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Nieuwe activiteiten ‘werkgroep
Ontmoeting’

‘GEZELLIG EN
ONGEDWONGEN
SAMENZIJN’

Vlnr Irma, Paula, Mariëtte, Jolanda en Marjan met op de voorgrond Bertus

U leest het veertiende nummer (van de
vierde jaargang) van de digitale nieuwsbrief Hospice Kromme Rijnstreek. Hiermee
houden wij u op de hoogte van het reilen
en zeilen van het hospice voor de bewoners van de regio Kromme Rijnstreek.

De werkgroep Ontmoeting organiseert jaarlijks gezellige activiteiten voor
alle vrijwilligers en medewerkers van het hospice. De werkgroep bestaande
uit 8 personen: Marjan van Well, Bertus Overeem, Corina van Eijk, Irma
Appelhof Mariëtte Sogtoen, Jolanda van Eijkelenborg, Paula Gans en Katja
Versluis bruist nog steeds van nieuwe ideeën, zo blijkt uit de plannen voor
het nieuwe jaar. Naast de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie en de barbecue
staan er in 2015 ook een kookworkshop, bloemschikken en een toneelavond
op het programma.
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VERVOLG VAN VOORPAGINA
C OL U M N

‘IK EN HET HOSPICE’
Met veel plezier kom ik samen met m’n tuinmaatjes elke donderdag stipt om 9 uur bijeen
om de fraaie tuin van het hospice weer op te
fleuren. We vormen inmiddels een hecht
team van 5 vrijwilligers. De enige dame,
Bea Klerkx met de groene vingers vindt haar
eigen weg en gaat als eerste aan het werk.
De mannen ouweheren nog wat en na uitgebreid overleg gaan ze aan de slag. Tuinieren
vergt nogal wat lichamelijke inspanning en
we zijn de jongsten niet meer. De ruggen van
de mannen bepalen de klus van die dag!
Er zijn veel verschillende werkzaamheden,
dus daar komen we altijd wel uit. Ik ben trots
op onze tuinploeg. Henk Mauser heeft dit
jaar zijn intrede gedaan als tuinbrigadier.
Bart Kemp en Eef de Bie doen al mee vanaf
het prille begin. Eef heeft de gravel voor de
looppaden met ontelbare kruiwagens de tuin
ingereden. Dat was een hele klus en we
moeten het nog regelmatig horen! Ook kwam
Eef’s zoon met een mobiele kraan de zware
betonnen tuintafel in de stiltetuin plaatsen.
Weer of geen weer: iedereen is altijd present! Is het weer te bar en boos, dan ben ik
degene die de ploeg afbelt. Maar dat vinden
ze altijd jammer. En waarom jammer? Omdat
we het met elkaar zo leuk vinden om te werken in deze tuin en gezellig kunnen koffieleuten om stipt kwart over tien. En niet alleen de
koffie, maar ook genieten we van de door
Ria zelfgemaakte cakejes of appeltaart. Dat
maakt het iedere keer weer tot een feestje.
Soms wordt er wel drie kwartier koffie
gedronken. Maar dat mag, want we zijn
vrijwilligers. De gesprekken zijn prachtig.
Eef en Bart zijn geboren en getogen in de
Krommerijnstreek. Beiden zijn melkveehouder geweest en kijken terug op een prachtig
leven. Behalve dat ze de streek goed kennen,
weten ze alles over de mensen uit de wijde
omgeving. Namen worden niet genoemd,
maar de verhalen zijn onuitputtelijk en
worden met veel humor verteld.
Het met elkaar voor het goede doel bezig zijn
en de onderlinge gezelligheid maakt dat deze
prachtige tuinploeg nog lang wil genieten
van het tuinieren met een bakkie en een
happie.
Tuincollega’s, bedankt en tot donderdag!
Theo van Oostveen

Marjan van Well licht de plannen toe. “We
hebben in november de activiteiten van
2014 geëvalueerd. De door de werkgroep
georganiseerde Tennis-clinic in juni gaan
we in 2015 niet opnieuw organiseren, omdat
er weinig animo voor bleek. Dus een jaartje
niet. De barbecue in september was weer
een groot succes, mede dankzij John
Verbree Catering en BBQ service uit Werkhoven. Ben en Marijke Tersteeg hebben ons
opnieuw heel gastvrij ontvangen op hun
mooie locatie aan de Heemsteedseweg.
Hoewel er ongeveer 80 deelnemers waren,
hopen we dat er komend jaar nog meer
vrijwilligers aanwezig zullen zijn, vooral
omdat het een gezellige ongedwongen
manier is om met elkaar, de verpleegkundigen en het bestuur kennis te maken.”

