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Eerste bestuursvoorzitter Conny van Dijk:

We moeten het leven vieren

‘Trots op alles wat
we hebben bereikt’

Met deze jubileumuitgave (overigens geheel gesponsord door de adverteerders)
willen wij stilstaan bij dit mooie jubileum
en o.a. terugkijken naar de start in 2001.
Graag geven wij u een overzicht van een
aantal fijne gebeurtenissen van de afgelopen periode.
Geheel uit het niets - met vallen en opstaan - gestart door de initiatiefneemsters/
nemers en samen met iedereen uitgebouwd tot het prachtige “bijna thuis huis”
wat het nu geworden is. Zie ook de
interviews in dit magazine.
Het is goed om alle vrijwilligers weer
eens extra te verwennen. Zonder onze
vrijwilligers kunnen we niet bestaan!
Daarom zijn er twee leuke uitjes geregeld,
t.w. een dagje Gouda met bezoeken aan de
koekjesfabriek en het museum, alsmede
een dagje Den Bosch met o.a. een heerlijke rondvaart. Ook dit is weer mogelijk
gemaakt door gulle sponsors.
Vanzelfsprekend zijn we er trots op dat
we hierbij stil kunnen staan. We danken
alle vrijwilligers (zorg en bestuur), coördinatoren, verpleegkundigen alsmede alle
donateurs en sponsors dankzij wie wij het
verblijf van onze bewoners zo
optimaal mogelijk kunnen
blijven verzorgen.

Het bestuur van Hospice Het Vliethuys anno 2016.
Van links naar rechts: Ger Bulder, Willy Blonk, Hans Lieffers,
Madeleine Overhoff, Paul Francissen en Rien Meijer.
U bent altijd van harte welkom op onze
informatiedagen om eens een kijkje in het
Hospice te komen nemen.
Hartelijk dank en met vriendelijke groet,
Mw. W.J.A. Blonk MSc
Voorzitter Hospice Het Vliethuys

Colofon
Magazine van Hospice Het Vliethuys 2016
Fonteynenburghlaan 5B, 2275 CX Voorburg.
Telefoon: 070- 3401 315
E-mail: info@hetvliethuys.nl
Website: www.hetvliethuys.nl
Het rekeningnummer van Stichting Vrienden van
Hospice Het Vliethuys is NL74RABO0127606297
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Coördinatie en teksten: Bart Bakker
Eindredactie: www.bakker-communicatie.nl
Fotografie: Adrey Caljé
Opmaak en drukwerk: Knijnenburg Producties
Met speciale dank aan Joke Campo, Rien Meijer,
Willy Blonk, Paul Francissen en Madeleine Overhoff.
Dit magazine kwam tot stand dankzij de vermelde
adverteerders. Zij betaalden alle kosten van dit
magazine.

Conny van Dijk heeft vijftien jaar geleden
Hospice Het Vliethuys opgericht. Ook
voor haar is het vijftienjarig jubileum een
bijzonder moment. De inmiddels 81-jarige, maar topfitte Voorburgse, was nauw
betrokken vanuit de Diakonie van de Fonteinkerk om een Hospice op te richten.
Aangezien zij jarenlang directeur was van
het Diaconessen- en Bronovo-ziekenhuis
werd Conny gevraagd om met haar
ervaring in het ziekenhuismanagement
de helpende hand te bieden.
,,Ik deed dat graag’’, reageert Conny.
,,Als voormalig ziekenhuisdirecteur wist
ik wat er speelde. De aanleiding was overigens de landelijke aandacht die er in de
jaren negentig ontstond voor palliatieve
zorg. Voor die tijd was dat veel minder,
want er werd niet specifiek veel aandacht
aan gegeven. Op een gegeven moment
kwam het inzicht dat er bij iemands laatste
levensfase veel meer zorg kwam kijken.

Energie
Conny van Dijk is zo’n drie en een half
jaar bezig geweest om tot de oprichting
van het Hospice te komen. ,,Het was hard
werken’’, aldus Conny. ,,Samen met Joke
Campo en Bep van der Tas stak ik er veel
tijd en energie in. Joke slaagde er in om
van iedereen een eenheid te smeden. Zij
heeft het talent om mensen te binden.
Onze eerste zorg was om een goede locatie te vinden. We hadden voorbeelden
van elders in het land waar eerst vrijwilligers werden benaderd. Dat was echter de
verkeerde volgorde, want zoiets ging ten
koste van de motivatie als bleek dat zaken
langer duurden dan gepland’’.

Locatie
Door een deal met de directie van het Reinier De Graaf Ziekenhuis werd uiteindelijk
een locatie aan de Voorburgse Fonteyen
burghlaan gevonden. ,,We konden de benedenverdieping van het Zusterhuis huren
en gebruiken,’’ zegt Conny. ,,Maar toen

Conny van Dijk draagt
het Hospice nog altijd
een warm hart toe.

begon alles eigenlijk pas. Deze verdieping
was nog helemaal niet geschikt. Er waren
drie kamers met sanitair, terwijl we zes
kamers nodig hadden. Er moest zodoende een flinke verbouwing komen. Tevens
moest er een nieuwe organisatie worden
opgericht. We belandden meteen in de
fase dat we medewerkers en vrijwilligers
gingen zoeken. Tijdens een informatieavond hadden zich honderd vrijwilligers
gemeld. Geweldig. Dat was gewoon een
wonder’’.
,,Ook waren de financiën een belangrijk
punt. We gingen hiervoor onderhandelen
met verzekeraars en geldschieters’’. Ook
was er een subsidiepot van het ministerie
van VWS, waar het inzicht groeide dat een
Hospice een belangrijk fenomeen was.
Hier konden we het salaris van de coördinatoren uit betalen. De pot van de AWBZ
betaalde eveneens mee, omdat het ging
om terminale thuiszorg’’.

Afscheid
Conny van Dijk was uiteindelijk tot 2002
voorzitter. ,,Toen stond de zaak op de
rails’’, zegt ze. ,,Dat was een goed moment
om te vertrekken. Het gaf veel voldoening
dat we het allemaal voor elkaar hadden
gekregen. Er is écht iets moois ontstaan.
Dit was zo’n zinvolle besteding in de eerste fase na mijn pensioen. Je hebt dan je
relaties nog en ook de energie. Ik ben blij
en trots wat we allemaal hebben bereikt.
Ik geniet er nog steeds van dat Hospice
Het Vliethuys bestaat. Er is zo’n grote behoefte aan, want je hoort nog altijd veel
warme reacties als je over het Hospice
praat. Dat blijft mooi om te ervaren’’.
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vrijwilligers/sters
‘Ik begon voor hem te zingen, daarna sliep hij in’

Marianne
de Wit

Marianne de Wit werkt als vrijwilligster
sinds oktober 2001 in het Hospice. ,,Alle
taken worden per dienst opgegeven. Zo
ontkalk ik bijvoorbeeld elke zondagavond
de openhaarden. Samen met mijn collega
Cecile vul ik in alle kamers het linnengoed aan en draaien we een was. Verder
helpen wij de verpleegkundigen daar waar
mogelijk is en zorgen we voor de bewoners en hun bezoek. Ze krijgen een drankje of iets te eten. Als er tijd voor is, geven
we een hand- of voetmassage.’’
,,Als je dit werk aan kunt, is het mooi om
te doen. Ik ga 15 jaar met heel veel plezier
op zondagavond naar het hospice. Ook
voor mij voelt het als een warme mantel.
Het is fijn om samen met collega’s en verpleegkundigen het de bewoners zo com-

