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U leest het achtendertigste nummer (van 
de elfde 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.

Nieuwsbrief
Hospice Kromme RijnstreekNR. 38 MEI 2021

10 jaar!

13 Maart 2021. Tien jaar geleden werd ons hospice 
geopend. Dat is het herdenken waard! Plannen voor 
festiviteiten genoeg, maar door Covid-19 verandert alles.
Toch is deze dag niet onopgemerkt voorbijgegaan. 

Tijdens een voorafgaande bijeenkomst werd afgesproken een vlag en gebak te bestellen 
zodat er voor de dan aanwezige gasten en vrijwilligers toch een feestelijk momentje kon 
plaatsvinden. Bovendien kondigde onze burgemeester Isabella zijn bezoek aan om er ook 
een of�cieel tintje aan te geven. Hij bezocht ons hospice, bracht een groot boeket bloemen 
mee, kreeg een rondleiding en hij sprak geruime tijd gezellig met onze gasten. 

Vervolg op pagina 2 >
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> Vervolg van pagina 1: Hospice Krommerijnstreek 10 jaar!

De vlag was nog een ding, ze kwam mooi op tijd, echter een vlag-
genmast bestond alleen in onze verbeelding! Maar dan is daar Cor 
de Rooij met zijn netwerk, dus op zaterdag 13 maart wapperde onze 
jubileumvlag statig voor ons huis! Dit jaar het teken van het jubile-
umjaar dat nog steeds voortduurt. Zodra het kan, worden er feeste-
lijke activiteiten  georganiseerd.
Onze zorgvrijwilliger Marlies Weerstand zorgde voor een uitge-
breide lunch en de kok van dienst, Herman Kraaij, vertelt:
“Zaterdag 13 maart was het mijn beurt om te koken. In de loop van 
de week werd ik door Christel gebeld met de vraag of ik een menu 
ter ere van het 10-jarig jubileum wilde maken.
Hartstikke leuke vraag en dat heb ik natuurlijk gedaan! Ik wilde 
alleen niet te lang in de keuken staan met het risico dat de gasten 
tussen de gangen door te lang moesten wachten. Ik heb daarom 
een menu bedacht dat ik volledig thuis kon voorbereiden en alleen 
maar hoefde te ‘regenereren’ en op te dienen.
-  Vitello Tonnato
-  Kipsaltimbocca met puree en snijbonen
-  Chocolade-hazelnoot bavarois met frambozensaus
De verpleegkundige, zorgvrijwilliger en echtgenote van een gast 
hebben ook meegegeten, het is een feestelijke avond geworden!”

En aangezien beelden meer zeggen dan woorden, hier een 
 impressie van de dag.
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In maart heb ik het 10 jarig 
bestaan mogen vieren in het 
hospice. Een bijzonder 
moment, zeker omdat ik één 
van de medewerkers van het 
eerste uur ben. 

Het staat me nog helder voor de geest, het 
intakegesprek destijds en later de introduc-
tiecursus met anderen die graag de handen 
uit de mouwen wilden steken voor het 
hospice. Wat een mooie, lieve en betrokken 
mensen heb ik ontmoet, toen maar ook alle 
jaren daarna tot nu toe. Die samen voor een 
warme en huiselijke sfeer zorgen waar 
gasten en naasten zich welkom en thuis 
voelen. Waar je jezelf mag zijn en waar 
aandacht is voor wat nodig en belangrijk is 
in de laatste fase van je leven. Waar niets 
te gek is en we vooral kijken naar wat nog 
mogelijk is. Een plek van verbinding, waar 
woorden soms niet meer nodig zijn. Waar 
we “er zijn” met alles wat we in ons heb-
ben. En mogen leren van alle ervaringen 
die ons verrijken als mens. 

