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LEKKER NAAR BUITEN MET DE STRANDROLSTOEL
Het was een mooie dag in april. Nog wel een beetje
fris, maar met een zeer aanlokkelijk zonnetje.
Dus één van onze gasten, Gré Kits, wilde maar wat
graag de elektrische strandrolstoel eens uitproberen.
Zoon Richard en kleinzoon A-Jay hadden er ook zin in.
Warm vest aan, dekentje mee, genieten maar!
Woorden zijn verder overbodig. Wat zijn we blij met de
goede gevers, waaronder het KWF!

OP DE GRENS VAN LEVEN EN DOOD
Gasten, familie, de professionals uit de zorg en de vrijwilligers in het hospice: we zijn er allemaal van
doordrongen dat we leven op de grens van leven en dood. Het is een bijzondere tijd waarin iedereen nadenkt
over alles dat er achter je, maar ook het leven dat nog voor je ligt. Het is ook een tijd waarin je wilt genieten
van de kleine fijne dingen: de zon die schijnt, de bloemen die bloeien, een lekker visje bij de maaltijd, een
mooie kaart of brief van lieve vrienden, de feestelijke dagen.
De afgelopen maand kwam het allemaal weer bij elkaar en dat lees je terug in deze nieuwsbrief. Op de
volgende pagina leest u tweemaal een In Memoriam voor lieve gasten die we in een maand tijd zo goed
leerden kennen en die verderop in dit blad een hoofdrol spelen. Ze wisten dat ze de uitgave van de
nieuwsbrief misschien niet meer mee zouden kunnen maken, maar ze vonden het belangrijk om anderen te
laten zien hoe optimistisch ze waren bij elke goede dag die hen nog gegund was.
Op pagina 3 een interview met Marie Zwaan-de Graaff (Ϯ 10 mei) en haar vriendin Engelien Groot, dat we
eind april met haar hadden. Ze vonden het leuk om mee te werken, omdat zij iedereen graag wilden laten
weten hoe waardevol vriendschap is en hoe belangrijk zij een kleinschalig en warm bijna-thuis-huis vinden.
Verderop vrolijke beelden van Koningsdag in het hospice, waarop we ook de verjaardag van de heer Engelhart
(Ϯ 12mei) vierden.

VRIENDENKRING FORS GEGROEID
Onze Vriendenkring is gegroeid van 26 naar 169 leden! Dat is een verzesvoudiging; daar zijn we allemaal heel
erg blij mee.
Eind maart voerden we actie via de lokale pers om Vrienden voor onze Vriendenkring te werven. Deze
vrienden verbinden zich aan ons hospice met een jaarlijks lidmaatschap van € 15. Het geld wordt gebruikt om
de laatste wensen van onze gasten in vervulling te laten gaan en om onze vrijwilligers in hun werk te
ondersteunen. Voor ons is het fijn om zo een mooie basis voor dergelijke
begrotingsposten te hebben. We zijn dan ook heel blij dat de actie zo mooi
verlopen is.
Sommige mensen vonden het bedrag van €15 aan de bescheiden kant, maar
anderen waren weer blij dat het zo geen exclusieve club voor de mensen met
een ruimere portemonnee wordt. Een paar Vrienden stroomden door naar een
(belastingtechnisch interessant) contract voor een hoger bedrag gedurende vijf
jaar. Ook fijn.
We wachten het verloop van de corona en de coronamaatregelen af voor we een eerste Vriendenlezing gaan
organiseren. Alle Vrienden zullen we daarvoor te zijner tijd persoonlijk uitnodigen.

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Op maandag 10 mei overleed in ons hospice

Op woensdag 12 mei overleed in ons hospice

Marie Zwaan-de Graaff

De heer H. Engelhart

uit Egmond aan Zee; ze was 90 jaar.

uit Egmond aan den Hoef, 97 jaar.

Ze was blij dat ze de laatste weken van haar
leven in ons hospice kon zijn. Alle vrijwilligers
raakten erg op haar gesteld; zij gaf aandacht
en complimenten; wij zorgden graag voor
haar.