‘Het zit in mijn karakter om hulp te bieden’

Yvonne
Borsboom

Yvonne Borsboom houdt zich bezig met
diverse huishoudelijke taken, het bereiden
van de maaltijden tot aan het voeren van
gesprekken, het geven van lichamelijke
zorg en waken. ,,Ook help ik de verpleegkundige, indien nodig, met de laatste
zorg,’’ zegt ze. ,,Maar ook ondersteuning
van de bewoners, familieleden en vrienden ervaar ik als een belangrijk onderdeel
van mijn werk. Het is heerlijk om mensen
die het toch al zo moeilijk hebben te kunnen ondersteunen, op welke manier dan
ook. En zij waarderen dat enorm’’.
,,Ik denk dat het in mijn karakter ligt om
hulp te bieden. Dat was als kind al zo. Het
is mooi hoe er in het Hospice met de bewoners wordt omgegaan. Zo liefdevol en
met zoveel respect. We proberen het hen
en hun naasten zo aangenaam mogelijk
te maken. Tevens zijn er de mooie, ruime
kamers met openslaande deuren waar de
bedden naar het terras kunnen worden
gereden. Ook is er een ruime extra huiskamer waar de familie zich kan terugtrekken, zijn er logeermogelijkheden en zijn ze
van harte welkom om mee te eten. Geweldig toch?’’
,,Het is ook leuk om met de vele, verschillende vrijwilligers te werken. Iedereen
heeft zo zijn eigen inbreng en dat is heel
interessant. En het feit dat we onszelf kunnen inroosteren, is ook prettig. Dan kan ik
mijn diensten doen als het mij uitkomt.’’

fortabel mogelijk te maken. We besteden
ook aandacht aan de mantelzorgers; ze
hebben het vaak zwaar.’’.
Marianne wil graag een bijzondere anekdote delen: ,,Er was bezoek geweest bij
een bewoner op kamer 6. Meneer was
daarna erg van streek en verdrietig. We
konden hem niet rustig krijgen. Verpleegkundige Els vroeg mij: “Kan jij niet even
voor hem zingen”. Ik vroeg het aan meneer. Hij keek mij aan en zei ”jij bent toch
van het houtje”? Ja, ik ben katholiek, want
dat bedoelde meneer; ik was vergeten
mijn kruisje af te doen. Toeval? “Maar meneer, van huis uit ben ik protestant”, want
dat was meneer. En ik noemde hem een
aantal gezangen uit de bundel. Hij keek
mij met grote ogen aan en vroeg “Kan jij
die echt zingen?” En ik begon te zingen.
Meneer zong aarzelend en met gebroken
stem mee. Els kwam om het hoekje kijken
en knikte tevreden. Na een aantal liederen
vroeg ik, “Kunt en wilt u nu gaan slapen’?”
Meneer knikte. Samen met Els verzorgden
we meneer. Hij lag met een grote glimlach op zijn gezicht en zijn grote handen
gevouwen op zijn buik. Hij zei ”Laat onze
Lieve Heer me nu maar komen halen. Dit
was mooi, dank jullie wel.” We liepen tevreden de kamer uit.

‘Dit werk geeft mij
veel voldoening’
,,In 1979 woonde ik voor
een jaar in Wales en daar
heb ik voor de eerste keer
over het bestaan van een
hospice gehoord en geleJoke
zen. Ik was er bijzonder
van onder de indruk. Het Gregorowitsch
Hospice in LeidschendamVoorburg werd geopend in 2001 en sinds
die tijd doe ik daar vrijwilligerswerk. Het
houdt in dat ik veel huishoudelijk werk
verricht. Tevens ga ik altijd in op de wensen van de bewoners en, als het nodig
is van de verpleegkundigen. Het spreekt
mij iedere keer enorm aan om het de bewoners naar hun zin te maken. Dit vrijwilligerswerk levert veel voldoening op.
We doen dit in een aangename werksfeer.
Ook is het opvallend dat er altijd een bepaalde rust in het Hospice heerst. Ik vind
de sfeer daarom bijzonder aangenaam’’
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vrijwilligers/sters
(Advertorial)

‘In het Hospice kan alles en niets moet’

UNIEK WONINGBOUWPROJECT: WONEN AAN DE VLIET
Onder de titel Wonen aan de Vliet, ontwikkelt Suo Marte Projectontwikkeling een kleinschalig, maar werkelijk uniek en exclusief woningbouwproject.

Thea NijenhuisVerweij

Westeinde te Voorburg, de projectlocatie
Het Westeinde kent net als de gemeente Voorburg een

Projectontwikkelaar

lange geschiedenis. Enigszins verscholen achter een

Patrick van Kuijen is

aantal monumentale woningen ligt de prachtige pro-

trots op het project

jectlocatie, die door de directe ligging aan de Vliet een

Wonen aan de Vliet.

4 riante appartementen en
2 royale halfvrijstaande villa’s
In samenwerking met de gemeente, de omwonenden en
architect Lucas van den Oever van Archetype is gekowordt een prijsindicatie bekend gemaakt. In de daarop

riante appartementen en 2 royale halfvrijstaande vila’s.

volgende fase kunnen kopers – in samenwerking met
de architect en bouwer – de villa of appartement naar

De appartementen variëren in oppervlakte van ca 120m2

eigen wens ‘afbouwen’.

tot 175m2. De halfvrij staande villa’s zullen ongeveer
200m2 vloeroppervlak krijgen. Zowel de appartementen

Interesse

als de halfvrij staande villa’s zijn Vliet georiënteerd en

Hebt u interesse in dit bijzondere project en wilt u in

hebben ruime buitenruimtes.

aanmerking komen voor 1 van de villa’s of appartemen-

Wensen van de koper staat centraal
Inmiddels is het basisontwerp gereed. In september

ten? Meldt u zich dan aan bij Meijs & Alink makelaardij
en consultancy, Parkweg 49 (2271 AE) Voorburg.
T: 070 – 387 79 05.

zal dit worden gepresenteerd aan geïnteresseerden en

www.wonenaandevliet.nl Like ons op Facebook
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www.facebook.com/wonenaandevliet

,,Als ex-verpleegkundige voel ik me als
vrijwilliger het meest aangetrokken tot
de ochtenddiensten van 7.00 uur tot 11.00
uur. Dan heb je vaak één-op-één contact
met de bewoners en kun je hen verwennen met een ontbijtje naar keuze. Soms
hebben we intensieve gesprekken, maar
we lachen ook heel wat af. Het geeft voldoening om iets concreets voor de bewoners te kunnen betekenen. Het voordeel
van het Hospice is dat alles kan en niets
moet. Vaak lijkt het of na de opname een
last van de mensen afvalt en ze tot rust
komen. Mijn advies is dan ook om zo
dicht mogelijk bij de primaire taak te blijven; het zorgen voor en contact houden
met de bewoners.’’

‘Genieten van de samenwerking’

bijzonder exclusief karakter heeft.

men tot een ruimtelijk kader. Dit gaat bestaan uit 4

Thea Nijenhuis-Verweij is langs twee wegen betrokken geraakt bij het Hospice.
,,Als lid van de kerkenraad van de Fonteinkerk heb ik meegemaakt dat in een
vergadering werd besloten om stappen
te ondernemen om tot de oprichting van
een Hospice in Leidschendam-Voorburg
te komen’’, vertelt ze. ,,Conny van Dijk,
ex-medisch directeur van het Diaconessenhuis en van Bronovo verleende direct haar
medewerking . Ook leden van de Verrezen Christus Parochie raakten betrokken
bij de voorbereidingen. Het is dus niet
verwonderlijk dat Het Hospice nog steeds
gevestigd is tussen de beide kerken en het
Diaconessenhuis in, aan de Fonteynenburghlaan.

