
Cor de Rooij: “Veel gesprekken gevoerd in het hospice en met veel mensen iets moois opgebouwd.”
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Wie kent hem niet: Cor de Rooij (69), facilitair medewerker van het hospice. 
Na 12 jaar neemt het hospice afscheid van Cor, die al vóór de opening van 
het hospice actief was als bouwbegeleider. De eerste jaren was hij 24/7 
beschikbaar voor het hospice, later kwam hij er elke dag. Niet alleen de 
medewerkers, vrijwilligers en gasten zullen Cor missen, “Ik zal iedereen ook 
gaan missen, maar het was een keuze die ik moest maken. Gezien mijn leef
tijd en gezondheid moet ik het toch wat rustiger aan doen. En lekker koffie 
drinken bij mijn vrouw bevalt ook goed.”

‘Meneer De Rooij,  
wilt u iets voor mij doen?’

Sinds het voorjaar van 2021 werkt Irene 
van der Meulen bij ons als zorgvrijwilliger. 
Op onze website publiceert ze regelmatig 
haar ervaringen in een blog.
Lees haar boeiende stukjes op  
www.hospicekrommerijnstreek.nl/ 
vrijwilligers/blog.

www.hospicekrommerijnstreek.nl/vrijwilligers/blog
www.hospicekrommerijnstreek.nl/vrijwilligers/blog


Herdenking 11 november 2021
“… En laat het heden het verleden vol herinneringen omhelzen…”
- Khalil Gibran

11 November 2021 
Eén dag voordat er nieuwe beperkingen opgelegd zouden worden, 
hebben we onze jaarlijkse herdenking kunnen houden. We kijken 
terug op een mooie en waardevolle avond waarop we samenkwa
men met de nabestaanden van gasten die het afgelopen jaar in ons 
hospice zijn overleden.

In de Lichtboogkerk, bij het hospice om de hoek, memoreerden we 
onze gasten met het noemen van hun naam terwijl nabestaanden 
een persoonlijke kaars konden aansteken. Voor families die niet 
aanwezig konden zijn, deed één van onze vrijwilligers dit. Er waren 
toespraken, lezingen, zang en muziek. Al met al weer indrukwek
kend én troostrijk. 

> Vervolg van pagina 1: ‘Meneer De Rooij’

Nadat Cor op zijn 56e stopte met werken, 
was hij een tijdje vrijwilliger in het Sint 
Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Maar 
toen hij las dat er in Houten een hospice 
gebouwd zou worden, heeft hij zich direct 
aangemeld. 
Terugkijkend op die eerste jaren, vertelt hij: 
“Dat waren mooie jaren! Ik moest zorgen 
dat alles voor de bouw open en dicht ging 
en dat er op tijd koffie en soep was. Ik was 
vooral technisch bezig. De eerste jaren 
werkte ik samen met Hans Bos. Verder heb 
ik nog vrienden en kennissen gecharterd, 
die ook vrijwilliger werden bij het hospice. 
Toen het hospice eenmaal operationeel 
was, kwam ik er elke dag. In een boek kon ik 
lezen wat de werkzaamheden voor mij 
waren, variërend van het herstellen van een 
kapotte lamp tot het verhelpen van een 
lekkage. Als er acute problemen waren, 
werd ik zelfs in het weekend, ‘s avonds of 
‘s nachts gebeld. Dat is zo’n 10 keer 

gebeurd, bijvoorbeeld om een stroomsto
ring op te lossen. Geen probleem, want ik 
woon ook in Houten.”

Vriendschappen
Volgens Cor is hij niet goed met zijn handen, 
maar wel met zijn mond. “Ik ben een echte 
regelaar. Ik ben hier altijd eigen baas 
geweest, ook als er iets besteld moest 
worden.” Maar hij vertelt ook dat luisteren 
zijn passie is. “Ik heb zoveel gesprekken 
gevoerd, zoveel gehoord, ongelooflijk. Met 
heel veel mensen heb ik iets moois opge
bouwd en er zijn vriendschappen ontstaan. 
Dieptepunten waren er ook, vooral als ik 
afscheid moest nemen van gasten, maar 
ook van vrijwilligers.”