Hij vertelde ons veel over zijn lange leven,
waarin zijn ervaringen in de oorlog, zijn tijd
bij het korps mariniers en zijn liefde voor en
heimwee naar zijn overleden vrouw, zo
belangrijk waren.

Onze gedachten zijn bij haar dochters en
haar ruime kring van familie en vrienden.

Wij denken aan zijn kinderen, ze waren hier
trouw.

Wat zal ze gemist worden.

VRIENDINNEN VOOR ALTIJD
Ze delen lief en leed met elkaar, kunnen samen lachen,
maar kennen en herkennen ook hun tranen en verdriet.
Gepokt en gemazeld door het leven zijn ze vooral vrolijk
en dankbaar: Marie Zwaan-de Graaff (90) en Engelien
Groot (82), vriendinnen. Ze zien het glas eerder halfvol
dan halfleeg. Dat deden ze vroeger, dan doen ze nu nog.
Marie Zwaan belandde met een niet verder te
behandelen kanker in het ziekenhuis, en koos er in
overleg met haar dochters voor te verhuizen naar ons
splinternieuwe hospice in haar eigen woonplaats:
Egmond aan Zee. Engelien fietst nu gemakkelijk een
paar keer per week naar haar toe, gewoon voor de
gezelligheid, net als altijd. Zij is trouwens niet de enige
vriendin, want Marie Zwaan en haar 8 jaar geleden
overleden man, bouwden in hun leven een kring van trouwe vrienden en vriendinnen om zich heen. Wie er
nog zijn, koestert zich graag aan de positieve en verbindende kracht van Marie. We kozen dit tweetal uit
omdat we merkten hoe zij zich actief inzetten voor de werving van nieuwe leden voor de Vriendenkring
Hospice Egmond.
Beide dames laten zich niet de kaas van het brood eten, maar kiezen ervoor daarbij vooral gebruik te maken
van hun charmes en positivisme. Ze hebben een boodschap: het hospice moet gesteund! Nu ze ervaren hoe
goed het is dichtbij je familie en vrienden, omringd door zorg en respect, in een huiselijk sfeer je leven af te
kunnen ronden, mag en moet de hele Derper gemeenschap (en meer) het weten: een bijna-thuis-huis is na je
eigen huis de beste plaats om je over te geven aan wat komen gaat. Marie vertelt: ’Ik ben heel blij dat ik nog
goed in mijn hoofd ben, ook al mankeert er nu wat aan het lijf. Maar ik word goed verzorgd, krijg te eten wat
ik wil, iedereen is hartelijk en geen vraag is te veel. Ik heb een schitterende plek, zie mensen langslopen of
langsrijden richting strand, ontvang hier mijn vriendinnen en kan als ik wil ook altijd in de grote huiskamer
terecht. Van de week kon ik ook even helpen met de was opvouwen, maak je je toch nog even verdienstelijk!’
Engelien: ‘En er kan hier veel, vertel even over je kleinzoon!’ en Marie trots: ’Mijn kleinzoon heeft hier wat
verse tongetjes gebakken, zo heerlijk’.
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Engelien: ‘Mijn man en ik hadden vroeger een melkzaak, later een zelfbedieningszaak in de Ankerstraat. Wij
woonden eerst achter en later boven de zaak. Marie kende ik als buurvrouw en ze kwam ook in de winkel en
we kenden elkaar ook van de kerk. We waren jong, kregen dochters (zij drie, ik één), dus je leeft naast en met
elkaar, deelt dezelfde normen en waarden, dezelfde zorgen en zorgjes om de kinderen, gewoon, zoals dat
gaat. Zij gingen verhuizen naar het Jacob Scholplantsoen, waar nieuwe huizen werden gebouwd, je was blij
voor hen, het veranderde de vriendschap niet.’
Marie: ’Mijn man werkte eerst bij de gemeente (voor de gemeentelijke gasfabriek), later bij het PEN. Maar hij
was altijd ook heel actief in de hervormde kerkgemeenschap, in het kerkbestuur en in de kerkenraad,
Engelien ook. De kinderen zaten bij elkaar in de klas, we zaten in de oudercommissie, we vierden
verjaardagen met elkaar, wij scheelden wel acht jaar, maar dat speelt in die fase van je leven geen rol. Hoe je
samenwerkt in het vrijwilligerswerk, dat is belangrijk.’ Ze vertelt met trots hoe haar man 45 jaar
vrijwilligerswerk in de kerk heeft gedaan, na de bestuurlijke dingen vooral ook als koster.’ Ze slikt haar
ontroering weg en snijdt een ander onderwerp aan.
Goed gekapt, goed gekleed, maar vooral: harmonie en steun
‘Wij zijn van de generatie die er goed verzorgd bij wil lopen. We houden ook van mooie kleding, dus als
Engelien is wezen winkelen en ze heeft iets nieuws, dan komt ze dat eerst aan mij laten zien!’ Engelien: ‘En
andersom ook hoor’! De dames kunnen dan ook mooi op de foto: ze hebben allebei iets blauws uitgezocht,

