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voor vrienden van Stichting Hospice OudewaterNIEUWSBRIEFInfo vanuit het bestuur

Dit kwam erg hard aan. We waren 

als bestuur al een poos bezig 

andere huisvesting te zoeken. 

We gingen er echter vanuit, dat 

wij volgens de oorspronkelijke 

afspraken de tijd hadden tot 

eind 2021. In een vergadering op 

11 juli met gemeentebestuur en 

woningbouwvereniging Woningraat 

werd de sloop van het gebouw 

nogmaals bevestigd en werd ons 

meegedeeld dat we uiterlijk 1 oktober 

onze huisvesting leeg op moesten 

leveren. Een dreun en natuurlijk ook 

paniek. 

Wat nu? Einde Hospice Oudewater. 

Geen enkel uitzicht op een andere 

plek waar we een hospice op korte 

termijn zouden kunnen vestigen. Er 

zou minstens een half jaar voorbij gaan 

voor we iets anders zouden hebben.

Een dag later kreeg ik iemand aan 

de telefoon die mij meedeelde dat 

hij misschien een oplossing had 

voor ons hospice. Toen raakte alles 

in een stroomversnelling. Binnen 

ruim een week was alles geregeld. 

Ik heb in mijn leven nog nooit zoiets 

meegemaakt. Kerkwetering 11 zou 

de nieuwe huisvesting worden 

met drie gastenkamers. Ongeveer 

20 ondernemers in Oudewater en 

de gemeente hadden inmiddels 

hun medewerking toegezegd. De 

verbouwing zou beginnen op 2 

september en de oplevering zou 

3 maanden later op 2 december 

plaatsvinden. Oudewater op z’n 

best. Uniek. Inmiddels had de 

woningbouwvereniging ook de sloop 

uitgesteld tot begin 2020. 

Op het moment dat ik dit schrijf is de 

verbouwing grotendeels klaar. In de 

maand december wordt het hospice 

ingericht en begin januari kunnen we 

weer gasten ontvangen. 

De offi ciële opening van ons nieuwe 

onderkomen is gepland op donderdag 

9 januari en op zaterdag 11 januari is er 

een open dag, zodat de inwoners van 

Oudewater een kijkje kunnen nemen 

in onze nieuwe bijna-thuis-huis. 

Een verhuizing gaat natuurlijk niet 

zonder kosten. Er zijn al diverse 

giften binnengekomen. De Stichting 

Vrienden van het Hospice Oudewater 

heeft ook nog een sponsordiner 

georganiseerd in restaurant Hex in 

Oudewater. Tijdens dit diner werd 

door Steamwork, een organisatie 

die sponsorgelden bijeen loopt, een 

cheque van € 37.000 overhandigd 

voor de inrichting van de derde kamer 

in het hospice. Steamwork doet dit 

door deel te nemen aan de Roparun 

(een loopwedstrijd van Parijs naar 

Rotterdam). Roparun brengt op 

die manier gelden bijeen voor o.a. 

instellingen zoals een hospice. 

Inmiddels is er ook weer een 

basiscursus afgerond waarin 8 nieuwe 

zorgvrijwilligers zijn opgeleid. Heel 

fi jn dat we er weer nieuwe mensen 

bij hebben. Dat is ook nodig voor een 

hospice met drie kamers. Het is heel 

bijzonder te merken dat heel Oudewater 

meeleeft met alle veranderingen voor 

ons hospice. Dank daarvoor.

Namens het bestuur van de stichting, 

Arie J. Breur, voorzitter

Kort na onze laatste nieuwsbrief van juni 2019 leek het er op 

dat het einde van het Hospice Oudewater heel nabij was. Het 

bestuur kreeg de mededeling, dat op zeer korte termijn het ge-

bouw van het verzorgingshuis de Schuylenburcht,  inclusief het 

gedeelte waar wij in gehuisvest zijn, gesloopt zou worden.

Stichting Hospice Oudewater 
Kerkwetering 11

3421 T Oudewater

0348  50 68 03

www.hospiceoudewater.nl

informatie@hospiceoudewater.nl

bestuur@hospiceoudewater.nl

NL 10 RABO 0162 6567 50

De stichting heeft een ANBI status

U kunt vriend van de stichting worden:

Stichting Vrienden van Hospice Oudewater

T.a.v. Dhr. H. Dionisius

Lijnbaan 2

3421 JH Oudewater

vrienden@hospiceoudewater.nl

NL 71 RABO 0304 0418 82

In het nieuwe hospice gaan we van 

twee naar drie gastenkamers. Deze 

extra kamer en de verhuizing zelf 

vraagt van ons dat we goed kijken naar 

wat er uit onze oude hospice meekan, 

maar ook wat we extra nodig hebben. 

