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Nieuwe donatiekistjes
De heer Van Toor, Meg den Hartog en Dietske van Winkelhoff hebben samen
de nieuwe donatiekistjes gemaakt voor ons hospice.
De kistjes kunnen worden gebruikt bij allerlei bijeenkomsten, feesten en partijen, zowel
voor particulieren als voor bedrijven. Ze zijn een vervanging van de melkbus die voorheen
voor donaties kon worden geleend. De heer Van Toor heeft de kistjes op maat gemaakt,
met oog voor detail. Meg en Dietske, beiden kunstenaar, hebben ieder op hun eigen manier
de kistjes beschilderd met bloesem. De bloesem staat symbool voor de Kromme Rijnstreek
en ons hospice. We zijn blij met hun inzet en het prachtige resultaat!

Bloembakken en fietsenrek,
een donatie van Toshiba Tec
Netherlands in Houten, waarvoor
onze hartelijke dank!

U leest het vierendertigste nummer (van de
tiende jaargang) van de digitale nieuws
brief Hospice Kromme Rijnstreek. Hiermee
houden wij u op de hoogte van het reilen
en zeilen van het hospice voor de bewo
ners van de regio Kromme Rijnstreek.
v.l.n.r. Meg den Hartog, de heer Van Toor en Dietske van Winkelhoff
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INTERVIEW MET DRIE GASTVROUWEN

Smakelijke donderdagochtend

v.l.n.r. Marja de Ridder, Josée Melai en Kris de Kruijf

Vrijwilligers en medewerkers van
het hospice weten het precies: op
donderdagochtend moet je met
koffietijd in de huiskamer zijn. Gast
vrouw Josée Melai zorgt ervoor dat
een lange traditie van bakken in ere
wordt gehouden. Een interview met
drie gastvrouwen, onder het genot
van heerlijke appeltaart.
Aan tafel in de huiskamer vertelt Josée
dat Ria Haveman destijds met het bakken
op donderdag is begonnen. “Op die dag is
ook de tuingroep aanwezig, dus gebak gaat
er dan altijd goed in. Na het overlijden van
Ria heb ik deze traditie overgenomen.
Toen het hospice openging, ben ik hier
begonnen in de verzorging. Later draaide ik
mee in de kookgroep, totdat er een plaats
als gastvrouw vrijkwam op de donderdag
ochtend. Behalve het bakken doe ik bood
schappen voor het hospice, kijk de koelkast
na, maak regelmatig een voorraad gehakt
ballen en wat er verder komt kijken voor
een gastvrouw. Ook bewerk ik de herden
kingskaarsen en ben ik verantwoordelijk
voor de catering van de kerstfair. We
hebben 80 vrijwilligers voor de kerstfair in
de kantine van Het Houtens. De avond

ervoor richten we daar alles in en tijdens de
fair verkopen wij glühwein, belegde brood
jes etc.. Dat betekent dus ook inkopen doen
en voorbereiden.”
Duizendpoot
Vandaag is ook Marja de Ridder aanwezig
die, zoals ze zelf zegt, manusje van alles en
duizendpoot is. Ook Marja werkt al vanaf
het begin in het hospice. “Ik begon hier met
schoonmaken. Later kwam daar opruimen
bij, gordijnen wassen, grote inkopen doen
bij de Makro. Verder coördineer ik het
schoonmaken van de appartementen als
deze leeg komen en ik kijk wat voor bood
schappen er nodig zijn.”
Marja is ook een van degenen die een pan
soep kookt voor de lunch. “Zowel gasten
als bezoek en vrijwilligers schuiven
hiervoor graag aan.”
Duurzaamheid
En dan ontmoeten we ook Kris de Kruijf.
Zij werkt nu 5 jaar in het hospice. Ze is
zorgvrijwilliger en gastvrouw. In het kader
van duurzaamheid verzamelt zij binnen het
hospice plastic doppen en levert die in bij
een doppenverzamelpunt. “Zo ontlasten we
het milieu en steunen we KNGF geleide
honden.”