het haar van Marie is kortgeleden nog door dochter Benita gedaan. ’Vroeger ging ik naar kapper Pronk. Nu
doen mijn dochters dat beurtelings elke week, dat gaat hier gewoon door.’
Even later vat Marie samen waar het voor haar om ging en gaat in het leven: ‘Altijd bereid zijn, altijd voor
elkaar klaar staan, kiezen voor gezelligheid en harmonie. ’Zo was het in mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in een
vissersgezin met 9 kinderen, ik scheelde met mijn oudste zus twintig jaar. Als die met haar verkering met mij
in de wagen uit wandelen gestuurd werd zeiden ze tegen hen: ‘Jullie zijn er ook al vroeg bij!’ Het was een tijd
van hard werken en gezelligheid in huis. Zo ging het later ook in mijn eigen gezin.’ Engelien vertelt hoe zij als
vierde en laatste kind geboren werd in een sportief gezin. Haar vader was 35 jaar voorzitter van de
gymvereniging, dus ook zij kreeg het van huis uit mee: ‘je inzetten voor de gemeenschap hoort erbij.
Samenwerken aan je idealen bindt en geeft steun.’ Buiten dit interview vertelde ze al hoe de vriendschap met
Marie haar ook steunde toen haar laatste nog levende zus overleed. ‘Je hebt dan geen familie meer, dat voelt
zo eenzaam. Maar Marie zei toen: “Dan ben ik nu toch je zus”, dat gaf zoveel troost.’
‘Sterk geloof’
Marie heeft een sterk geloof gehouden, haar hele leven lang. Dat geeft haar veel steun en zekerheid voor de
laatste levensfase. Engelien is zo blij dat haar vriendin dit ervaart. En samen willen ze terug naar het begin van
het gesprek: ze zijn dankbaar voor het feit dat er zo’n mooi huis staat te wachten voor wie dat nodig heeft.
‘Het huis straalt openheid en vriendelijkheid uit. Jessica Zwart heeft het plan bedacht, en tiental vrijwilligers
maken er nu samen een warm bijna-thuis-huis van. Iets om dankbaar voor te zijn.’
We vragen Marie Zwaan wat zij als het allerbelangrijkst ervaart. Het antwoord laat niet lang op zich wachten:
‘De kleinschaligheid, je wordt gezien.’

KONINGSDAG 2021: EEN JARIGE IN ONS MIDDEN
De oudste gast die in de maand april in ons hospice verbleef, was
de heer Engelhart. Hij kent goede en slechte dagen; daar is hij
tegenwoordig wel aan gewend, en wij natuurlijk ook. Iedereen in
huis wist dat hij 97 jaar zou worden op Koningsdag. Zijn dochter
bracht tevoren al oranje vlaggetjes en ballonnen mee, en de
vrijwilligers begonnen die dag met het opblazen en ophangen
van de slingers in de familiekamer. En gelukkig zat het die dag
mee: mijnheer had een relatief goede dag en hij ontving vrolijk
de bloemenhulde die zijn kinderen en kleinkinderen kwamen
brengen.

Daarna was er een vrolijk moment voor koffie
met gebak. Af en toe keken we natuurlijk ook af
en toe even hoe die andere jarige zijn verjaardag
doorbracht in Eindhoven.
Hier had een van de andere gasten voor een
feestelijk glaasje advocaat met slagroom
gezorgd, en zo werd het nog een echte
verjaardag! Daarna was iedereen weer blij met
de rust en ruimte in de eigen kamer.