En nu na 10 jaar is voor mij het moment 
aangebroken om afscheid van het hospice 
te nemen. Met pijn in mijn hart, al staat mij 
een ander bijzonder project te wachten. 
Ruim zes jaar geleden hebben mijn man 
Theo en ik de stoute schoenen aangetrok-
ken om samen een particulier kleinschalig 
woonzorgcomplex voor mensen met een 
vorm van dementie te realiseren in Houten. 
Een lange en intensieve weg, maar zeker 
ook boeiend en leerzaam. Waarbij onze 
eigen visie en ervaring de basis vormen 
voor het unieke concept Het Vertrouwde 
Dorp. Wij willen graag een alternatief 
 bieden voor het reguliere verpleeghuis: wij 
willen en gaan het anders doen. Inmiddels 
is de bouw van Het Vertrouwde Dorp gestart 
en hopen we in mei 2022 de deuren te 
 openen voor onze eerste bewoners. 
Lange tijd waren de werkzaamheden voor 
ons project goed te combineren met mijn 
werk in het hospice, maar Het Vertrouwde 
Dorp vraagt nu steeds meer aandacht en 

tijd. En dan komt er een moment dat je een 
keuze moet maken. Makkelijk was het zeker 
niet. Ik voel me enorm verbonden met het 
hospice en iedereen die er werkt. 
Afscheid nemen valt niet mee, maar ik heb 
er alle vertrouwen in dat mijn vervanger 
straks een warm welkom krijgt en in goede 
handen is bij alle kanjers die hier werken. 
Dat zij samen een goed vervolg geven aan 
de liefdevolle en persoonlijke zorg, aan-
dacht en begeleiding aan alle gasten en 
naasten die er zijn en nog komen. En 
natuurlijk dat er ook oog is en blijft om het 
goed te hebben met elkaar, want dat is de 
basis en de kracht van ons hospice. Om dit 
mooie en waardevolle werk vol te houden, 
is het van belang om goed voor elkaar en 
jezelf te zorgen. Zeker het afgelopen jaar is 
het door corona pittig geweest. Het vraagt 
veel van iedereen om op afstand te moeten 
werken, met de vele regels die er zijn 
(geweest) en met de zorg om gezondheid. 
Met alle  onzekerheid die er was, hebben we 
het toch maar met elkaar gedaan en 
 volgehouden! 

Ik wil iedereen bedanken voor wat zij voor 
mij en het hospice hebben betekend en 
gedaan. Wat heb ik veel mogen ervaren, 
geven, meemaken en leren. Deze rijkdom 
neem ik mee om vol enthousiasme verder 
aan de slag te gaan met Het Vertrouwde 
Dorp. Het is wel uit het oog, maar zeker niet 
uit het hart. Velen van jullie zal ik vast nog 
tegenkomen in ons vertrouwde Houten.

Johanna zegt tot ziens ….

Impressie van “Het Vertrouwde Dorp”
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Martin van Haastrecht is goed 
 voorbereid voor een interview. 
Ik krijg een Power Point presentatie 
toegestuurd waarin zijn opleiding en 
werkervaring staan vermeld. Je 
krijgt ook een inkijkje in het leven 
naast zijn werk. Deze presentatie is 
gemaakt voor de leerlingen van de 
opleiding waar hij lesgeeft.

Martin woont in Maarssen met zijn partner 
Jacintha. Hij heeft zelf vier kinderen in de 
leeftijd van 24 tot 34, Jacintha heeft er drie 
van 26 tot 20. Een samengesteld gezin dus. 
De kinderen wonen elders, alleen de 
 middelste van Jacintha is nu tijdelijk terug-
gekeerd in verband met Corona.
Jacintha is gastouder en past op een aantal 
kindjes. Er is dus genoeg te beleven in huize 
Van Haastrecht. Labrador Nova zorgt een 
aantal keren per dag voor de nodige 
lichaamsbeweging.
 
Martin heeft een heel veelzijdige opleiding 
en heeft daarna een jaar of dertig internati-
onaal gewerkt. Door de ziekte van Jacintha 
kwam hier een einde aan. Sinds die tijd 
geeft Martin les, eerst op Hogeschool 
Utrecht en daarna op Hogeschool Rotter-
dam, nu voor vier dagen per week. Dat 
lesgeven gaat hem goed af. In Utrecht was 
hij in 2014 �nalist voor Docent-van-het-jaar; 
in Rotterdam werd hij in 2019 Docent-van-
het-jaar. Het contact met de leerlingen ligt 
hem gewoon. Naast het lesgeven is Martin 
actief als mediator, als belastingadviseur 
en als �nancieel adviseur bij een Neder-
lands bedrijf in het Midden-Oosten. 
Daarbij klust hij graag. Hij kan metselen, 
timmeren, laminaat leggen, enz. 
Van alle markten thuis. 