Yvonne Prins

,,Ik geniet van de samenwerking tussen
iedereen binnen het Hospice. Onze werkzaamheden zijn dan ook best bijzonder.
Dan denk ik aan het ‘s ochtends assisteren bij het wassen van de bewoners, het
verschonen van de bedden en het bereiden van het ontbijt. ’s Avonds assisteren
we bij het ‘nachtklaar’ maken van de
bewoners, het geven van voetmassages
en alle andere voorkomende werkzaamheden. Het altijd een luisterend oor bieden voor de bewoners en ook hun familie

spreekt mij eveneens bijzonder aan. Kortom, er altijd kunnen zijn voor de mensen.
Ik heb mijn zus in een terminale fase
van haar leven een half jaar lang (mede)
verzorgd. Dat maakte toen veel indruk.
Het bijzondere aan Het Vliethuys vind
ik, dat het een ‘bijna-thuis-huis’ is, waar
heel veel kan. Dan denk ik bijvoorbeeld
aan de inrichting van de kamer met eigen
spulletjes, huisdieren zijn altijd welkom
en familie kan altijd mee-eten en zelfs
blijven slapen’’.

‘Het Hospice is een vluchtheuvel
op de snelweg van het leven’

‘Het Hospice voelt als een warme
mantel die over je heen valt’

,,Het kunnen bezig zijn met
hoofd, hart en handen drijft
mij. De positieve ervaringen
in Hospice Heuvelrug, waar ik
mantelzorger voor mijn moeder was, wilde ik graag in de
praktijk brengen. Grote indruk
maakt op mij altijd het verlenen van de laatste zorg. Een
Ans Smit-van
Hospice is een vluchtheuvel
Reuler
op de snelweg van het leven,
waar het begrip ‘tijd’ niet belangrijk meer is. Hier zijn aandachtig luisterende
en handelende medewerkers aanwezig, die onbevooroordeeld dienstbaar zijn. Het is zó bijzonder,
dat de bewoners en hun naasten ons vertrouwen
schenken in een kwetsbare periode van hun leven. Ik ervaar dit werk als relativerend, leerzaam
en gezellig. Hopelijk blijft het Hospice een begrip in de regio. Óp naar het vierde lustrum!’’

,,Mijn passie is om gastvrouw te
kunnen zijn,’’ zegt ze. ,,Ik verzorg
met liefde de warme maaltijden
en de wensen van de bewoners.
Voor hen en de familie stel ik me
graag zo dienstbaar mogelijk op en
help ik de verpleegkundigen waar
mogelijk. Ik houd van mensen,
daarom doe ik deze dingen graag.
Wanneer je het Hospice binnenAn
stapt, is het alsof er een warme
Remmerswaal
mantel om je heen wordt geslagen.
Ik hoop dat ze deze uitstraling zullen behouden en
dat iedereen zich, ongeacht zijn achtergrond, hier
thuis voelt.’’
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Mail uw vraag/afspraak robhouweling.nl of bel 070-3904086
Showroom: Pasteurstraat 159-163 Den Haag
Geopend vrijdag koopavond 19-21 uur en zaterdag 10-16 uur
wauw070.nl voor vakwerk in de bouw

Heeft u alles
goed geregeld,
voor nu en
voor de toekomst?
Wat gebeurt er als u ernstig ziek wordt of komt te overlijden.
U kunt uw zaken goed regelen voor uw naaste met bijvoorbeeld
een levenstestament, tesamen of voogdijregeling. Kijk voor meer informatie
op onze website of maak vrijblijvend een afspraak.
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Het n o h th ui s voelt
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z
u
r
a
a
w

RobHouweling.nl

notariskantoor

mr. R.M. Dom

Stijlschouwen, openhaardenbouw en rookkanalen

Uw kantoor voor notariële zaken en Estate Planning (Lid EPN)
Zwartelaan 28 - 2271 BR Voorburg
Tel.: (070) 387 06 02
E-mail: info@notariskantoordom.nl
www.notariskantoordom.nl

suntec

zonwering

Hoge rijndijk 184 Leiden info@suntec-zonwering.nl www.suntec-zonwering.nl tel : 071-5802342
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Showroom:
Pasteurstraat 159-163 Den
Haag
Geopend vrijdag
koopavond van 19-21 uur
en zaterdag van 10-16 uur
Mail uw vraag of bezoek
aan huis info@openhaardbouw.nl
wauw070.nl voor
vakwerk in de bouw

•
•

•

•

In- en verkoop van
oude schouwen
Bouw en renovatie
rookkanalen en
schoorstenen
Inbouw van open
hout- en gasvuren in
bestaande schouw
Grote sortering
antieke schouwen

WWW.ROBHOUWELI NG .NL

070-390 40 86
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“We kunnen er een boek over schrijven…..”

‘Toen we begonnen was er niets...’

Tele-Cleaning Services v.o.f.
Schoonmaak - Glasbewassing
Portiekschoonmaak
Bouwschoon - Kantoren
Vve Eigenaren
Telefoon 070 440 08 85
Mobiel 06 533 661 29
henrooy@hotmail.com

Joke Campo
(links) en
Madeleine van
Ommen (rechts)
zijn trots op het
Hospice.

Bij potentiële vrijwilligers gingen we op
huisbezoek bij gebrek aan een locatie om
ze te ontvangen. We namen er 70 aan die
geschoold werden nog voordat het Hospice open ging.
Contacten met de thuiszorgorganisatie Florence, toen nog Horst en Vlietstreek, werden gelegd. De voormalige woonflat van
het Diaconessenhuis in Voorburg werd
verbouwd en ingericht. Daarbij namen we
de nodige hobbels. Zoals de vloerbedekking die op de dag van de opening nog
vervangen moest worden omdat de kleur
niet goed bleek. Ook konden op de oude
locatie de bedden niet door de deur. Op
16 oktober 2001 namen we de eerste bewoner op. De thuiszorg kwam op de route
langs en de rest deden de coördinatoren.
Er was nog geen e-mail, als er diensten
moesten worden ingevuld, belden we het
lijstje vrijwilligers af. Maar ook toen gold
al, alles is mogelijk.

Nu, vijftien jaar later zijn we op een prachtige locatie gehuisvest met een gouden
beoordeling op het gebied van palliatieve
zorg. Ruim 1600 opnames in vijftien jaar,
met een grote en goede bekendheid in de
regio.
Het is voor het team van coördinatoren
een rijkdom om met 100 vrijwilligers en
het vaste team van verpleegkundigen van
Florence te werken. Ook het betrokken
bestuur maakt dat wij onze bewoners aan
alle kanten kunnen faciliteren. Zo organiseerden wij al drie huwelijken compleet
met champagne, bruidstaart en een ambtenaar. Niet te vergeten en onmisbaar zijn
Henny en Wendy die zes dagen per week
aanwezig zijn om het Hospice spic en span
te houden maar ook een waardevolle aanvulling zijn voor de bewoners. Dankbaar
zijn we voor alle giften en donaties die
veel mogelijk maken. Onze uitdaging is
dan ook om het Hospice op dezelfde wijze
voort te laten bestaan. Om dit te realiseren, blijven giften noodzakelijk. Wij zijn
trots op het Hospice en hopen dat we dit
maatschappelijk belangrijke werk nog lang
mogen voortzetten.
Madeleine van Ommen en Joke Campo
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Carina Hilders, directievoorzitter Reinier de Graaf ziekenhuis

‘Bij het Vliethuys staat de
bewoner écht centraal’

Bij Monuta Van der Togt krijgt
u alle ruimte voor uw wensen.
Wij zijn er voor u. Voor, tijdens
en na de uitvaart.
Telefoon: 070 - 369 40 65
(24 uur per dag, ook in het weekend)
Monuta Van der Togt
Rodelaan 60, Voorburg
www.monuta.nl
Ook als u niet bij ons verzekerd bent.
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De steun bij iedere uitvaart.