Marjan vervolgt: “Op vrijdag 16 januari
willen we de nieuwjaarsreceptie houden.
Opnieuw in De Engel in Houten, die deze
ruimte kosteloos beschikbaar stelt. In
maart/april organiseren we een workshop
onder leiding van Bloemsierkunst Amanda.
In mei/juni willen onze koks een of meerdere kookworkshops geven. De barbecue
wordt weer in september georganiseerd en
in het najaar volgt een wijnproefavond.
Verder zijn we nog op zoek naar een

geschikte locatie, waar toneelgroep “De
Fusie” haar toneelstuk “De Vier Jaargetijden” (een vierluik over vriendschap) voor
ons kan opvoeren. En aan het einde van het
jaar houden we ons ook bezig met kleine
attenties rond Sinterklaas en Kerst, voor
diegenen, die dan dienst hebben.”
De plannen voor het nieuwe jaar liggen er
dus. Maar dat betekent niet dat tips bij de
werkgroep Ontmoeting niet welkom zijn! “In
de vrijwilligersruimte van het hospice staat
de melkbus, waarin iedereen zijn ideeën
kan doen”, aldus Marjan.
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NIEUWE LEDEN BLIJVEN ÓÓK NU NOG VAN HARTE WELKOM!

Beschermgilde Hospice Kromme Rijnstreek:
Een onmisbare steunpilaar!
Het Beschermgilde Hospice Kromme Rijnstreek is in januari 2013
opgericht door Anton Bosboom, oud-bestuurslid; inmiddels zijn er
25 ondernemers lid geworden.
Doelstelling van het Beschermgilde Hospice is financiële ondersteuning
van de Stichting Vrienden van Hospice Kromme Rijnstreek bij het in
stand houden van deze voorziening.
Vroeger waren de gilden beroepsmatige en
ambachtelijke organisaties, die ook een
sociaal- en maatschappelijke invloed
hadden binnen de samenleving, nu noemen
we dat maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO).
De ondernemers hebben zich voor vier of
vijf jaar als ‘Gildelid’ verbonden aan het
hospice en dragen jaarlijks een bedrag bij
van € 500, € 750 of € 1000. U kunt zich voorstellen, dat dit voor het hospice een belangrijke financiële ondersteuning betekent.
Zoals gebruikelijk kent het Gilde naast
gildeleden óók vier ‘Gildemeesters’: twee

ondernemers Peter de Rooij uit Houten en
Peter Verkerk uit Bunnik, die tevens voorzitter zijn van de ondernemersverenigingen
aldaar én de beide burgemeesters van
Houten en Bunnik: dhr. M. de Jong en
dhr. Hans Martijn Ostendorp. Zij vormen
gezamenlijk een welkome ruggensteun voor
de Vrienden van het Hospice, waarop bij
allerlei gelegenheden, zoals b.v. de Week
van het Hospice een beroep kan worden
gedaan.
Als oprichter van het Beschermgilde en
tevens oud-bestuurslid heeft Anton
Bosboom vanwege zijn gezondheid helaas

de actieve werving van nieuwe gildeleden
moeten opgeven.
De stichting Vrienden van het Hospice is
bijzonder blij met de vijfentwintig huidige
leden en hoopt, dat deze nog vele jaren het
hospice blijven ondersteunen.
Meer informatie over het Beschermgilde is
terug te vinden op onze website, pagina
‘Steun ons’: www.hospice-krommerijn.nl/
steun-ons/bedrijven
Hieronder ziet u alle deelnemende bedrijven
met naam en vermelding van hun websites
zodat u kunt lezen met welke activiteiten zij
zich bezighouden.