ESTHER VAN REDEN: ‘IK VERHEUG ME AL OP DE VOLGENDE FASE’
Ze is al een vol jaar actief betrokken bij de vormgeving van Hospice Egmond, maar nog geen kwartaal echt in
bedrijf als één van de twee coördinatoren, Esther van Reden (50).
Dat moet een bizar jaar geweest zijn: de corona brak uit en beheerste
het hele leven, inclusief alle planningen voor het hospice. Het
openbare leven kwam zo goed als stil te liggen, materialen voor de
bouw liepen vertragingen op, omdat fabrieken en
toeleveringsbedrijven geheel of gedeeltelijk kwamen stil te liggen.
Maar toch ging het voorbereidende en bestuurlijke werk door. De
werving van vrijwilligers in zomer 2020 verliep voorspoedig, en de
eerste trainingen konden binnen de anderhalve-meter-richtlijnen dat
najaar gerealiseerd worden. Lange tijd hoopte iedereen dat de daling
in de coronacijfers na de zomer van 2020 zou doorzetten en dat het
gebouw dan toch nog eind 2020 kon worden opgeleverd. Het bleek
geen haalbare kaart. De ‘tweede golf’ deed zich gelden. Uiteindelijk
kon medio februari 2021 het hospice gaan draaien. Geen officiële
opening, geen open dagen, maar wel een piekfijn ingericht gebouw en
een mooie rondleiding op videofilm.
Inmiddels was Els als tweede coördinator aangetreden en voorlopig
zou het koppel Esther & Els (beiden als vrijwilliger) zorgdragen voor het dagelijks reilen en zeilen in het
hospice, daarbij ter zijde gestaan door zo’n vijftig vrijwilligers als gastvrouw of gastheer, annex kokers,
schoonmakers, wasverzorgers etc. Er moesten roosters worden gemaakt, taakbeschrijvingen geschreven,
bestellingen gedaan, protocollen geschreven, gebruiksaanwijzingen klaargelegd, allerlei mensen bijgepraat,
en er moest aandacht zijn voor de motivatie van al die mensen die iets wilden dóén, maar nog af moesten
wachten. Als hulpcoördinator stond ook Nathalie al in de startblokken. ‘Onze onderlinge samenwerking als
drietal verloopt heel organisch, dat is fijn.’
Op 15 februari stond iedereen paraat: blij om te kunnen beginnen. En toen bleef het even heel erg stil. De
gasten stonden helemaal niet in rijen van drie te wachten op een plaatsje. Pas in de loop van die week kon de
eerste gast verwelkomd worden. De trein van vier-ploegendienst voor steeds twee vrijwilligers kon gaan
rijden…En toen?
‘Toen overleed onze eerste gast, na precies één week bij ons. Daarna weer stilte. Dat was wel even
terugschakelen. Maar inmiddels hebben we een volle maand continue gedraaid en het gaat heel goed. Wij zijn
blij met de manier waarop elke vrijwilliger op eigen wijze invulling geeft aan de taken. En het belangrijkste:
onze gasten tonen zich heel tevreden over het huis, de zorg, de inzet van de vrijwilligers, de sfeer. Men ziet
hoe iedereen zijn beste beentje voorzet. Wij leren iedereen wat beter kennen, vrijwilligers doen in wisselende
samenstellingen dienst en leren elkaar beter kennen, er zijn korte lijntjes, ook met het bestuur. Iedereen is
betrokken en Els, Nathalie en ik vullen elkaar goed aan.’
Waar loop je tegenaan?
‘Voor mezelf? De week bestond - zeker in de opstartfase - uit honderd-en-één praktische dingen, je wilt
voldoende tijd en aandacht besteden aan de vrijwilligers, je wilt er ook zijn voor de gasten en de families, je
moet constant schakelen op verschillende niveaus, je bent altijd aan het vooruit denken en plannen. Wat voor
mij bovendien nieuw was, waren alle medische termen en namen van medicatie die me om mijn oren vlogen.
Dat kostte veel energie, maar inmiddels heb ik al veel geleerd. Ik ben vooral blij en dankbaar dat ik in deze rol
mijn steentje mag bijdragen!
Waar kijk je naar uit?
‘Naar de volgende fase: de verdieping in de samenwerking en naar mijn rol in de kennis en begeleiding van