Carina Hilders bracht onlangs een werkbezoek aan Hospice Het Vliethuys. Zij
maakte zodoende kennis met de gang van
zaken van het Hospice aan de Voorburgse
Fonteynenburghlaan. ,,Ik was onder de
indruk van de sfeer en de fraaie ruimten’’,
zegt Carina Hilders. ,,Het werkbezoek is
me lang bijgebleven. De enorme gastvrijheid ervaarde ik als heel bijzonder. Alles
bleek voor de bewoners goed geregeld.
Het viel me op dat de binnenplaats door
een binnenhuisarchitect onder handen
was genomen’’.
,,De tuin was in een hoek van dertig tot
veertig graden geplaats met als doel dat de

bewoner vanuit zijn bed de tuin kon zien.
Dit was voor mij een aansprekend voorbeeld hoe je laat zien dat het hier écht om
de bewoner gaat. Voor mij een bewijs dat
hier heel goed wordt nagedacht over hoe
je het mensen echt naar hun zin kan maken, de bewoner staat hier centraal. Het
wordt steeds belangrijker dat de patiënt,
in dit geval de bewoner de regie behoudt.
Hier ligt de essentie van de zorg. We stonden in één van de slaapkamers en zagen
dat een vrouw in haar laatste levensdagen
bezig was om haar plantjes te verzorgen.
Het is mooi om te weten en te voelen dat
alles ‘gewoon’ kan zijn in het Hospice’’.

>>>
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UitvaartZorgDiensten
Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg

Historie
Er is vanuit de historie een band tussen het Vliethuys
en het Reinier de Graaf geweest. Zo was het Hospice
eerst in de zusterflat gevestigd, waarna de verhuizing
naar de overkant plaatsvond. ,,Gedurende de nieuwbouw heeft het Reinier de Graaf zijn expertise en ervaring beschikbaar gesteld’’, vervolgt Carina Hilders.
,,Als het ging om logistieke processen, ICT en telefonie
konden we voor de nieuwbouw van het Vliethuys het
één en ander betekenen. Het was waardevol om dat te
kunnen doen. Je merkt dat er een lange historie is. Dat
leeft ook bij ons. Ik wil graag deze verbinding blijven
behouden. Voor het Reinier de Graaf ligt er een uitdaging als het gaat om het intensiveren van de samenwerking’’.

Het Vliethuys is hier een mooi voorbeeld van. ‘Zorg op
Maat’ vind je bij hen terug in de inrichting, de aanpak,
de visie en de uitstraling’’.

Boodschap
,,In het Reinier de Graaf ziekenhuis streeft men er
naar om de zorg voor de patiënt elke dag beter te maken. Uiteindelijk willen we het beste ziekenhuis van
Nederland worden,” aldus Carina Hilders. Dat kan in
kleine en grote zaken. Als Reinier de Graaf willen we
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken.
Voor een ziekenhuis gaat de zorg in de toekomst verder dan alleen de eigen muren. Het is belangrijk om
onze verantwoording hierin te nemen’’.

Aandacht
Als men kijkt naar de gezondheidszorg moet er meer
aandacht voor het Hospice komen. ,,’Zorg op Maat’ is
een slogan die je vaak hoort’’, reageert Carina Hilders.
,,Dat geldt dus ook voor de laatste levensfase. Het is
daarom belangrijk om deze zorg te kunnen aanbieden.

- 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar en beschikbaar
- persoonlijke, professionele begeleiding bij de vormgeving en uitvoering
van uitvaarten in de gehele regio en op iedere gewenste locatie
- beschikt over alle middelen t.b.v. een piëteitsvolle thuisopbaring
- bekend met de diverse geloofsovertuigingen en plaatselijke gebruiken
- ook als u elders een verzekering, wilsbeschikking of deposito heeft
- geheel vrijblijvend uw uitvaartwensen laten registreren

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - 2265 AR Leidschendam-Voorburg
- 24 uur per dag vrij toegankelijk voor de nabestaanden
- opbaring in individuele rouwsuites, op een bed of in de kist
- zonder beperkingen afscheid nemen in huiselijke sfeer
- passend alternatief als opbaren thuis niet mogelijk of niet gewenst is
- iedere zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur informatief te bezoeken

Uitvaartwinkel • Informatiecentrum
Damlaan 64 - 2265 AP Leidschendam-Voorburg
- open maandag t/m zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur
- verkoop van een uitgebreide collectie uitvaartgerelateerde
artikelen en nagedachtenismogelijkheden zoals urnen,
grafmonumenten, vingerafdruksieraden, assieraden,
ornamenten van glas voor as of foto, (kinder-)boeken over
rouw- en verliesverwerking, kaarsen, e.d.
- kosteloze en geheel vrijblijvende informatieverstrekking
over de vele mogelijkheden op het gebied van uitvaartverzorging
in de gehele regio, persoonlijk door één van onze medewerkers
of doormiddel van een breed assortiment folders
- voor het verkrijgen van het persoonlijke uitvaartwensenboekje
en het uitvaartinformatieboekje “overlijden, een uitvaart.. en nu?”

Boer & van der Helm uitvaartzorg
www.uitvaartcentrumleidschendam.nl
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070 - 320 20 40

Herenstraat 9c, 2282 BN Rijswijk
Telefoon: 070 - 319 33 17, E-mail: winkel@amarantha.biz
www.amarantha.biz

Met ieders talent werken aan de toekomst
vmbo bbl / kbl / gt+ www.veursvoorburg.nl
Veurs Voorburg = Foreburghdiner
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Bestuurslid Ger Bulder:

‘Expertise van palliatieve
zorg is groot’
Ger Bulder was bij Hospice Het Vliethuys
een huisarts van het eerste uur. Tot en
met 30 juni van 2014 kwam de Rijswijker in deze hoedanigheid wekelijks bij
Het Vliethuys over de vloer. Daarna is hij
toegetreden tot het bestuur en is in deze
functie (mede)verantwoordelijk voor het
medisch beleid. ,,Het is mooi om deze
vrijwilligersfunctie te kunnen vervullen,’’
aldus Ger. ,,Ik ben reeds langere tijd
bestuurslid en houd me bezig met het
medisch traject voor de bewoner. Eerst
luisterden we goed naar de patiënt. Wat
wist de patiënt, hoe voelde hij zich, waar
was hij bang voor en wat speelde er in
zijn hoofd? In nauwe samenwerking met
de verpleging komt het beleid dan tot
stand. Het belangrijkste is de verzorging.
De expertise van de palliatieve zorg is in
ons hospice zo groot dat ik als huisarts
regelmatig aan de verzorging vroeg: “Wat
zullen we doen…..?”