DE GILDELEDEN
Piazza Sports BV, Houten
www.piazzasports.nl
Blygold Nederland BV, Houten
www.blygold.nl
SBM Advocaten, Houten
www.sbmadvocaten.nl
De Kruijf Tentenverhuur BV, Schalkwijk
www.dekruijftenten.nl
Fieldservices Schalkwijk
E-mail:joostvdvelden@casema.nl
Brothers Horeca BV
www.bhg.nl
Zondag Ontwikkeling BV Tiel
www.zondag.nl
Holtman Notarissen
www.holtmannotarissen.nl
TSN Groep
www.tsngroep.nl
Viveste, Houten
www.viveste.nl
ONVZ Zorgverzekeraar Houten
www.onvz.nl
Nefkens Houten
www.nefkensutrecht.nl

Van Rijn Beheer BV, Houten
www.vanrijn-beheer.nl
Architectenburo Van der Zee BV, Houten
www.vanderzeearchitecten.nl
Boumans Installatietechniek BV, Tull en ’t Waal
E-mail: patricia@boumans.nl
Bokkers Groothandel BV, Schalkwijk
E-mail: bernardbokkers@orange.nl
Timmer-Onderhoudsbedrijf Van Dort BV, ‘t Goy
www.vandortbv.nl
Rabobank Kromme Rijnstreek, Houten
www.rabobank.nl/krs
Kinder Centrum ‘Het Zonnetje’
www.hetzonnetje.nl
Tekst 2000 BV
Mevr. E.A. Bomhof
www.tekst2000.nl
Loodgietersbedrijf Van Gelder Utrecht BV
www.vangelder-Utrecht.nl
Arcade ICT B.V.
www.arcadeictgroup.nl
Bang & Olufsen Ed Baak Houten BV
www.bang-olufsenstore-houten.nl
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HOOGSTE OPBRENGST OOIT

Week van het Hospice 2014
daverend succes!
In september werd voor het 4e
achtereenvolgende jaar de Week
van het Hospice georganiseerd.
De doelstelling was om met vijf
verschillende activiteiten + een
statiegeld actie bij de drie Albert
Heijn locaties in Houten en de verkoop van loten zoveel mogelijk geld
in te zamelen voor het hospice in
Houten. En dit is gelukt! Nog nooit
werd zoveel geld gedoneerd als dit
jaar. De totale opbrengst (€ 21.650)
komt geheel ten goede aan Hospice
Kromme Rijnstreek, zodat zij de zorg
aan haar gasten kan continueren.
Honderden mensen uit Houten en omgeving
deden mee aan de vijf activiteiten van de
Week van het Hospice: zij bekeken op dinsdag de film ‘Miele’ tijdens een filmavond in
Theater aan de Slinger of hoorden op
woensdag vier koren uit de regio zingen
tijdens het korenfestival. Op een mooie
zonnige zaterdag fietsten gezinnen en
mensen met ‘smalle bandjes’ door de prachtige Kromme Rijnstreek of namen een kijkje

op de zeer goed bezochte ‘Snuffelfair’ in
College De Heemlanden, waarvoor de aula
gratis ter beschikking werd gesteld. (zie
fotoreportage). Tijdens de ‘Slotavond’
genoten velen van Laura Fygi met haar Trio
Malando tijdens een volgeboekte avond in
Theater aan de Slinger.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van
het Hospice wil de organisatie van de Week