Ook Kris doet regelmatig de boodschappen
voor het hospice. “Er ligt dan al een bood
schappenbriefje klaar en ik ga ook de
verlanglijstjes van de gasten na. Verder
probeer ik altijd iets lekkers bij de lunch te
maken.
Het was altijd mijn wens om in een hospice
te werken en ik vind dat ik hier echt thuis
hoor.”
Marja vult aan: “Het is ook mijn plekje
geworden. Er wordt hier intens geleefd.”
Josée besluit: “Het is fijn om in een team te
werken en de sfeer is erg goed in huis. Deze
huiskamer voelt ook echt als huiskamer.
En: alles wordt hier gevierd.”

In het kader van duurzaamheid verzamelt Kris plastic
doppen in het hospice
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VANUIT DE BESTUREN

DANKWOORD AAN ONZE
SPONSORS

Aanbouw hospice
Beste sponsors en vrijwilligers,
Aan de hand van onderstaande foto’s is
de bouwgeschiedenis van de prachtige
aanbouw aan ons H
 ospice-pand goed te
volgen.
De laatste foto geeft de huidige s ituatie
weer.
Iedereen, die ik ook maar spreek, vindt het
prachtig geworden en meent ook dat het
lijkt alsof het er altijd al heeft gestaan.
Dat komt ook door het mooie ontwerp in de
lijn van de architectuur van het Hospicepand zelf.
Namens de besturen van de Stichting
Hospice Kromme Rijnstreek en Stichting
Vrienden van het Hospice Kromme Rijn
streek wil ik jullie allen, die bij de bouw op
welke wijze dan ook betrokken waren, heel
hartelijk dank zeggen.
Deze uiting van dank is ook namens alle
vrijwilligers, die van de aanbouw – een
grote wens – inmiddels gebruik maken.
Onze dank geldt voor het mooie werk dat is
gedaan, met name het ontwerp van Paul
van Eijk, de bouw zelf, maar ook uitdrukke
lijk voor de enorme kortingen die ons
werden gegeven door de bedrijven en ook

voor de tijd die geheel belangeloos ter
beschikking werd gesteld door de
vrijwilligers.
Ook is dank op zijn plaats voor de sympa
thieke samenwerking met jullie allemaal,
die iedereen veel plezier en energie
gegeven heeft.
Een speciaal woord van dank richt ik nog
tot Theo, die van dit hele project de voor
trekker is geweest.
Zijn tuinteam heeft zeer geholpen o.a. met
het schilderwerk.
Zonder jullie medewerking waren wij niet in
de gelegenheid geweest om op voor ons
aanvaardbare voorwaarden deze aanbouw
te realiseren.
Anders gezegd: het zou gewoon te duur
geworden zijn.
Ik maak van deze gelegenheid tenslotte
ook graag gebruik om jullie allen alvast
inspirerende Kerstdagen toe te wensen en
mooi en succesvol 2020!
Met hartelijke groeten,
Freek Kuiper
Voorzitter Stichting Vrienden van het
Hospice Kromme Rijnstreek

Het komt regelmatig voor dat collega’s van
andere hospices of mensen die een
hospice willen oprichten in ons pand op
bezoek komen.
Zij willen zich door ons laten informeren
hoe het Hospice Kromme Rijnstreek is
begonnen en hoe het nu loopt.
Iedere keer merken we hoe deze mensen
onder de indruk zijn van het verhaal over
het ontstaan van het hospice, van de
mooie architectuur van het pand en van
de gezellige, huiselijke en smaakvolle
inrichting.
Zij voelen ook de warme sfeer in het huis
en de wisselwerking tussen de gasten en
de vrijwilligers en professionals, die in het
hospice werkzaam zijn.
De liefdevolle zorg die rond een warm,
veilig en respectvol levenseinde in het
hospice wordt geboden is – naast al het
goede werk van onze vrijwilligers en
professionals – mede mogelijk door de
bereidheid van individuele personen en
bedrijven om schenkingen te doen of
werkzaamheden te verrichten of spullen
te leveren met grote kortingen of zelfs
gratis ter beschikking te stellen.
Dat hebben wij in 2019 ook weer gezien bij
de bouw van de nieuwe tuinberging met
fietsenstalling.
Al die sponsors willen wij van harte
bedanken voor wat zij in 2019 voor ons
hospice hebben gedaan. Het is zeer
bijzonder dat zij het hospice zo een warm
hart toedragen.
Wij gaan het jaar 2020 samen met onze
sponsors met alle vertrouwen tegemoet.
Freek Kuiper
Voorzitter van Stichting Vrienden van het
Hospice Kromme Rijnstreek
Arie Jan van Winkelhoff
Voorzitter Stichting Hospice Kromme
Rijnstreek
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Creagroep