het stervensproces. Vanaf oktober volg ik daarom de negen maanden durende post-HBO-opleiding ‘Omgaan
met sterven’ van het Landelijk Expertisecentrum Sterven.
Samenvattend?
De komst van gasten naar het hospice is natuurlijk vaak al overweldigend, en onze gasten zien elke vier uur
weer andere gezichten. Maar ze zien ook hoe iedereen zich inzet. Het is goed om te ervaren dat we in staat
zijn iedereen in zijn waarde te laten en er samen iets moois van maken.’

VAN HET BESTUUR
Voor je ligt Nieuwsbrief nummer 14. Na een reeks van 13 maandelijkse nieuwsbrieven vanaf de start bouw tot
en met de ingetogen openstelling in februari 2021, stappen we over op een drie- of viertal nieuwsbrieven per
jaar. We denken zo onze Vrienden, donateurs en andere belangstellenden voldoende op de hoogte te kunnen
houden van het reilen en zeilen van ons hospice.
Ons bestuur voelt zich nauw betrokken; de voornaamste lijn tussen ons en de dagelijkse praktijk kreeg vorm
in een wekelijks overleg tussen onze secretaris Jessica Zwart en de coördinatoren. De gezamenlijke conclusie
is toch wel: het loopt!
Natuurlijk waren er bij de start wat onwennigheden. We werken met zo’n vijftig vrijwilligers in dagelijks vier
wisseldiensten van vier uur. Zij moesten allemaal ontdekken hoe allerlei apparatuur werkt, hoe de
koffiemachine schoongemaakt moet worden, waar welke voorraden staan, en nog veel meer van dergelijke
praktische zaken. Ook het vullen van de dienstroosters voor de vrijwilligers was in het begin nog wel een
dingetje: niet iedereen houdt van de vroege ochtend- of de late avonddienst. De twee coördinatoren Esther
en Els bleken in de praktijk veel meer uren te draaien dan eigenlijk voorzien was. Gelukkig kregen we in
Nathalie een hulpcoördinator die zich met liefde in laat roosteren als dat nodig is.
Gasten tonen zich tevreden, hun families complimenteren ons. Wij gaan door op de ingeslagen weg.
Wel zoeken we nog meer vrijwilligers; van de oorspronkelijke aanmeldingen zijn er een aantal mensen
afgevallen om uitéénlopende, respectabele redenen. In de vakantiemaanden zullen er ook wel vrijwilligers
zich een paar weken willen uitroosteren. Dus onze oproep is: kom eens een dagdeel meelopen dit voorjaar
om te ervaren of het ook wat voor jou is. Esther en Els zitten klaar voor jouw mailtje via info@hospiceegmond.nl
Jan Mesu, voorzitter

NIEUWE FOLDERS
Er zijn nieuwe folders gemaakt, een algemene folder met
gegevens over ons hospice, en een folder speciaal voor het
werven van nieuwe vrijwilligers. Door de dreiging van corona
hebben er een aantal vrijwilligers afgehaakt. Anderen kregen
een nieuwe baan (gefeliciteerd!), gingen verhuizen, of
werden minder mobiel. Maar er zijn ook nieuwe mensen die
belangstelling hebben voor ons vrijwilligerswerk, voor hen is
de andere folder. Via de website kun je ze inzien en/of
aanvragen.

KUNST IN HET HOSPICE
In onze familiekamer hangt een groot en prachtig
schilderij van een goudplevier. Het is van de hand van de
Egmondse en internationaal bekende kunstenaar Ewoud
de Groot. De schilder had het zelf voor die plek uitgezocht
en het hangt er alsof het ervoor gemaakt is. We kregen
het in bruikleen en we mogen het ooit wisselen met een
ander groot doek van hem. Voorlopig willen we het niet
kwijt!
We kregen trouwens veel aanbiedingen van Egmondse
(hobby)schilders, maar we wilden voorzichtig met de
schaarse ruimte omgaan, en vooral ruimte bieden aan
dierbare kunstuitingen van onze gasten: het is hún thuis.
We hebben al die lieve gebaren dus van de hand gewezen,
hoe mooi de verschillende doeken ook waren. Maar nu
hebben we een paar aanwinsten in de gang opgehangen.