Twee goede vervangers
Cor heeft het laatste jaar afgebouwd en zelf 
voor twee heel goede vervangers gezorgd: 
twee buurmannen van hem, George 

 Olsthoorn en Gerard Mafait, beiden bekend 
met facilitaire zaken, hebben zijn taak vanaf 
1 januari overgenomen. “Ik heb hen nog 
kunnen inwerken. In tegenstelling tot mij, 
komen zij alleen maar op afroep in het 
 hospice. Vanwege de coronamaatregelen 
wordt bezoek in huis zoveel mogelijk 
beperkt. Hopelijk kunnen zij later, net als ik, 
gewoon zelf hun gang gaan.”

Na het gesprek met Cor in de stilteruimte 
van het hospice, lopen we door de huiska
mer naar de uitgang (bezoek in huis zoveel 
mogelijk beperken...). Dit lukt zomaar niet, 
want een van de gasten krijgt Cor in het 
oog. “Meneer De Rooij, wilt u alstublieft 
iets voor mij doen? Ik denk dat mijn horloge 
nog op mijn nachtkastje ligt. Zou u even 
willen kijken?” En ja hoor, Cor is alweer aan 
de gang. Wat zal iedereen hem gaan 
 missen!
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Mijn naam is Edmund Dekker.  
Ik ben getrouwd met Marga, die ook 
verpleegkundige van beroep is. Ik 
ben trotse vader van drie dochters 
en opa van twee kleindochters. Op 
dinsdag heb ik mijn vaste oppasdag, 
geweldig om dat te kunnen doen en 
ik geniet daar dan ook volop van. 
Daarnaast ben ik graag actief 
 (wandelen), ben ik regelmatig aan 
het klussen of in de tuin te vinden. 
Ook heb ik nog steeds veel passie 
voor mijn werk.  

Sinds 1979 ben ik werkzaam in de zorg. 
Ik ben begonnen als ziekenverzorgende (het 
huidige niveau 3) en heb daarna ook nog 
niveau 4 en 5 behaald. Tijdens mijn loop
baan heeft de palliatieve zorg altijd mijn 
interesse gehad, ik vind het heel dankbaar 
om dit te mogen doen. Samen met de gast 
en naasten kijken naar wat de mogelijk
heden zijn en wat ik voor hen kan betekenen 
in de begeleiding. Mijn uitgangspunt is 

daarbij altijd dat de gast zoveel mogelijk de 
eigen regie behoudt in het geheel. 
De afgelopen 18 jaar ben ik werkzaam 
geweest als oncologieverpleegkundige in 
het UMC Utrecht.  Hier heb ik veel ervaring 
in de terminale zorg kunnen opbouwen, 
inclusief het begeleiden van patiënten en 
hun familieleden in de laatste levensfase. 
Tot op heden ben ik heel blij met mijn 
beroepskeuze en ervaar ik het nog elke dag 
als prachtig en dankbaar werk. 

In het najaar van 2021 is Hospice Kromme 
Rijnstreek op mijn pad gekomen. Ik heb niet 
lang over de vacature na hoeven denken, 
want ik heb altijd gezegd dat als deze moge
lijkheid zich zou voordoen, voor mij de cirkel 
in het werk helemaal rond zou zijn. Na alle 
jaren in het UMC Utrecht, waar ik overigens 
met veel plezier gewerkt heb en waar ik 
veel heb geleerd, ga ik met volle moed en 
energie de nieuwe uitdaging in het hospice 
in Houten. De kennis en ervaring die ik heb 
opgedaan wil ik met ingang van 1 februari 
2022 graag delen met het hospiceteam.

Mijn naam is Maartje Simon, ik ben 
43 jaar oud en sinds januari 2022 
werk ik als verpleegkundige in 
 Hospice Kromme Rijnstreek. Graag 
stel ik me hierbij wat nader aan jullie 
voor.

Nadat ik in 1994 mijn HBOV diploma heb 
behaald, ben ik als jeugdverpleegkundige in 
Utrecht werkzaam geweest. Negen jaar 
geleden heb ik de overstap naar de thuis
zorg gemaakt en sindsdien werkte ik met 
veel plezier en voldoening als wijkverpleeg
kundige in de regio Bunnik, Odijk en Werk
hoven. De laatste jaren ben ik me steeds 
meer op de palliatieve zorg gaan richten. De 
verpleegkundige zorg in de laatste levens
fase is mij dus niet vreemd! 