‘Drive’
De ‘drive’ van Ger lag er vooral in om de
goede en noodzakelijke zorg te bieden.
,,Al snel was de ervaring dat bewoners
met deze zorg rustiger en ontspannener
werden en minder leden aan het leven,’’
zegt hij. ,,Vaak zie je de patiënt ogen-

schijnlijk aanvankelijk opknappen. De
patiënt kan, als hij de stress over zijn
zorg kwijt is zijn energie gebruiken voor
zichzelf en voor het contact met partner,
familie en/of vrienden. Omdat de kwaadwillende processen in het lijf doorgaan,
leven de patiënten niet echt langer, maar
de kwaliteit van leven verbetert zodat het
een langer goed leven is.’’

Samenwerking
Ger heeft ervaren dat er in Hospice Het
Vliethuys sprake is van een goede samenwerking tussen coördinatoren, verpleging
en vrijwilligers. ,,Zij vormen een hecht
team dat samen het welzijn van de bewoner voorop stelt,’’ aldus Ger. ,,Ik constateer
wel dat een goed bedrijf onderhoud nodig
heeft. En dan bedoel ik niet het pand,
want dat spreekt voor zich, maar het is
van belang om vooral je organisatie up to
date te houden. Blijf doen wat je al deed;
houd de ontwikkelingen in de gaten en
luister naar de bewoners. Ondanks alle
veranderingen in de (financiering van de)
zorg gaat het heel goed met het Hospice.
Want als je de huidige bezettingsgraad
ziet, voorzien we echt in een behoefte. Het
is geweldig om hier als bestuurslid een
steentje aan bij te dragen.’’

Verpleegkundige Henriette Foklage:

‘Vriendelijkheid is een
groot medicijn’
Henriëtte Foklage is verpleegkundige en
werkt sinds dag één bij het Hospice. ,,Ik
begon eenmaal per maand als nachtverpleegkundige,’’ vertelt ze. ,,De rest van
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de maand kwam ik vanuit de wijk Voorburg-West op mijn route als verpleegkundige in de wijk in het Hospice. Al gauw werd
besloten om een vast 24-uurs team neer te

zetten waar ik deel van uitmaakte.’’
,,Als verpleegkundige werk je met hoofd,
hart en handen. Voor iedere bewoner ligt
het accent anders; het is echt maatwerk.
Toen ik begon, was mijn ideaal dat iedereen vredig zou kunnen sterven, maar dat
is niet realistisch’’, aldus Henriëtte. ,,Sterven doet iedereen op zijn eigen manier.
We bieden de veiligheid om het op je eigen
manier te doen. Bewoners hebben vaak
een heftige tijd achter de rug met onderzoeken, behandelingen en slecht nieuws
gesprekken. Er is vaak iets mis gegaan en
de basiszorg in een ziekenhuis lijkt steeds
slechter te worden. Bewoners kunnen uitgeput aankomen uit het ziekenhuis vanwege de slechte nachten. En dan komen ze bij
ons en is er eindelijk rust en vriendelijkheid.” “Ik wist niet dat vriendelijkheid zo’n

groot medicijn is”, zei ooit een mevrouw
die bij ons was opgenomen.’’
,,Ik herinner me het eerste overlijden
van een patiënt dat ik meemaakte als
leerling-verpleegkundige. Samen met de
dienstdoende verpleegkundige gaf ik de
laatste zorg: wassen en aankleden. Het
raakte mij door de manier waarop ze dat
deed: met zorgvuldigheid, tijd en mededogen. Dat is me altijd bijgebleven. Zeker
omdat ik in de jaren erna ervaarde dat
er veel minder tijd en aandacht was voor
stervenden en hun familie. De laatste zorg
werd niet meer gegeven. In het Hospice
geven we vaak de laatste zorg samen met
de familie en bijna altijd zeggen ze achteraf dat ze dat niet hadden willen missen. Ik
denk dat het hun rouwproces ten goede
komt als ze hebben meegeholpen’’.

Verpleegkundige Paulina de Haan:

‘Ons werk is enerverend,
boeiend en veelzijdig’
Sinds de opening werkt Paulina de Haan
als verpleegkundige in het Hospice. Zij
is verantwoordelijk voor de gehele zorgverlening en werkt nauw samen met de
coördinatoren, artsen, fysiotherapeuten
en andere specialisten. ,,Dat houdt in dat
je er niet alleen bent voor de lichamelijke
zorg, maar ook voor de psychische en spirituele zorg,’’ aldus Paulina. ,,De grootste
aandacht ligt op het gebied van de sociale
zorg. Dit zijn de pijlers binnen de palliatieve zorgverlening. Als verpleegkundige
heb je een hele grote signalerende functie.
De zorg op al deze gebieden kun je niet
allemaal op je nemen, maar wij regelen dat
de juiste mensen met hun eigen expertise
deze zorg inzetten. Dat is het boeiende
van mijn functie in het Hospice. Kortom,
om als spin in het web plaats te mogen nemen en voor elke bewoner en zijn familie
dat te bieden waar behoefte aan is. Dat is
een soort puzzel die je samen met de bewoner maakt wanneer hij of zij in het Hospice komt. Daar sluit je de zorgverlening
op aan. Afstand en nabijheid zijn hierin
sleutelwoorden.’’

Uitdaging
De samenwerking met de vrijwilligers
vormt een aansprekende uitdaging. ,,Zonder de vrijwilligers zou de zorgverlening
binnen het Hospice niet zijn zoals het nu
is,’’ aldus Paulina. ,,De vrijwilligers maken
het mogelijk dat ik als verpleegkundige
mijn werk kan doen zoals het is bedoeld.
Samen met een collega verzorg ik de scholing van de zorg aan bed voor de vrijwilligers. Mijn boodschap voor de toekomst is
dat het Hospice en de zorgaanbieder Florence goed met elkaar blijven samenwerken. Er verandert veel in de zorg in
Nederland. Om hier mee om te gaan,
zullen we met elkaar in gesprek moeten
blijven om een goede toekomstvisie te bepalen. De slogan: ‘leven aan de dagen toevoegen, en geen dagen aan het leven’ blijft
tenslotte heel belangrijk. Door te werken
in het Hospice leer ik meer van het leven
te genieten en dingen niet uit te stellen.’’
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‘In laatste
levensfase dichtbij
onze dochter’
Peter en Ria Verbeek, afkomstig uit Maastricht delen een bijzondere ervaring met
Hospice Het Vliethuys. Op het moment dat
hun 42-jarige dochter Pascale, van 22 april
2012 hier verbleef tot en met 5 juni 2012,
werden zij verrast dat in de oude locatie
voor hen een speciale kamer was ingericht. Zij hoefden zodoende niet meer op
en neer te rijden vanuit Maastricht of een
hotel te boeken.
,,Het was prachtig om gedurende de laatste levensfase van onze dochter zo dicht
bij haar te kunnen zijn,’’ zegt Peter. ,,Hier
denken we nog regelmatig aan terug. We
waren dan ook volledig verrast dat er voor
ons een mooie kamer was ingericht. Zoiets
zullen we nimmer vergeten.’’

Verzorging
,,Hetzelfde geldt voor de liefdevolle verzorging die Pascale mocht ontvangen,’’, vult
Ria aan. ,,De vrijwilligers, coördinatoren
en verpleegkundigen deden er werkelijk
alles aan om haar goed op te vangen, te
begeleiden en te verzorgen. Met zoveel
liefde, respect en geduld. Heel bijzonder.
Een team van verpleegkundigen was vierentwintig uur per dag aanwezig voor professionele verpleegkundige zorg. Ook dat
was mooi om te ervaren.’’
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Peter en Ria Verbeek denken nog altijd
met warme gevoelens terug aan Hospice
Het Vliethuys.