Onvoorstelbaar hoeveel mensen en 

bedrijven met ons meedenken en 

ons hun hulp, producten en diensten 

aanbieden. Fantastisch!  

Uitbreiding van onze vrijwilligersgroep 

is daarom nodig. Gelukkig kunnen we 

putten uit de aanmeldingen die we al 

hebben. Samen met de aanmeldingen 

van een informatieavond voor be-

langstellenden, die we organiseerden, 

heeft dit geresulteerd in een mooie, 

betrokken en gemotiveerde groep van 

acht aspirant vrijwilligers, die nu de 

introductiecursus volgen. En waar we 

heel blij mee zijn.

Een gloednieuw
onderkomen.

Op dit moment zijn we in het oude 

hospice van alles aan het losschroeven 

en inpakken. In het nieuwe hospice 

wordt al schoongemaakt. Binnenkort 

gaan we inrichten zodat op 9 januari 

de offi ciële opening kan plaatsvinden. 

Op zaterdag 11 januari tussen 10.00 uur 

en 15.00 uur bent u van harte welkom 

op de Kerkwetering 11 om ons nieuwe 

hospice te bewonderen. Als u met 

de auto komt, dan het vriendelijke 

verzoek deze op het bedrijventerrein 

Tappersheul te parkeren. We kijken 

ernaar uit u 11 januari te mogen 

rondleiden in onze nieuwe hospice.

Mary-Ann en Sjanie, coördinatoren  

Hospice Oudewater

Ook voor ons, als coördinatoren, was het een mooie verrassing te horen dat 

er een nieuw pand zou worden aangekocht, verbouwd en ingericht. En wat 

kwam er opeens veel op ons pad.  De verbouwing, de inrichting en alles wat 

daarbij komt kijken. 

Onvoorstelbaar hoeveel mensen 

en bedrijven met ons meedenken 

en ons hun hulp, producten en 

diensten aanbieden. Fantastisch!  

Open dagen in 2020

Zaterdag 11 januari van 10 tot 15 

uur is er open dag. Verder staat de 

deur iedere tweede vrijdag van de 

maand van 14.00 tot 16.00 uur open 

voor belangstellenden, te weten

14 februari, 13 maart, 10 april,  

8 mei, 12 juni, 10 juli, 14 augustus,  

11 september, 9 oktober, 

13 november, 11 december

Het bestuur, de coördinatoren

alle vrijwilligers van de 

Stichting Hospice Oudewater 

wensen de lezers van deze 

nieuwsbrief EEN GOED EN 

GEZOND 2020!



Sponsordiner bij 
Restaurant Hex 
in Oudewater

‘Ik heb uitgezaaide borstkanker, 

waardoor in 2004 een borst is afgezet. 

De kanker kwam helaas terug in mijn 

longen en in mijn slokdarm, waardoor 

ik bijna niet meer kan slikken. Ik kon 

lang thuisblijven, totdat de thuiszorg 

ons vertelde dat het niet meer kon 

en dat ik naar het ziekenhuis moest. 

Daar kreeg wij te horen dat de artsen 

“met lege handen stonden”. Ze konden 

niets meer voor me doen. Voor mij 

was het toen ook genoeg. Niet meer 

lek geprikt worden, en geen chemo 

en sondevoeding meer: een heftig 

moment voor mij, mijn man en 

kinderen.’

Mijnheer van Geelen beaamt dit: ‘Mijn 

dochter en ik keken elkaar aan en 

vroegen ons af hoe het verder moest 

met mijn vrouw. Toen werd ook het 

Hospice genoemd. De zorg thuis was 

voor mij alleen, op mijn leeftijd, niet 

haalbaar. En de kinderen hebben ook 

hun eigen leven.’

Mijnheer Geelen vertelt dat hij erin 

berust dat zijn vrouw hier ligt. Hij mist 

haar erg thuis. En ziet erg op tegen 

het moment dat hij haar echt moet 

missen en niet meer naar haar toe 

kan. Hij vertelt dat hijzelf ook af en toe 

bezoek krijgt van de thuiszorg voor een 

praatje. En hoe fi jn dat is.  

Mevrouw wist meteen dat ons hospice 

een goede plek voor haar zou zijn.  

‘Een vrouw van de camping heeft ook 

in een hospice gelegen. En dat was erg 

fi jn geweest. Wij gaan al acht jaar naar 

de camping in Beekbergen’. Vanuit 

Schoonhoven is ons hospice goed te 

doen met de auto. Haar man heeft 

haar zelf gebracht. ‘In het ziekenhuis 

was de zorg ook goed, maar zij hebben 

veel minder tijd voor me. Hier wordt 

veel meer gedaan. Hier is niks teveel. 

Ik hoef maar te kicken of het wordt 

geregeld”. Ook de kinderen vinden dat 

hun moeder nu op een goede plek is 

en dat ‘Mam het goed gedaan heeft’. 