Ik merkte steeds meer dat mijn hart echt 
uitging naar de verpleegkundige zorg en 
begeleiding van mensen en hun dierbaren in 
de laatste levensfase. Heel blij ben ik dus 
dat ik me nu volledig op deze zorg mag gaan 
richten.

Het hospice in Houten is me niet helemaal 
vreemd. Een aantal keren bezocht ik er een 
van onze cliënten uit de thuiszorg. De keren 
dat ik er was, werd ik steeds geraakt door 
de warme, rustige, betrokken en professio
nele zorg van zowel de verpleegkundigen 
als de vrijwilligers. Het was me toen al 
duidelijk dat ik ooit in dit hospice zou willen 
werken.
Naast verpleegkundige ben ik ook moeder 
van drie tieners: Melle van 16, Faas van 14 
en Suus van 11 jaar. Samen met onze hond 
wonen we in Houten, niet ver bij het hos
pice vandaan. In mijn vrije tijd wandel ik 
graag met de hond en in de zomer zeilen we 
veel.

Ik kijk uit naar de verdere samenwerking 
met verpleegkundigen, vrijwilligers, huis
artsen en uiteraard de gasten en hun dier
baren.

Tot slot deel ik nog graag een mooie uit
spraak van de Engelse arts Cicely Saunders 
met jullie:

“You matter because you are you,
and you matter to the last moment of your 
life.
We will do all we can, not only to help you 
die peacefully, but also to live until you die”.

AAN HET BEGIN VAN 2022 WORDT ONS VERPLEEGKUNDIG TEAM VERSTERKT 
DOOR TWEE NIEUWE ERVAREN COLLEGA’S, MAARTJE EN EDMUND. 
ZIJ STELLEN ZICH IN DEZE NIEUWSBRIEF VOOR:
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Petra is na haar schoolopleiding in Zwolle in de kinderopvang 
terechtgekomen en heeft daar ongeveer 15 jaar met veel plezier 
gewerkt. Ze verhuisde met haar man  Herberd, die een eigen bedrijf 
heeft, naar Houten. Langzaamaan is zij haar man gaan ondersteu
nen in het bedrijf. Door Herberd is Petra in contact gekomen met 
het hospice. Ongeveer twaalf jaar gelden liep Herberd op het Rond 
en zag daar dat ze stenen voor het hospice aan het verkopen 
waren. Hij schafte een steen aan en raakte met een van de oprich
ters aan de praat. Dit leidde tot een vervolggesprek waarbij ook 

Petra aanwezig was. Herberd ging trainingen verzorgen voor de 
vele vrijwilligers en hij meldde zich ook samen met Petra als 
 zorgvrijwilliger aan. Toen zijn zaak steeds meer aandacht vroeg, 
stopte Herberd als zorgvrijwilliger. De basistrainingen voor vrijwil
ligers is hij wel altijd blijven geven. Petra werkte ruim vijf jaar als 
zorgvrijwilliger en heeft een warm gevoel overgehouden aan de 
werkzaamheden in het hospice. De gastvrijheid voor de gasten en 
naaste familieleden, het thuisgevoel dat gegeven kan worden en 
dat naasten geen mantel zorger meer hoeven te zijn, maar als 
 familie/naaste bij hun geliefde kunnen zijn, is  onbetaalbaar.