Peter en Ria kijken elkaar even aan als
ze aan de tafel zitten in de hal van het
huidige Vliethuys. ,,De hulp ging écht zo
ver,’’ zegt Peter vervolgens. ,,Dat was voor
ons nauwelijks te bevatten. Ook voor ons
werd werkelijk alles geregeld. We konden
aanschuiven bij het ontbijt, de lunch en
het avondeten. We mochten vervolgens
nog geen bordje afruimen. De vrijwilligers
deden zo enorm hun best. Het Vliethuys
heeft daarom nog altijd een warme plek in
ons hart. We konden hier op een mooie,
gedenkwaardige en liefdevolle manier afscheid nemen van onze lieve dochter.’’
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KEUKENKENNERS
Goed advies begint
met luisteren.

‘Liefde en warmte staan
altijd voorop’

Het kopen van uw droomkeuken is een
investering. Wij begrijpen dit als geen ander.
Door onze 30 jaar ervaring in
de keukenbranche, mogen wij ons met
recht keukenkenners noemen. Wij luisteren
naar uw wensen en adviseren bij de keuze
van de keuken, maar wij zijn ook in detail
betrokken als het om inmeten gaat.
U bent van harte welkom in onze
showroom.

Jan & Ineke
Nel van Drie in
de stilteruimte
van Hospice
Het Vliethuys.

Nel van Drie organiseert inmiddels 15
jaar de herdenkingsbijeenkomst voor de
overleden bewoners van Hospice Het
Vliethuys. Deze vindt ieder jaar in de laatste week van oktober plaats in de ruimte
van de Verrezen Christus parochie aan de
Voorburgse Fonteynenburghlaan. Honderden mensen maken hiervan gebruik om
op passende wijze bij hun dierbaren stil te
staan.
,,We noemen dan alle namen van de overledenen in het Hospice op,’’ zegt Nel van
Drie, werkzaam als pastor in de Verrezen
Christus parochie. ,,De viering wordt gekenmerkt door passende symboliek. Een
echtpaar verzorgt muziek op piano en
viool, het koor zingt een aantal liederen,
soms spelen jongeren op hun muziekinstrumenten of doen er solisten mee. Ieder
jaar geven we weer een andere invulling
aan de herdenkingsviering, die door de
aanwezigen bijzonder wordt gewaardeerd.
Er heerst een fijne sfeer met een bepaalde
rust, waarin het onderlinge respect overheerst.’’

gaan. De liefde en warmte staan namelijk
nog altijd voorop. In het Vliethuys wordt
ook getracht om de mensen een stukje van
hun thuis te laten beleven. Iedereen wil
tenslotte in zijn eigen omgeving sterven,
maar door hun ziekte of andere omstandigheden kan dat niet altijd.’’

Aangenaam
,,Het is mooi dat alle vrijwilligers, coördinatoren en verpleegkundigen er in slagen
om voor de bewoners de laatste fase van
hun leven zo aangenaam mogelijk te maken,’’ vervolgt Nel. ,,Ze slagen er in om
een sfeer te creëren waarbij de dood bij
het leven hoort en zodoende bespreekbaar
wordt gemaakt. De omgeving van Het
Vliethuys past daar goed bij, want hier kan
iedereen zijn zoals hij of zij dat graag wil.
Niemand is meer dan een ander. Het is zo
belangrijk om iedereen in zijn waarde te
laten. Het maakt niet uit of je nu wel of
niet gelovig bent of welk geloof je naleeft.’’

Groeien

INSPIRATIE OPDOEN?
Bekijk onze site: www.vanvlietkeukens.nl

Westvlietweg 95 - Leidschendam (gem. Den Haag)

info@vanvlietkeukens.nl
t 070-3990248

Nel van Drie werkt inmiddels 25 jaar in de
parochie en is als pastor verbonden aan de
wijk. Ze heeft zodoende ook de beginjaren
van het Hospice meegemaakt. ,,In het begin was het Hospice kleinschalig van opzet,’’ vertelt de 69-jarige Voorburgse. ,,In de
loop der jaren heb ik het Hospice verder
zien groeien naar het ‘bijna-thuis-huis’ voor
bewoners dat het nu is geworden. Ik hoop
daarom vanuit m’n hart dat dit in de toekomst zo blijft. De rol van Joke Campo en
Madeleine van Ommen is hierin van groot
belang. Zij kunnen iedereen duidelijk
maken waar het in het Hospice om gaat.
Mochten zij ooit weggaan, zal dat zeker
een gemis zijn. Ik hoop dat het huis een
managementcultuur bespaard blijft, maar
daar zorgen zij wel voor; anders zouden
er aspecten van dit mooie werk verloren

Er is ook een jonge generatie betrokken bij het Hospice. Dit uit zich
bijvoorbeeld in de bediening op de
nieuwjaarsreceptie en gedurende de
jaarlijkse herdenkingsdienst. Floor
van Ommen, Maaike Woning, Vincent
Oeters, Louis Keijzer en Ben Keijzer
maken zich op deze wijze verdienstelijk
voor het Hospice.
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De wereld van Amca

‘Totale ontzorging bij cruisereizen’

De missie van
Margot Keijzer,

Yvonne Huizinga is sinds elf jaar
directeur van Amca, een bedrijf dat
veel expertise en ervaring heeft
op het gebied van cruisereizen. Zo
heeft de Voorburgse het grootste
cruiseschip ter wereld in haar
pakket, de ‘Harmony of the Seas’.
,,Ons bedrijf doet aan totale ontzorging
als mensen een cruise willen maken’’,
vertelt Yvonne. ,,We vertegenwoordigen in Nederland de één na grootste
cruisemaatschappij ter wereld, namelijk
de Royal Carribean Cruises. Hier vallen
zes rederijen onder, waarvan ons bedrijf
er drie in Nederland vertegenwoordigt.
Dit zijn totaal verschillende rederijen.
In de praktijk betekent dit dat we op
33 verschillende schepen een cruise
kunnen aanbieden’’.

Maatwerk
Bij het boeken van een cruise gaat het
vooral om maatwerk. ,,We werken
hiervoor samen met partners als reisorganisaties- bureau’s en cruisespecialisten’’, aldus Yvonne. ,,Zij maken speciale
pakketten. Voeg daarbij onze eigen
inbreng, dan moge het duidelijk zijn dat
we een veelzijdig totaalpakket op het
gebied van cruises hebben’’.

In de watten
Vanaf het moment dat de relaties van
Amca aan boord van een cruiseschip
stappen, worden ze volledig in de
watten gelegd. ,,Ze hoeven dan écht

Ria Clemens en
Thea Altdorf

niets meer te doen’’, lacht Yvonne. ,,Dit
geldt voor verliefde stellen, gezinnen,
mensen met een beperking en ouderen.
Werkelijk alle doelgroepen komen volledig aan hun trekken. Het is dan ook
geweldig om een cruise mee te maken.
De wereld van Amca is zo bijzonder en
uniek. Zo werken we bijvoorbeeld met
een rederij waar met grote schepen
alles mogelijk is. Sport en spel kunnen
dan voorop staan. Tevens is er een rederij die een klassiekere en stijlvollere
uitstraling heeft. Het is maar net waar
de wensen liggen’’.