De aquarel van de vuurtoren J.C.J. van Speijk-monument met
de oude reddingsboot kregen we van Gré Kits, één van onze
gasten. Het is van de kunstenaar Ad.M. Oudes, bekend in de
maritieme wereld. We zullen nog proberen meer
achtergrondgegevens van zijn werk te vinden. Het heeft jaren
bij Gré Kits boven haar trap gehangen, samen met een ander
werk van Oudes. Ze vond het ooit bij de aankoop van een
huis, achtergelaten op zolder. Wij zijn er heel blij: het hoort in
Egmond!

Op de andere foto een eigen kunstwerk van de heer H. Engelhart
(97).Tijdens zijn werkzame leven als lasser ontwikkelde hij de
vaardigheid om zijn creativiteit te gebruiken met het materiaal waar
hij zo vertrouwd mee was: metaal. Van de dunste stukken blikmetaal
maakte hij takjes, bloemen, blaadjes en vogels. Voor het hechtwerk
kon hij een beroep doen op zijn collega’s. Vervolgens volgde er een
proces van zwartbranden, schuren, nog eens schuren en aflakken,
zodat roest geen kans zou krijgen. Veel kunstwerken vonden als
geschenk de weg naar vrienden, familie en bekenden. Maar een paar
stukken bewaarde hij voor thuis. En nu kunnen onze bezoekers in
onze gang zijn werk ook bewonderen.

KOOKPLOEG ZOEKT VERSTERKING!

Loes de Leeuw, Claudia Lo Pizzo en Ab de Lang zijn de drie vrijwilligers die met veel passie en plezier een
steentje bijdragen aan het verwennen van onze gasten.
Ze zijn geen kok, maar ze koken wel. Ze willen graag een bijdrage leveren aan een goed draaiend hospice,
maar voelen zich meer thuis achter het fornuis dan in de zorg. En dus verlichten zij de taak van de ruim zestig
zorg ondersteunende vrijwilligers met één of twee keer per twee weken een ‘kookdienst’. De gasten zijn
super-tevredenheid over de hobbykoks, dus iedereen blij?
Els en Esther: ‘Eigenlijk nog niet helemaal. We zouden er heel graag nog een paar hobbykoks bij willen
hebben, zodat we iets meer capaciteit op dit gebied hebben. We zoeken geen professionals, maar gewoon
mensen die het fijn vinden om voor een gezelschap van vier tot zes personen te koken. We vragen niet meer
dan ervaring in je eigen keuken: het gaat niet om culinaire hoogstandjes, maar om goede, aantrekkelijke
maaltijden in gemiddeld kleine porties.’
We hebben een prachtige keuken, voorzien van inductiekookplaat, oven met magnetron. We proberen vooral
te koken naar de wensen van onze gasten. ‘Het gaat misschien meer om verwennen dan om koken’ zegt de
een. ’Ik wil graag iets doen in het hospice, maar vind mezelf niet geschikt voor zorgtaken’ zegt de ander. En
nummer drie zegt: ‘Ik zou mezelf nooit een kok noemen, maar ik volg een recept en vind het leuk om dan een
geslaagd maaltje voor te zetten.’
Kortom: bel Esther of Els en maak een afspraak om eens langs te komen en te zien of en hoe je de
keukenploeg kunt komen versterken: 072-8889161

PS. We kunnen ook nog heel goed wat ‘gewone’ vrijwilligers gebruiken, voor de ondersteunende
verzorgende taken: rust en respectvolle sfeer bevorderen, wassen, strijken, luisterend oor bieden,
opruimen. Misschien wil je eens een dienst van vier uur meedraaien? Het kan allemaal. Even Esther of
Els mailen voor een afspraak: info@hospice-egmond.nl
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