Martin is sinds november 2020 als zorg-
vrijwilliger bij ons aan de slag en hij doet 
het met hart en ziel. Via een vriendin kwam 
hij in contact met het hospice in Houten. 
Vanaf dat moment nam hij zich voor om daar 
te gaan werken, het voelde goed.

Martin vindt het leuke van werken in het 
hospice dat je steeds met andere vrijwil-
ligers in contact komt. Iedereen is bereid 
om uit te leggen waar ze mee bezig zijn. 
Martin kijkt, luistert en leert van mensen 
met ervaring. Hij heeft bewondering voor 
de aanpak en de zorg die wordt verleend 
binnen het hospice en geniet van de 
gesprekken met de gasten. Maar ook 
afwassen, strijken en in overleg met Cor 
technische klusjes opknappen hoort erbij. 
Martin is bereid alles te doen wat nuttig is, 
zoals slingers ophangen voor het 10-jarig 
jubileum tot laat in de nacht.

Vanaf volgend jaar zomer is het plan om 
het lesgeven geleidelijk af te bouwen, een 
beetje meer bij het hospice te gaan werken 
en toch ook nog een andere vrijwilligers-
klus erbij te zoeken. De voedselbank lijkt 
hem interessant; niet zozeer in de uitgifte, 
maar meer in de beoordeling of mensen 
daarvoor in aanmerking komen. Martin 
houdt ervan bezig te zijn. Hij houdt vooral 
van het contact met mensen. In al zijn 
bezigheden staat dat voorop. 

Mijn naam is Bert van Griensven 
en ik ben de nieuwe penningmees-
ter van de Stichting Vrienden van 
het Hospice Kromme Rijnstreek. 
Ik ben de opvolger van Koos 
 Groenewold.

Ik ben 66 jaar, bijna 40 jaar getrouwd met 
José en we hebben twee dochters en 
twee kleindochters.  Mijn vrije tijd vul ik 
met lezen (literatuur, architectuur en 
cultuur), met sporten (60+ hockey en 
�tness) en met oppassen op de klein-
kinderen.
Wij wonen nu zo’n 35 jaar in Houten. 
Naast mijn werk ben ik altijd actief 
geweest in Houten. Zo ben ik betrokken 
geweest bij de oprichting van de Cultuur-
nacht en was ik penningmeester van de 
Week van het Hospice. Op dit moment 
ben ik penningmeester van de Onze Lieve 
Vrouwe Broederschap en ben ik betrok-
ken bij de Droom van Schalkwijk, een 
particulier initiatief voor de realisatie van 
een thuis voor 24 jongeren met een ern-
stige verstandelijke beperking.
Begin 2020 ben ik gestopt met werken. Ik 
heb altijd met veel plezier gewerkt (ik 
was adviseur / projectmanager voor 
grote utiliteitsprojecten bij een adviesbu-
reau) maar het werd tijd voor een nieuwe 
fase in mijn leven.  
Van 2012 tot en met 2016 ben ik, zoals al 
gemeld, penningmeester van de Week 
van het Hospice geweest. Dus ik ben al 
aardig bekend met het hospice en ken al 
redelijk wat mensen binnen de organisa-
tie. Ik hoop wederom een goede bijdrage 
te kunnen leveren aan deze fantastische 
medische en maatschappelijke voorzie-
ning voor Houten en omstreken.

Interview met Martin van 
Haastrecht
Door: Phia Bruggink
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Sinds kort drinken we fairtrade-kof�e en 
thee in ons hospice. Ook voor andere 
 producten, zoals afwasmiddel, bananen, 
hagelslag, chocolade en rietsuiker, maken 
we een omslag naar fairtrade.
Waarom hebben wij deze keuze voor fair-
trade-producten gemaakt? 
Het hospice wil op deze manier graag 

 bijdragen aan eerlijke handel. Handel waar-
bij er op een eerlijke manier lonen worden 
betaald, op een duurzame manier met de 
productie wordt omgegaan en er meer 
transparantie is over wie wat verdient in de 
keten. Zo zorgen we ervoor dat de betref-
fende boeren/producenten een goed inko-
men hebben, zodat ze niet alleen kunnen 

leven van hun werk maar ook in een toe-
komst voor hun kinderen en hun bedrijf 
kunnen investeren. 
Fairtrade is een keurmerk en een wereld-
wijde beweging voor gelijke kansen voor 
iedereen. Daar draagt Hospice Kromme 
Rijnstreek graag aan bij, want wij weten 
maar al te goed dat ieder mens er toe doet.