Duur?
Cruise-reizen hebben de beeldvorming
dat toch vooral de portemonnee moet
worden getrokken. Yvonne Huizinga
wordt hier regelmatig mee geconfronteerd. ,,Dit is juist een groot misverstand’’, reageert de Voorburgse vakspecialiste. ,,We boeken cruisereizen vanaf
driehonderd euro tot vijfduizend euro
per persoon. Je kunt het zo duur maken
als je zelf wilt. Neem bijvoorbeeld de
hutten op het schip. Sommigen komen
er nauwelijks, anders willen vanaf hun
balkonnetje van het uitzicht genieten

en betalen hier graag iets extra’s voor.
Tevens zijn er schepen van verschillende
omvang. Dan kun je denken aan de in
verhouding kleinere schepen van 750
tot de grotere met 7600 passagiers. Dit
laatste betreft overigens wel het grootste cruise-schip ter wereld, de Harmony
of the Seas’, dat onlangs één dag in
Rotterdam is geweest’’.

Spektakel
,,Dit was werkelijk één groot spektakel’’, vervolgt Yvonne. ,,Het verkeer
lag helemaal plat vanwege de toegestroomde geïnteresseerden. Dit is een
varende stad. Het schip herbergt naast
talloze winkels vijftien restaurants, een
klein ziekenhuisje, een platform voor
een helikopter en tientallen ontspanningsmogelijkheden. Mijn passie is
om voor mensen een onbezorgde en
onvergetelijke vakantie te organiseren.
Ze werken het hele jaar hard en geven
mij dan het vertrouwen om een onvergetelijke vakantie te organiseren met
iedere dag een andere bestemming. Dat
blijft iedere dag weer een uitdaging’’.

Amca
Royal Caribbean Int’l, Celebrity Cruises & Azamara Club Cruises NL
Weissenbruchstraat 70, 2596 GK Den Haag
Tel: 070 - 3141555
www.amca.nl
Facebook.com/RoyalCaribbeanNederland
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‘Uitdaging om
bewoners te
verwennen’
Thea Altdorf (links), Margot Keijzer (midden)
en Ria Clemens (zittend) vormen al jaren
het boodschappenteam.

Margot Keijzer is in 2009 als vrijwilliger in
Het Vliethuys begonnen. ,,Toen mijn tennisvriendin Renée me vertelde over haar
vrijwilligerswerk bij het Hospice, hoefde
ik daar geen moment over na te denken.
Ik had er ook tijd voor – met mijn steeds
zelfstandiger wordende kinderen’’, aldus
Margot. ,,Mijn ouders zijn beiden overleden in Zimbabwe. In de Angelsaksische
wereld is een Hospice meer een vanzelfsprekendheid dan hier in Nederland. Daar
in het verre Afrika zijn ze zo professioneel
en liefdevol verzorgd door medewerkers
van een Hospice. Ik heb me daarom in de
jaren negentig al voorgenomen om ooit
iets terug te doen.’’
,,Op dit moment werken Ria, Thea en ik
in een team voor de inkoop van levensmiddelen’’, vervolgt Margot. ,, We doen het
voorraadbeheer, voorkomen tekorten of
verspilling, bestellen bij de grootgrutters
en doen regelmatig tussendoor boodschappen.’’

,,We luisteren naar de speciale wensen
van de bewoners, want smakelijk eten en
drinken is natuurlijk belangrijk. We zorgen
dan dat het lekkers beschikbaar komt. Als
een bewoner iets bijzonders wil, dan halen
we dat gewoon. Het gaat ons erom dat de
bewoners zich verwend voelen en dat ze
nog zoveel mogelijk genieten.’’
,,Hospice Het Vliethuys voelt als een warm
bad met gezellige, sociale mensen. Het
Hospice wordt uitstekend, professioneel
gerund. Alles is erop gericht dat de bewoners zich (vol)waardig en veilig voelen.
En ook heel belangrijk voor de sfeer: de
medewerkers en vrijwilligers mogen doen
waar ze goed in zijn, voelen zich gewaardeerd en doen het allerbelangrijkste op
deze wereld: liefde geven aan je medemens.’’

Niets moet, alles mag…..De bewoners in het Hospice mogen
bijvoorbeeld ook hun huisdieren meenemen. Hier wordt dan
ook regelmatig gebruik van gemaakt.
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Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, Geriatriefysiotherapie, Oedeemtherapie, Dry Needling en COPD

VAN DEN BORN
Onze praktijk is gevestigd in het oude centrum van Rijswijk,
op de hoek van de Tollensstraat en de Schoolstraat.
Wij werken met 4 collega’s in deze praktijk en zijn
dagelijks geopend. Indien noodzakelijk komen we bij u
thuis voor een behandeling.
Karin de Bruijne is geriatriefysiotherapeute en
oedeemtherapeute.
Leonore Voets is algemeen fysiotherapeute en
gespecialiseerd in de behandeling van COPD.
Guido Misdorp is manueel therapeut, geeft dry needling
en is gespecialiseerd in COPD.
Marc van den Born is manueel therapeut en
gespecialiseerd in dry needling.

Tollensstraat 7, 2282 BM Rijswijk
070 - 390 96 65
I www.fysiotherapierijswijk.nl
26
E fysiotherapierijswijk@gmail.com
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Ids Bakker
Loodgietersbedrijf

Dit zijn de kernwoorden van de dienstverlening
van Papillon Uitvaartverzorging. Ook begeleid
ik u graag persoonlijk bij het vastleggen van
uw uitvaartwensen.
U kunt altijd bij mij terecht, ook al heeft u
elders een uitvaartverzekering afgesloten.

Veursestraatweg 21
2264 EA Leidschendam
T : 070 - 327 9763
M : 06 - 5144 0612

Ik geef u graag
meer informatie

E : idsbakker@planet.nl

Fysiotherapie VAN DEN BORN

Madeleine Overhoff-Cohen Tervaert

mobiel: 06 23 26 32 46 / tel: 070 205 56 34
e-mail: madeleine@overhoff.nl
website: www.papillonuitvaartverzorging.nl

71

In de huisartsengroep Medisch Centrum
Vredenburchweg (MCV) werken acht huisartsen
in vier zelfstandige huisartspraktijken samen,
vanaf twee lokaties aan de Van Vredenburchweg.

an speaking

German and

Aandacht, kwaliteit en betrokkenheid
voor een uitvaart “op maat”

Lokatie

Location

De vier huisartsenpraktijken en de apotheek zijn
gevestigd op twee nabij gelegen lokaties aan
de Van Vredenburchweg 26 en 71.
Dit is aan de rand van Oud-Rijswijk tussen de
Herenstraat en het Burgemeester Elsenlaan.

Four general practices and pharmacy are located
at two locations on the van Vredenburchweg
26 and 71. This is between the Herenstraat and
Burgemeester Elsenlaan.
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Bonifatiuskerk. Medisch Centrum Van Vredenburchweg 71 is gevestigd tussen de Bonifatius
kerk en het Shell tankstation. Voor de praktijk
is voldoende parkeergelegenheid.
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‘Hospice Het Vliethuys voelt
als een warm bad’

Moezel 1A!
2491CV Den Haag!
070 3010990

!
www.sallos.nl

Party en Event Catering!
Diverse eigen locaties!
Lunchverzorging!
Online bestellen!
Brasserie Sallo’s

De Oude Leeuw
sinds 1975

Francien Assies-Krolis heeft een bijzondere
band met het Hospice Het Vliethuys. Haar
moeder Rie Krolis was op 79-jarige leeftijd
de allereerste bewoonster van de toenmalige zusterflat aan de Fonteynenburghlaan
waar het Hospice was gehuisvest. Francien
zelf heeft op de huidige nieuwbouwlocatie
vele voetstappen liggen, omdat ze werkzaam was als verpleegkundige in het Voorburgse Diaconessenhuis.
,,We waren echt blij dat mijn moeder in
het Hospice terecht kon,’’ vertelt Francien.
In de periode van april tot en met oktober 2001, toen de ziekte van mijn moeder
zich openbaarde, reden we dagelijks op
en neer vanuit ’s Gravenzande naar het
LUMC in Leiden. Doordat de zorg in haar
,,De kamers,
serviceflat in Rijswijk niet goed te organide entree en
seren was, bleek het Hospice voor haar en
de tuinen zijn
bijzonder fraai’’, voor ons als familie een uitkomst. Op het
moment dat ze hier werd opgenomen, ontaldus Francien
stond voor ons een bepaalde rust. Je wist
Assies-Krolis.

dat het door de sublieme en warme zorg
goed was’’.