‘Ik geniet er nu van als mijn man, de 

kinderen en kleinkinderen komen. Of 

vrienden en kennissen. En ik vind het 

erg leuk dat ik zoveel kaarten krijg. 

Zelfs van mensen waar wij niet zoveel 

contact meer mee hebben krijg ik 

een kaartje. Ik doe verder weinig 

meer. Een spelletje op de tablet 

vind ik nog leuk, maar niet zo lang. 

Hetzelfde geldt voor televisie kijken. 

Een klein poosje en dan zet ik hem 

weer uit. En soms een klein rondje 

lopen met de rollator. Als het weer 

goed is ga ik nog lekker naar buiten. 

Ook ben ik een keer met de rolstoel 

naar het centrum van Oudewater 

gelopen met vrienden en mijn man. 

Daar hebben we op een terras wat 

gedronken. Dat was erg gezellig. 

Daarna was ik wel erg moe en ging ik 

graag weer naar bed’. 

Eind augustus is mevrouw rustig 

overleden in het bijzijn van haar 

familie.

Teun Oskam van Klaproos sponsorde 

ons door een geluidsinstallatie te  

installeren zodat enkelen van ons een 

woordje konden spreken. 

Ria Pollemans heette als voorzitter van 

onze Stichting iedereen welkom, in 

het bijzonder onze erevoorzitter Sietze 

Ypma die met zijn gezin zijn verjaardag 

kwam vieren.

Daarna konden wij genieten van 

een fantastisch 4 gangendiner welke 

Paul tezamen met zijn geweldige 

keukenbrigade uit de kookpannen had 

getoverd, wat een klasse.

Halverwege het diner kwamen 

onverwacht 3 heren binnen in T-shirts 

die namens de Stichting Steamwork, in 

de persoon van Sander Trijssenaar, een 

cheque aanboden aan onze voorzitter 

Arie Breur van de Stichting Hospice 

Oudewater.

De Stichting Steamwork is een team 

dat meedoet aan de Roparun, een 

estafetteloop waarmee geld opgehaald 

wordt voor instellingen, goede doelen 

of projecten die bijdragen aan de 

missie van Roparun: ‘Leven toevoegen 

aan de dagen, waar vaak geen dagen 

meer kunnen worden toegevoegd aan 

het leven” Het bedrag op deze cheque 

van € 37.000,-  overviel ons enorm, 

echt schitterend.

Dit bedrag is bedoeld voor de 

inventaris van onder andere de derde 

gastenkamer die in het nieuwe 

Hospice komt.

Na een intermezzo waarbij Arie Breur 

de stand van zaken met betrekking 

tot het nieuwe Hospice had toegelicht 

vervolgden wij ons diner. In een 

uitermate gezellige en ontspannen 

sfeer kwam een einde aan deze in alle 

opzichten geslaagde avond waarvan 

de opbrengst circa € 1.500,- bedraagt.

Rest mij nog de uitbaters van 

restaurant Hex, Paul en Inge, de 

keukenbrigade en de bediening 

heel hartelijk te bedanken voor hun 

geweldige inzet. Uiteraard willen wij 

ook Teun Oskam niet vergeten voor 

zijn medewerking.

Wij hopen hier een jaarlijkse traditie 

van te kunnen maken, het “smaakt 

naar meer“.

Hein Dionisius , Penningmeester 

Stichting Vrienden van Het Hospice 

Oudewater

Ik tref het echtpaar van Geelen in de kamer van mevrouw. 

Ze verblijft nu ruim twee weken in onze hospice.

Donderdag 7 november heeft het bestuur van de 

Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater een 

sponsordiner georganiseerd bij Paul en Inge Janmaat 

van restaurant Hex. Enkele weken daarvoor was er 

een uitnodiging geplaatst in de IJsselbode wat al snel 

resulteerde in een inschrijving van 56 couverts.
Elke zorgvraag is weer uniek. Dat 

merken we iedere keer weer, zodra 

we een  nieuwe gast opnemen. 

Deze keer was het ook weer 

bijzonder. 

We werden gebeld of we twee 

plekken hadden. Omdat er op 

dat moment geen plek voor twee 

was moesten we ‘nee’ verkopen, 

maar het bleek om een aanvraag 

te gaan waarbij een echtpaar, 

allebei terminaal,  graag hun laatste 

dagen samen wilden blijven. Met 

een hoop georganiseer hebben we 

het kunnen regelen, zodat er dus 

opeens twee ambulances voor de 

deur stonden.  

En zo hebben deze twee mensen 

een aantal dagen dicht bij elkaar 

kunnen zijn. Regelmatig lagen ze 

hand-in-hand. Ze overleden een 

paar dagen na elkaar.

Twee ambulances 
voor de deur

“ Hier hebben ze 
veel meer tijd 
voor haar.”