Toen haar vader darmkanker kreeg, nam Petra een timeout. Ze 
werd in het hospice te vaak geconfronteerd met de ziekte die haar 
vader ook had. Zowel Herberd als Petra bleven in de tussentijd op 
de hoogte van het reilen en zeilen in het hospice. Op een dag las 
Petra in de nieuwsbrief dat er een vervanger voor Olga, die voor het 
rooster zorgde, werd gezocht. Die werkzaam heden leken Petra wel 
wat, want ze  organiseert en regelt graag zaken. De roosterwerk
zaamheden pasten bovendien goed in haar dagelijkse werk. In haar 
taak kan ze gebruik maken van een op maat gemaakt digitaal roos
ter, dat heel goed werkt. Vrijwilligers kunnen zichzelf daarin zelf 
inroosteren en vaak wordt ruim 80% van alle diensten direct inge
vuld. Het rooster blijft twee weken openstaan alvorens het wordt 
gesloten. Vrijwilligers kunnen er dan niet meer zelf in wijzigen. Na 
die tijd krijgen vrijwilligers nog wel gelegenheid om zich eventueel 
een keer extra in te roosteren. Petra buigt zichzelf over de nacht
diensten; daar worden vrijwilligers ongeveer 1x in de 6 weken voor 
ingeroosterd. Via een Excelbestand behoudt zij goed overzicht wie 
hiervoor aan de beurt is. Petra is zeer tevreden over de wijze 
waarop vrijwilligers zich inroosteren; ze ervaart nagenoeg geen 
problemen. Ook het onderling ruilen als dat nodig is, gaat goed. 
Periodiek overlegt Petra met de coördinatoren over het roosteren 
en de inzetbaarheid van vrijwilligers.

Zoals al gezegd sluit Petra al haar mails af met een spreuk. Zij heeft 
dit overgenomen van het bedrijf van Herberd. Petra kan putten uit 
verschillende bronnen zoals scheurkalenders, sites maar ook 
 vrijwilligers sturen haar soms passende spreuken toe. Petra hoopt 
de mensen hier mee te raken, een hart onder de riem te steken, hen 
even na te laten denken of een glimlach op het gezicht te brengen, 
dus ….. 

“Geluk is dat je elke dag opnieuw kan beginnen met de rest van je 
leven.”

Interview met Petra Prinsen,  
 vrijwilliger achter de schermen

Iedere week, meestal op vrijdag, krijgen de zorgvrijwilligers een mail van Petra Prinsen. De vrijwilligers kunnen het 
rooster dan namelijk gaan invullen. Petra sluit al haar mails af met een spreuk. Voor de redactie van de nieuwsbrief 
voldoende aanleiding om eens in gesprek te gaan met een vrijwilliger die achter de schermen haar taken verricht. 
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Hoewel chronisch moe en verre van com
fortabel vond Margo bij ons in het hospice 
rust. Die rust wakkerde haar wil om te leven 
weer aan en heel soms gebeuren er dan 
buitengewone dingen. Wat volgde was een 
bijna magische toegift op haar leven, waar
bij ze verlangend focuste op de geboorte 
van haar vijfde kleinkind, dat eind augustus 
geboren zou worden. We leerden Margo 
deze zomer kennen als een warme, spran
kelende vrouw, die dol was op mooie jurken 
en schoenen. ‘Nooit aarzelen als je een 
leuke jurk ziet’ was haar devies waar ze zelf 
in het hospice ook nog regelmatig gehoor 
aan gaf. Zag ze op haar tablet een bij haar 
passend exemplaar voorbij komen, dan 
bestelde ze ‘m direct. Onvergetelijk waren 
de uitstapjes die ze in die periode af en toe 
nog naar huis maakte. Als Henk  zoals hij 
het zelf zei  zijn koningin kwam halen, was 
Margo absoluut rodeloperwaardig! 
Prachtig opgemaakt, in een mooie jurk met 
fantastische laarsjes verliet ze het hospice 
stralend voor een middagje thuis. Zeer 
vermoeid maar even zo voldaan kwam ze 
daarna weer terug. Ons team genoot met 
volle teugen mee. Het is fantastisch wan
neer je dit soort wonderen voor je ogen ziet 
gebeuren en ze hier en daar zelfs kan facili
teren (ook de betrokken huisarts verdient 
daarbij een pluim).

In augustus begon Margo opnieuw in te 
leveren, waarbij het ons opviel hoe warm en 
belangstellend ze naar ons en anderen toe 
bleef. We leefden allemaal intens mee naar 
de geboorte van Sara, het eerste kindje van 
Margo’s zoon en schoondochter. Wat een 
vreugde toen de kleine Sara haar oma begin 
september in het hospice opzocht. Samen 
met Henk schittert een trotse Margo op de 
foto’s die toen zijn gemaakt. Later die week 
was Henk jarig en beleefden ze opnieuw 
een dag met een gouden rand. Hij haalde 
zijn koningin voor de laatste keer naar huis, 

waar ze genoten van elkaars gezelschap en 
een intieme fotoshoot met hun voltallige 
gezin. Haar lichaam liet het nauwelijks nog 
toe, maar haar wilskracht was ongekend. 
Op de foto’s straalt mater familias Margo in 
vol ornaat (zelfs op hoge hakken!) als was 
zij de zon zelf. Anderhalve week later is 
Margo overleden.