van het Hospice onder de bezielende leiding
van Michel Tombroek, maar ook iedereen
die zich met enorm veel enthousiasme als
vrijwilliger heeft ingezet en niet te vergeten
alle mensen die geld hebben gedoneerd,
heel hartelijk bedanken! Het bestuur vindt
het hartverwarmend dat zoveel mensen uit
de Kromme Rijnstreek het hospice steunen.
Voor meer informatie kijkt u op:
http://www.weekvanhethospice.nl
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‘Sfeer, warmte en rust vastgelegd film’
Voor het goede doel heeft Oké Video (www.okevideo.nl) een webfilm gemaakt voor Hospice Kromme Rijnstreek.
Tijdens de Meet & Match bijeenkomst in 2013, welke ieder najaar wordt georganiseerd
door het Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten, kwam er een match tot stand
tussen het hospice en de producenten Ron en Marike Vink van ‘Oké Video’. Zij houden
zich vanaf 2007 professioneel bezig met het realiseren van online-videoproducties.
Zij namen de klus, om opnamen te maken van Hospice Kromme Rijnstreek met liefde
aan. Marike: “Met verwondering hebben we gezien hoe liefdevol er wordt omgegaan
met mensen in hun laatste levensfase. Wat fijn dat wij zo’n mooi stijlvol en warme
omgeving mochten filmen. Met het verhaal van een nabestaande konden wij de film
completeren”. Het hospice is Ron en Marike erg dankbaar voor het maken van de
prachtige webfilm, waarin de sfeer, warmte en rust van het hospice zo mooi in beeld en
woorden zijn vastgelegd. De film is per 1 september 2014 online gezet en te bekijken op
de homepagina: www.hospice-krommerijn.nl
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Digitaal smoelenboek
Al geruime tijd was er de wens om zichtbaar te maken wie er allemaal in het Hospice de
zorg leveren. “Wie is dat ook al weer, ik heb er geen beeld bij” was een vraag van de gast
of zijn familieleden, welke regelmatig voorbij kwam.
Er zijn ongeveer 130 medewerkers in het hospice werkzaam, die de gast met alle nodige
zorg bijstaan tijdens het verblijf in het hospice. Om de herkenbaarheid van de vrijwilligers
en de verpleegkundigen voor de gast en zijn dierbaren te vergroten, is ervoor gekozen een
digitaal fotoboek te maken. Dit fotoboek is ondergebracht op de website van Hospice
Kromme Rijnstreek met foto’s van alle vrijwilligers en verpleegkundigen. Deze pagina’s zijn
alleen voor intern gebruik en te openen met een wachtwoord. Behalve dat we de gast en
hun familie helpen de gezichten te herkennen, zijn de foto’s ook heel handig voor onderling
gebruik om vooraf te weten met wie ze zijn ingedeeld en gaan samenwerken. Op deze
manier komt er bij een naam ook een gezicht en omgekeerd, wat voor iedereen erg prettig
is.
Beroepsfotograaf Jan Roeleveld (NDS/AV Stumpfl Nederland) heeft met veel
enthousiasme de foto’s gemaakt en daarmee het hospice gesponsord.

Stichting Hospice Kromme Rijnstreek
Secretariaat:
Handboog 8
3994 AD Houten
T. 030-256 79 90
E: info@hospice-krommerijn.nl

Stichting Vrienden van
Hospice Kromme Rijnstreek
S. Groenewold
Speltoord 26
3991 XH Houten
T. 030-636 94 99
E: k.groenewold@hospice-krommerijn.nl
IBAN: NL59 RABO 0119 5889 35
Colofon
De digitale nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Hospice Kromme Rijnstreek en
Stichting Vrienden van Hospice Kromme
Rijnstreek. Voor meer info zie
www.hospice-krommerijn.nl
E-mailadres redactie:
redactie@hospice-krommerijn.nl
Aan deze nieuwsbrief werkten mee:
Johanna Castrop, Dilia van Dijk, Josje van Dijk,
Bernadet Naber, Theo van Oostveen en
Annemieke Teule.
Vormgeving en druk: Drukkerij Libertas,
Utrecht

Overhandiging cheque
‘Kaartenactie Ans Kok’
Maandag 3 november 2014 kwamen de
vriendinnen van Ans Kok en haar man Sjaak
naar Hospice Kromme Rijnstreek om de
cheque ad €1800,00 te overhandigen.
Begin dit jaar waren Ans Kok en haar vriendinnen uit Houten en Schalkwijk de initiatiefnemers van de ‘Kaartenactie Ans Kok’,
waarvan de opbrengst bestemd was voor
het hospice. De enthousiaste dames verzamelden oude wenskaarten, waarvan
nieuwe wenskaarten werden gemaakt. De
kaarten werden tijdens diverse activiteiten
in de Kromme Rijnstreek verkocht. Al het

opgehaalde kleingeld mocht worden
ingewisseld bij Action Houten en het uiteindelijke bedrag werd door Action naar boven
toe afgerond. Tot ieders verdriet heeft Ans
de overhandiging van de cheque niet meer
mogen meemaken. Ans overleed na een
kort ziekbed op 22 augustus j.l. Namens alle
bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers van het hospice willen wij Ans postuum bedanken voor haar initiatief. Wij
zullen haar warme aanwezigheid binnen het
hospice blijven missen.

‘INITIATIEVEN ZEER
GEWAARDEERD’

Wilt u de digitale nieuwsbrief van
Hospice Kromme Rijnstreek ontvangen,
meldt u zich dan aan door uw
e-mailadres door te geven aan:
info@hospice-krommerijn.nl of via de
website: www.hospice-krommerijn.nl

