie ging over het vergroten van de online zichtbaarheid van het restaurant in Hotel
Zuiderduin, gevolgd door een half jaar werkervaring op de marketingafdeling van Zuiderduin. Daarna volgden
banen bij het reclamebureau van zijn vader, een bureau voor webdesign en een ander commercieel bureau
waar hij de marketing en design voor zijn rekening neemt. Tijdens die hele periode ging hij als vrijwilliger aan
de slag voor het hospice. Schreef een beleidsplan, maakte folders, zette de eerste stappen op het pad van
fondsenwerving en ontwierp en realiseerde samen met Nick Peetoom een professionele website.
Ook Nick Peetoom (32), geboren en getogen in Egmond aan den Hoef is geschoold in vormgeving,
multimediadesign en alle moderne vormen van communicatie. Na zijn Hbo-opleiding startte hij zijn eigen
bedrijf: NP Design. Daarnaast ging hij in dienst bij Buro Noordzee dat een belangrijke deel van alle vormgeving
voor Hotel Zuiderduin doet. Na verloop van tijd ging hij er als freelancer werken, waardoor er ook meer
ruimte kwam voor andere opdrachtgevers. Nick werkt momenteel voornamelijk voor een opdrachtgever uit
Haarlem, maar blijft Egmond aan den Hoef trouw. Hij is al ruim tien jaar slagwerker bij ‘Muziekvereniging
Lamoraal van Egmont’ en neemt daar ook de PR voor zijn rekening. Hij is opgegroeid met een besef van het
belang van maatschappelijke verbondenheid. En dat is ook precies de reden waarom hij zich als vrijwilliger
actief voor Hospice Egmond inzet.
Vernieuwingsslag website
Sidney en Nick hebben net een grote vernieuwingsoperatie voor de website van het hospice achter de rug. Nu
het niet meer ging om de voortgang van bouw en het werven van donateurs en vrijwilligers, maar om het
tonen van het resultaat en het inspireren van het grote publiek om het hospice te blijven steunen, was de
website aan een ander jasje toe. Bovendien strooide coronamaatregelen roet in het eten van een officiële
opening, open dagen voor belangstellenden, de werving voor de Vriendenkring van het hospice en dergelijke.
Twee andere leden uit de PR-groep van het Hospice (Jesse Reij en Mark Broersen) maakten foto’s en
filmbeelden. Daarmee opent nu de vernieuwde website. Het bestuur, de medewerkers, de vrijwilligers:
iedereen is blij verrast door het resultaat: vrijwilligerswerk van jonge, gedreven professionals!
Bij de foto’s: links Nick Peetoom, rechts Sidney Groot

VERTROUWENSPERSOON
Zoals elke bonafide Nederlandse organisatie die werkt met vrijwilligers, heeft ook de ‘Stichting Zeedistel,
Hospice Egmond’ zorg gedragen voor een correct stelsel van regels met contracten en afspraken. Zo
beschikken alle vrijwilligers inmiddels over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en is er inmiddels een
vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Bij ons is dat Renske Smit, huisarts in de Huisartsenpraktijk Egmond
aan Zee. Renske doet dat zelf ook als vrijwilliger; hulde!

JAN MESU: TEVREDEN EN TROTS
‘Onze uitdaging was om niet te lang te treuren
over de onmogelijkheid om ons mooie, nieuwe
gebouw een paar dagen open te stellen voor al
die mensen die ons gesteund hebben in de
periode 2013- 2021. We zagen ook af van een
officiële opening. We hadden tevoren gedacht
Jessica Zwart samen met burgemeester Peter
Rehwinkel onze gevelsteen te laten onthullen.
Het leek ons een mooie symboliek de
burgemeester een rol te laten spelen als
vertegenwoordiger van al die Egmonders en
Egmondse ondernemers die actief zijn geweest.
We hadden hem ook al uitgenodigd, en hij nam
die uitnodiging graag aan. Een toen maakten we
een lijstje van de mensen die er dan toch omheen
zouden willen en moeten staan. Onmogelijk binnen de 1,5 meter onderlinge afstanden. Exit officiële
happening. Het werd een eenvoudig fotomoment.’
Jan Mesu, voorzitter van ‘Stichting Zeedistel, Hospice Egmond’ kijkt evenwel tevreden terug op de
openingsdag. ‘We zaten nog midden in de sneeuw, maar kregen daar een stralende zon bij cadeau. We gingen
als bestuur met z’n zessen buiten op de foto: allemaal even blij en trots dat het hospice helemaal klaar was. Ik
had een lint en een schaar in m’n zak gestoken, had bloemen geregeld en kon dus Jessica daarna toch nog
verrassen met de uitnodiging een lint door te knippen! Toch een bijzonder en ontroerend moment’, aldus Jan
Mesu’, ík ben een tevreden en trotse voorzitter.’

LAATSTE MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF
Na 12 maandelijkse nieuwsbrieven, zal onze nieuwsvoorziening in een ander tempo plaats gaan vinden. Voor
de zomer laten we graag weten hoe we de eerste maanden ’gedraaid’ hebben. Dan hebben we een beeld van
de plannen voor het tweede half jaar. We denken aan een campagne om de ‘Vriendenkring Hospice Egmond’
te laten groeien.
De website www.hospice-egmond.nl wordt actueel gehouden, wij nodigen iedereen uit daar af en toe een
kijkje te nemen. Op dit moment staat op de homepage een filmpje van 3 minuten met een introductie en
rondleiding door Jessica Zwart. Gaat dat zien!
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