Herdenkingsbijeenkomst
Sinterklaas – Josée en Corrie
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Kerst

Kerstfair

Hij staat, de kerstboom!
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De Week van het Hospice 2019
Het grote team van de Week van het Hospice onder leiding van Bart de
Lange heeft maandenlang gewerkt om deze Week mogelijk te maken. Alle
lof voor hun vele werkzaamheden. Waar resulteerde dat in?
Op zaterdag 21 september werd gestart met
een schitterende fiets- en skatetocht met
wielrenners, skaters, gewone fietsers en
fietsende ouders met kinderen. Het weer
was heel zonnig en windstil. Beter kon niet.

Er werd nog een golftoernooi gehouden,
een Dam tot Dam loop en een sponsorloop
door OSB De Velduil.
De Week werd op 7 december afgesloten
met een spectaculaire Snuffel Kerstfair in
Het Houtens.
Een van de beste Kerstfairs van de afgelo
pen jaren, waar veel werd verkocht, maar
ook gegeten en gedronken. Je voelde de
gezelligheid en de vriendschappen, alles
ten bate van ons Hospice. Velen waren erg
blij met deze fantastische Kerstfair.
De loterij met prachtige prijzen vond zijn
zeer succesvolle einde in de trekking van de
loten. Op de Fair waren ook nog heel veel
loten verkocht dankzij een paar zeer
enthousiaste verkopers.

Verder in de Week het evenement van het
Spinnen waar met bloed, zweet en tranen
werd gesport t.b.v. ons Hospice.
Het evenement Proef het Rond is al erg
populair geworden. Je moet er steeds snel
bij zijn om een plekje te veroveren. Van
restaurant naar restaurant lopen om steeds
weer een heerlijk gerecht te proeven.
Uiteraard hoort daar een goed glas wijn bij.
Het was heel erg gezellig, verbindend en
culinair ook verantwoord. Zeker voor
herhaling vatbaar.

De Kerstfair 2019 bracht alleen al een
enorm bedrag op van maar liefst € 9.000,-.
Michel Tombroek overhandigde aan het
einde van een heel leuke dag aan Freek
Kuiper en Arie Jan van Winkelhoff, de voor
zitters van de beide besturen, een cheque
met het totale bedrag van € 23.783,11.
Freek en Arie Jan bedankten daarna ieder
een die op welke manier dan ook had gehol
pen er een geslaagde dag van te maken.
Ja, en dat was ook zo:
Iedereen die heeft geholpen, gezongen,
gekookt, gebakken, gespeecht, drankjes en
hapjes uitgegeven, spullen verkocht en
gesjouwd, spullen gekocht en de aula ter
beschikking gesteld, zijn wij veel dank
verschuldigd.
Op naar een nieuwe Week van het Hospice
in 2020!

Stichting Hospice Kromme Rijnstreek
Secretariaat:
Handboog 8
3994 AD Houten
030 - 2567990
info@hospice-krommerijn.nl

Stichting Vrienden van
Hospice Kromme Rijnstreek
S. Groenewold
Speltoord 26
3991 XH Houten
030 - 636 94 99
k.groenewold@hospice-krommerijn.nl
IBAN: NL59RABO 0119 5889 35
Colofon
De digitale nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Kromme Rijnstreek en
Stichting Vrienden van Hospice Kromme
Rijnstreek
Het hospice is lid van de VPTZ
www.hospicekrommerijnstreek.nl
Aan deze nieuwsbrief werkten mee:
Johanna Castrop, Anja van der Starre,
Herman Gademan, Dilia van Dijk, Phia Brug
gink, Jan Laval, Freek Kuiper, Michel Tombroek
en Lien Nikken
Vormgeving: Libertas Pascal, Utrecht

EEN LIEFDEVOL 2020
GEWENST!

Voor het ontvangen van de digitale
nieuwsbrief kunt u zich aanmelden
op de website:
www.hospicekrommerijnstreek.nl