Begin november nam Henk contact met ons 
op. Als dank voor de goede zorg aan hun 
vrouw en moeder wilde hij samen met de 
kinderen iets voor ons terugdoen. 
Ze besloten Margo’s collectie jurken en 
schoenen te verkopen en de opbrengst 

daarvan is recent aan ons hospice gedo
neerd. Een hartverwarmende actie, zo 
helemaal in de stijl van Margo, dat we er 
diep ontroerd door zijn. Graag danken we 
hen met de passende en troostrijke woor
den van de Franse modeontwerper Yves 
Saint Laurent: Door de jaren heen heb ik 
geleerd dat het belangrijkste in een jurk de 
vrouw is die hem draagt.

Anja van der Starre,  
coördinator

Dat de zon op die lentedag begin juni zo buitengewoon haar best deed, verbaasde ons later niet. Met haar warme 
stralen kondigde ze de komst van Margo (59) namelijk aan. Margo die, tegen alle verwachtingen in, ruim drie maan
den bij ons zou blijven. Wat was ze ziek toen de ambulance haar die ochtend binnen bracht. Henk, haar man, was 
haar liefdevol nabij net als hun drie kinderen. Van haar dierbaren, waaronder de kleinkinderen, nam Margo enkele 
dagen later afscheid.

“Say yes to the dress!”

‘NOOIT 
AARZELEN 
ALS JE EEN 
LEUKE JURK 
ZIET’
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Kerst 2021
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Kersttradities ….
In ons hospice zetten we op 6 
december traditiegetrouw de mooie 
grote buitenkerstboom op. De tuin
ploeg neemt daarbij het voortouw. 
Ook in 2021 is de boom weer 
geschonken door Joop en Annelies 
van Middelkoop van Tapperij de 
Zwijger in het Oude Dorp. Een fan
tastisch gebaar, waarvoor onze 
grote dank! 

In de tuinen van alle vier de appartementen 
is ook een kerstboom met lichtjes neerge
zet. Zo kregen de gasten de decembersfeer 
vanuit hun appartement optimaal mee en 
dat is ook nu weer zeer gewaardeerd.  >
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VACATURE:
HET HOSPICE ZOEKT EEN TAARTENBAKKER!

Elke donderdagochtend is er een vers gebakken taart in het hospice.  
Soms wordt deze in het hospice zelf gebakken, het huis ruikt dan verleidelijk 
lekker! Een andere keer bakt de bakker thuis een taart.

De taart is voor de gasten en hun naasten, voor de vrijwilligers en verpleegkundigen en 
voor iedereen die langskomt. Onze vaste taartenbakker heeft afscheid genomen, dus we 
zijn op zoek naar een nieuwe enthousiaste man/vrouw die ….
• lekkere taarten kan maken
• op donderdag beschikbaar is. Dat hoeft niet iedere donderdag te zijn, we kunnen dus 

meerdere taartenbakkers gebruiken.

Een taartenbakker is een vrijwilligersfunctie; de kosten van de ingrediënten van de taart 
worden uiteraard vergoed.

Heeft u belangstelling voor de functie van taartenbakker, reageer dan per mail naar Anne 
Fleur en Anja, coördinatoren van het hospice: info@hospicekrommerijn.nl

Na het opzetten en decoreren van de bomen was het 
volgens de traditie tijd voor de huisgemaakte erwten
soep van  vrijwilligster Marja. En daar wordt  standaard 
een borrel bij geschonken.

>

Voor meer nieuws bezoekt u de nieuwsrubriek 
op de website, of scant u deze QRCode. 

Stichting Hospice Kromme Rijnstreek
Secretariaat:
Handboog 8
3994 AD Houten
030  2567 990
info@hospicekrommerijn.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: 
Anja van der Starre, Anne Fleur Sloots,  
Phia Bruggink, Dilia van Dijk, 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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