NIEUW IN HET HOSPICE: FAIRTRADEPRODUCTEN
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Of het nu stamppot is of een gerecht uit de 
Aziatische keuken, Frank Vervoorn uit 
Houten maakt alles voor zijn bijzondere 
tafelgenoten. Elke twee weken kookt hij 
voor de gasten van hospice Kromme Rijn-
streek. “De maaltijden zijn zoveel meer dan 
eten alleen.”
De maaltijden die Frank maakt, zijn soms 
een laatste avondmaal voor de gasten van 
het hospice in Houten. “Mensen in de laat-

ste fase iets kunnen geven vind ik heel 
mooi”, zegt Frank. Gemiddeld zo’n twee 
keer per maand zet Frank de pannen op het 
vuur in het hospice. “Ik kook dan voor de 
gasten en eventuele bezoekers die er op 
dat moment zijn. Het hospice telt vier 
appartementen. Soms kook ik een maaltijd, 
een andere keer zijn het er zes of acht.” Het 
keuzemenu wordt van te voren bepaald. 
“Maar willen de gasten op dat moment iets 
anders, dan is dat ook geen probleem.”

Maaltijden pureren
Vier jaar geleden liep hij voor het eerst het 
hospice in Houten binnen. “Zelf kom ik niet 
uit de zorg – ik ben jurist – maar ik vind het 
mooi om iets voor anderen te kunnen bete-
kenen en hen te ontzorgen.” Daarnaast 
houdt hij, niet geheel onbelangrijk, van 
koken. “Het liefst maak ik Aziatisch eten, 
maar een Hollandse pot is ook prima.” Niet 
dat de gasten van het hospice alles proeven 
wat hij ze voorzet. “Soms is de eetlust weg 
of krijgen ze maar een hapje op.” Sterke 
kruiden vermijdt hij in het eten en soms 
pureert hij maaltijden als mensen moeite 
hebben met kauwen. “Achteraf hoor ik wel 
eens wat mensen van het eten vonden, 
eigenlijk wordt het altijd gewaardeerd.”

Overlijdensberichten
Regelmatig krijgt hij te horen dat er 
 bewoners overleden zijn. “Dat kan zomaar 
iemand zijn waar je die dag daarvoor nog 
voor hebt gekookt en mee aan tafel hebt 
gezeten. Dat is natuurlijk triest, maar ik vind 

Hospicekok Frank Vervoorn ‘Houtenaar van de week’

het mooi dat we als hospice en vrijwilligers 
tot het einde iemand een huiselijke plek 
hebben kunnen bieden. Wil iemand voor de 
laatste keer een zoute haring eten? Dan 
regelen wij dat.”

Toch ook vrolijkheid
Volgens Frank heeft het diner meer functies 
dan eten alleen. “Tijdens het diner zijn 
gasten, als dat nog kan, even weg van het 
bed. Soms is de maaltijd een moment 
waarop familieleden nog een keer bij elkaar 
zijn. Aan tafel worden grappen gemaakt en 
leuke anekdotes gedeeld.”

‘Toen hield niemand het droog’
De meeste bewoners in het hospice zijn van 
hoge leeftijd. Komt er een jong iemand 
binnen, dan is dat altijd even slikken. “Wat 
me nog heel erg bij is gebleven, is een jonge 
moeder die nog naar de balletvoorstelling 
van haar dochter wilde. Dat ging echt niet 
meer. We hebben toen de hele balletgroep 
naar het hospice gehaald. Toen hield 
 niemand het droog.”

Steentje bijdragen 
Het vrijwilligerswerk in het hospice heeft 
Frank zijn kijk op de dood niet veranderd. 
“Ik ben niet bang voor de dood of wat daar 
mee te maken heeft. Het is een gegeven en 
ik geloof in leven na het leven. Ik vind dat 
we met elkaar een taak hebben om de tijd in 
het hospice zo dragelijk mogelijk te maken. 
Daarom kook ik. Dat is mijn bijdrage in dit 
geheel.”