Ervaring
,,Het was een bijzondere ervaring dat mijn
moeder de eerste bewoonster was,’’ vervolgt Francien. ,,Je merkte dat verpleegkundigen, coördinatoren en vrijwilligers
hun weg nog even moesten vinden. Maar
dit ging snel en het ontbrak de bewoners
aan niets. Sterker nog, het Hospice voelde
voor hen als een warm bad. Mijn moeder
was een gezelschapsmens. Ze had dus
graag mensen om zich heen. Iedereen had
voor haar dan ook een luisterend oor’’.

Ziek
‘’Twee jaar geleden heb ik mijn vriendin
en oud-collega Annemien Sintemaartensdijk begeleid bij een kennismakingsbezoek
aan het Hospice. Ze was op dat moment
al ernstig ziek en heeft later besloten haar
laatste weken hier door te brengen. De
nieuwe setting is overigens geweldig.
De kamers, de entree en de tuinen zijn
bijzonder fraai.’’

Expertise

Geestbrugweg 5
2281CC Rijswijk
070-3900378

www.deoudeleeuw.nl
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Francien (62) werkt nog altijd in het
Reinier de Graaf ziekenhuis aan de Fonteynenburghlaan in Voorburg. Er wordt nog
steeds veel van haar expertise en ervaring
gebruikgemaakt. ,,De zorg is veranderd,’’
zegt ze. ,,Helaas is er niet meer de tijd
en het geld om de goede zorg van vroeger
te kunnen bieden. Mijn waardering voor
het Hospice is dan ook groot. Ik ben
ervan overtuigd dat ze met deze verpleegkundigen, vrijwilligers en coördinatoren
het huidige niveau kunnen handhaven.
Het zegt ook iets over de betrokkenheid
dat ik nog steeds dezelfde gezichten van
een aantal jaren geleden tegen kom.’’
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UNDINE LEDERWAREN
Al meer dan 15 jaar is Undine Lederwaren
dé speciaalzaak aan de Herenstraat in

Financiele Str ategie en Investeringen

Voorburg en wijde omgeving voor
(werk)tassen, kleinlederwaren, reparaties,
maatwerk en design uit eigen atelier.
Met een enorme collectie van veel
gerenommeerde merken én exclusieve

A d m i n i s t r a t i s e

&

Be l a s t i n g z a k e n

kleinere labels is hier voor iedereen
wat moois te vinden.
Kom eens kijken, u bent van harte welkom!

Herenstraat 113, Voorburg, 070-3869145, info@undinelederwaren.nl

LOGO
FOLDERS

BANIEREN

ETIKETTEN PRESENTATIES
Full service bureau voor zakelijke communicatie
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FLYERS

...alles onder controle

Delftechpark 40
2628 XH Delft
Postbus 332
2600 AH Delft
T. +31 (015) 261 31 21
F. +31 (015) 261 53 82
delft@pkfwallast.nl
www.pkfwallast.nl
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Dank voor de recente giften in natura

Onze coordinatoren en verpleegkundigen

Hospice Het Vliethuys heeft onlangs weer een aantal
giften in natura gekregen. Daarmee zijn het bestuur,
de coördinatoren, de vrijwilligers en uiteraard de bewoners bijzonder blij. Daarom hier een speciaal dankwoord voor de volgende bedrijven:
• Rob Evers Schilderwerken
• Rob Houweling/de firma Methorst voor de vogelhuisjes
• THT Groep van Hans van der Togt voor het gratis
controleren en onderhoud van de elektrische installatie
• Verwarming Spijker voor het gratis onderhoud van
de cv- en de koelinstallaties
• Dura Vermeer voor de beregeningsinstallatie in de
voortuinen
• Prins Horeca voor het wekelijkse gebak voor de
bewoners

Onze coördinatoren. Van links naar rechts:
Joke Campo, Rianne Boerefijn, Madeleine van Ommen,
Annemarie van Lier en Louise de Groot.
De bewoners zijn blij met de vogelhuisjes.

Uw steun is belangrijk

stichting

van

van

vrienden

of lid van de Vrienden van
Hospice Het Vliethuys.
Deze stichting is door
de Belastingsdienst
aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Dit
betekent dat u een gift
onder bepaalde voor
waarden kunt aftrek
ken van de belasting.

Het is ook mogelijk om
via een overeenkomst
periodiek te schenken of
een legaat op te nemen
in uw testament. Uw
financiële bijdrage is van
harte welkom om het
Hospice blijvend in stand
te houden.

Wilt u meer informatie
over de verschillende
mogelijkheden, stuur
dan een mailtje naar:
vrienden@hetvliethuys.nl.
We nemen zo spoedig
mogelijk contact met u
op.

Ja, ik wil Hospice Het Vliethuys steunen en geef hierbij toestemming aan
de Vrienden van het Hospice om onderstaand bedrag af te schrijven.

Hier afscheuren

stichting

De Stichting Vrienden van
Hospice Het Vliethuys zet
zich in om donaties en
giften in te zamelen voor
het Hospice. Het Hospice
draait gedeeltelijk
op subsidie van de
overheid. Naast deze
subsidie is het Hospice
financieel afhankelijk
van vergoedingen door
zorgverzekeraars, eigen
bijdragen, donaties,
giften, legaten en
sponsoring. En niet te
vergeten: de inzet van
onze vele vrijwilligers!
Zonder
hen zou dit fijne
Postzegel is
huisniet
niet
mogelijk zijn.
nodig

✄

John Prins stelt wekelijks gebak beschikbaar.
,,Het Hospice is een geweldige liefdevolle
instelling die we een warm hart toedragen’’,
aldus John Prins.

vrienden

De verpleegkundigen van Florence in het Hospice.

Naam

Postzegel is
niet nodig

Adres

Hoe kunt u ons helpen?
Als u het Hospice en het
Postcode
Woonplaats
werk dat daar verricht
wordt een warm hart
Telefoon
E-mail
toedraagt, kunt u ons
Bank/IBANnummer
financieel
ondersteunen
Stichting Vrienden van Hospice Het Vliethuys
Stichting
Vrienden van Hospice
Het Vliethuys
door een eenmalige
Euro
per  maand  kwartaal  halfjaar  jaar
gift over
te maken op
Antwoordnummer 10030
Antwoordnummer
10030
rekening NL 74 RABO
Ingangsdatum
Handtekening
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Met het ondertekenen van de machtigingskaart geeft de opdrachtgever toestemming
door donateur te worden
om doorlopend (tenzij eenmalig is aangekruist) een bedrag van zijn/haar bankrekening
af te schrijven. Belangrijk voor u:
• U machtigt Hospice Het Vliethuys om een bedrag af te schrijven totdat u zelf de
machtiging schriftelijk intrekt.
• Het bedrag wordt in de laatste week van de maand afgeschreven.
• U kunt een geïncasseerd bedrag binnen 8 weken na betaling storneren.
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