Frank werd door Kirsten Bliekendaal van de digitale nieuwssite ‘indebuurt.nl’ geïnterviewed in het kader van de 
Houtenaar van de week. Op 5 april jl werd haar bericht gepubliceerd:
Frank kookt voor mensen die bijna doodgaan: ‘Als iemand nog een zoute haring wil eten, dan regelen we dat’



Vriendschap tussen de gasten van 
het hospice, ook dat komt voor. Elke 
dag doen Trees Heijerman (74) en 
Henk van der Neut (88) samen spel-
letjes en drinken ze een glas wijn. 
Bij mooi weer zitten ze buiten: Trees 
op een stoel en Henk in zijn rolstoel. 
“Het zijn twee vrolijke gasten”, 
 vertelt een van de vrijwilligers, 
“reden genoeg voor een stukje in 
de nieuwsbrief”.

We bezoeken Trees in maart, twee dagen 
voor haar verjaardag. Gelukkig heeft ze een 
goede dag. Voor de gezelligheid, maar ook 
voor eventuele aanvullingen heeft ze haar 
dochter Irma gevraagd bij het interview 
aanwezig te zijn. “Mijn verjaardag wordt 
heel in het klein gevierd”, vertelt Trees. 
Wensen heeft ze niet meer, nadat haar 
grote wens was uitgekomen: nog een keer 
pannenkoeken eten met de kleinkinderen. 
“Het was niet meer mogelijk om met mijn 
drie kleinkinderen naar ons favoriete 
 pannenkoekenrestaurant te gaan, want 
vanwege de Coronabeperkingen was dat 
gesloten. Maar hier in huis hebben ze daar 
iets op gevonden. Mijn dochter mocht zelf-
gebakken pannenkoeken meebrengen en 
buiten werden de tafels gedekt, zodat ik 
toch met de kleinkinderen pannenkoeken 
kon eten. Alles was in het geheim georgani-
seerd en toen mijn dochter rond etenstijd 
hier kwam, werd ik eerst boos omdat ik daar 
niks van snapte. Daar heb ik nu nog last 
van... want het bleek allemaal doorgestoken 
kaart. Uiteindelijk kon ik er erg van genieten 
en denk ik er nog vaak aan terug.”

Irma vertelt dat haar moeder een rijk 
 sociaal leven achter de rug heeft en onder 
andere lid was van het smartlappenkoor 
Parels van de Krommerijn. “Ik ben in het 
hospice zo ontzettend warm ontvangen”, 
blikt Trees terug, “dat heeft me veel 
gedaan. En ook daarna was alles geweldig: 
de verzorging, het eten, de aandacht. Je 
bent hier geen nummer. Ook bleek dat ik het 
goed kon vinden met Henk, een van de 
andere gasten die net als ik graag spelletjes 
doet. Ik heb 18 jaar alleen gewoond en dan 
is al die aanspraak erg �jn. Af en toe spelen 

ook de vrijwilligers met ons mee.” 
Aansluitend kijken we bij Henk om de deur. 
Ook hij is vol lof over de verzorging in het 
hospice. “Geweldig. En ook het eten is hier 
prima.” Henk is weduwnaar. Veel leeftijd-
genoten van hem zijn er niet meer, maar 
gelukkig krijgt hij regelmatig bezoek van 
mensen van de kerk. Henk is bruggen-
bouwer geweest, werkte mee aan de 
 Deltawerken bij Neeltje Jans. Daarna 

‘Mens erger je niet’ spelen en daarna een glas wijn

 reviseerde hij motoren van treinen. “Ik 
verbleef al in het hospice toen Trees eind 
januari kwam. Het was erg �jn dat het goed 
klikte tussen ons. Behalve ‘Mens erger je 
niet’ spelen, zitten we bij mooi weer graag 
even buiten. En om vier uur besluiten we 
altijd met een glas wijn.”

Trees is in de week na haar verjaardag 
overleden.
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Helaas zijn de meeste scholingen vanwege 
de coronamaatregelen vorig jaar allemaal 
doorgeschoven. We vinden het nu niet 
verantwoord om met een grotere groep 
fysiek bij elkaar te komen. Hierdoor hebben 
de introductietrainingen inmiddels al een 
poosje niet meer plaatsgevonden. Hoewel 
er digitaal natuurlijk vele mogelijkheden 
zijn, vinden wij het van belang dat juist de 
introductietraining op de ‘oude manier’ 
plaatsvindt. Bij elkaar leren kennen en de 
verdieping die er in deze cursus zit, vinden 
wij elkaar in ‘het echt’ ontmoeten een voor-
waarde. Inmiddels hebben we in juni in De 
Lichtboog twee data gepland voor twee 
groepen (van elk circa 15 mensen) en we 
hopen oprecht dat deze doorgang kunnen 
vinden.

In april hebben enkele verpleegkundigen en 
vrijwilligers ook twee keer een digitale 
scholing kunnen volgen. Woensdagavond 
7 april was dat een scholing van de netwer-
ken palliatieve zorg Noordwest Utrecht en 
Utrecht Zuid. Thema van de scholingsavond 
was het signaleren van de stervensfase en 
de laatste zorg na overlijden. Het eerste 
deel werd verzorgd door een kaderarts 
palliatieve zorg samen met een verpleeg-
kundige gespecialiseerd in palliatieve zorg. 
Daarna namen twee uitvaartbegeleiders de 

scholing over de laatste zorg op zich. Deze 
unieke samenwerking leverde een zeer 
boeiende avond op voor circa 100 mensen 
uit diverse geledingen binnen het pallia-
tieve werkveld in Utrecht. 

Een week later verzorgde het Centrum voor 
Levensvragen Utrecht-Zuid/Lekstroom 
speciaal voor ons hospice een digitale 
thema-avond over rouw en afscheid nemen 
(ook in tijden van corona). Marije Vermaas, 
geestelijk verzorger verbonden aan het 
Centrum voor levensvragen, leidde de inte-
ressante avond die door 15 mensen digitaal 
werd bijgewoond. Eén van de vrijwilligers 
gaf later aan dat het onderwerp rouw goed 
werd uitgediept en dat is waardevol want 
iedereen krijgt er mee te maken en iedereen 
moet daar voor zichzelf een weg in vinden. 
Naast de verhelderende presentatie werd 
ook bijgaande tekst van Kris Gelaude, 
Vlaams auteur van spirituele teksten, over 
rouw en verdriet gedeeld. 

Tijd heelt geen wonden.
Tijd leert je leven met verdriet.
En wachten, zeer geduldig tot je weer 
schoonheid ziet.
En tot de tederste herinneringen zo diep 
vertakt zijn in je ziel
dat ze de zere plekken kunnen overgroeien.

Scholingen in coronatijd
Ons hospice hecht veel belang aan deskundigheidsbevordering en daarom 
organiseren we ieder jaar een breed scala aan scholingen. Zo hebben we 
een training over communicatie, maar ook een scholingsavond over pallia-
tieve sedatie en euthanasie. We hebben vorig jaar een themabijeenkomst 
over zingeving gehad en ook een verdiepende scholing ‘sterven met de oor-
log’ over de impact van oorlog of andere  trauma’s op het stervensproces.

zie 
www.hospicekrommerijnstreek.nl 

voor de meest actuele  
informatie

Stichting Hospice Kromme Rijnstreek
Secretariaat:
Handboog 8
3994 AD Houten
030 - 2567 990
info@hospice-krommerijn.nl

Stichting Vrienden van
Hospice Kromme Rijnstreek
Bert van Griensven
Heemcamp 31, 
3992 SH Houten
T: 030 - 6377 601
M: 06 - 55 36 48 95
E: vangriensven@planet.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: 
Phia Bruggink, Dilia van Dijk, Johanna Castrop, 
Anja van der Starre, Herman Gademan en 
Jan Laval

Vormgeving: Libertas Pascal, Utrecht

Voor het ontvangen van de digitale 
nieuwsbrief kunt u zich aanmelden  
op de website: 
www.hospicekrommerijnstreek.nl
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Al werkt het weer nog niet zo mee, het voorjaar 
is in aantocht. 
De lente met haar belofte van nieuw leven. Het 
ontroert ons dat deze vogel juist het boompje bij 
de entree van ons hospice heeft uitgekozen om 
in te nestelen. En het onderstreept onze �loso�e, 
dat ons hospice vooral een warm en veilig huis 
is om te leven.




