
 

 

       
 

 

 
 

 

 

 
                

 
Het bestuur van de Schelp wenst u allen een heel voorspoedig en gezond 2013. 

                      

 
 

In deze nieuwsbrief memoreren we kort een aantal gebeurtenissen in 2012 en kijken we vooruit naar 
2013.  
Hoewel de bezetting in 2012 wisselend was en er zelfs een paar korte perioden van leegstand waren, 
bleef de bezettingsgraad vrijwel ongewijzigd en kunnen we concluderen dat de Schelp voorziet in een 
grote behoefte. Van nabestaanden horen we, zonder uitzondering, hoe blij men is met deze vorm van 
warme en liefdevolle zorg in een huiselijke omgeving. Ook via deze weg dus opnieuw een groot 
compliment aan alle vrijwilligers, de coördinatoren en de verpleegkundigen, die “er zijn” voor onze 
gastbewoners en hun naasten.  
Een woord van dank is eveneens op zijn plaats voor de groep huisartsen die bereid is de zorg op zich 
te nemen voor bewoners waarvan de eigen huisarts te ver weg woont. Dankzij hen kunnen ook 
bewoners uit andere delen van de regio of zelfs van verder weg bij ons worden verwelkomd.  
Wij hopen ook in 2013 weer op u allen te mogen rekenen! 
 
Met vriendelijke groet, Anja de Vries, voorzitter 
 
 
BESTUURSWISSELINGEN 
In december hebben we officieel afscheid 
genomen van twee bestuursleden, namelijk 
van Judith Schouten en Marijke van Essen. 
Judith, bij de Schelp betrokken vanaf het 
eerste uur, zet zich nu van harte in als 
zorgvrijwilliger en voelt zich hierbij als een vis 
in het water. Marijke, die zich gedurende de 
laatste vijf jaar volop heeft ingezet als 
secretaris, blijft bij de Schelp betrokken als 
rechterhand van onze ICT-vrijwilliger Bert van 
Kessel. Daarnaast zal Marijke behulpzaam zijn 

bij het opzetten van de bibliotheek. Vanaf hier 
nogmaals een hartelijk dank aan allebei! 
Eveneens in december konden we een nieuw 
bestuurslid verwelkomen, namelijk Siefko 
Julius. Hij stelt zich elders in deze nieuwsbrief 
aan u voor. Met Siefko hebben we er een 
ervaren bestuurder bij, die goed bekend is in 
de gezondheidszorg. Wij zijn heel blij met zijn 
komst.  
Op dit moment vinden we het verstandig om 
het bestuur niet verder uit te breiden. We 
hebben de portefeuilleverdeling aangepast en 
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denken op deze manier goed en slagvaardig te 
kunnen besturen. Het bestuur ziet er nu als 
volgt uit: 

• Anja de Vries, voorzitter 
• Siefko Julius, secretaris 
• Klaas Tuyn, penningmeester 
• Frits Boom, bestuurslid 
• Leo Nieuwenhuizen, bestuurslid 

 
OVERZICHT GIFTEN 
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben wij van 
onderstaande bedrijven, instellingen, kerken 
en personen een bijdrage mogen ontvangen: 
Bouwbedrijf v.d. Gragt, Verloskundige Praktijk 
Wormer, Staalbouw Buyten,  Stichting  
Johanna Elisabeth Sweepe, Stichting Sociaal 
Fonds Cargill Cocoa, PCI St. Petrus Parochie, 
Diaconie NH Kerk Jisp, Vrouwen van Nu 
Krommenie, Vrouwen van NU Assendelft, 
Stichting Middelbusker Stevens, Diaconie 
Protestantse Kerk Wormerveer, 
Doopsgezinde Kerk Koog-Zaandijk-Westzaan, 
Diaconie PKN Oostzaan, Diaconie Hervormde 
Gereformeerde federatie, legaat Mw. Levi, 
fam. Mol, fam. Spaans, fam. van Biljouw, fam. 
Vrouwe, fam. Berkhout, fam. v.d. Spoel, fam. 
van Bergen, fam. van Zaane, fam. De Jong-
Plato, fam Zandt-Spaans, fam. Panis, dhr. 
Muijsert, dhr. Berkers.  
 
DE EERSTE NAJAARSSTORM 
Op maandag 24 september werden we, tijdens 
een harde storm, opgeschrikt door het 
omwaaien van een grote boom aan de 
achterkant van de Schelp. De boom stond in 
de tuin van de achterbuurvrouw en kwam 
terecht op het dak van de serre.   

  
 
Woningcorporatie Parteon, onze huiseigenaar, 
heeft ervoor gezorgd dat het dak/plafond 
gestut werd en dat de “bomendeskundige” de 
volgende ochtend kwam om de boom te 
verwijderen.  
De aanwezige vrijwilligers en verpleegkundige 
hebben, hoewel erg geschrokken, adequaat 
gehandeld door direct de brandweer te bellen. 
Deze heeft de serre afgesloten, de stroom 

uitgeschakeld en de gevaarlijkste takken 
verwijderd. 

 
Gelukkig heeft de overlast, dankzij voortvarend 
en behulpzaam optreden van alle betrokkenen 
en met veel dank aan Parteon, niet al te lang 
geduurd en is het huis sinds eind november 
weer in de oude luister hersteld, zoals u op de 
foto’s kunt zien. 
 
EVEN VOORSTELLEN ………. 
Siefko Julius, bestuurslid en secretaris. 

         
Sinds december jl. ben ik bestuurslid en 
secretaris van Hospice de Schelp. 
Ik ben 61 jaar, woon in Oostzaan en ben 
getrouwd met Liesbeth Janssen. Wij hebben 
twee zoons van 31 en 27 jaar. 



 

 

       
 

 

 
 

 

 

Momenteel heb ik een eigen adviesbureau op 
het gebied van management & organisatie. Tot 
mijn 60e ben ik vooral werkzaam geweest in de 
gezondheidszorg  in management/directie-
functies in met name ziekenhuizen, maar ook 
in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, 
verzorgingshuizen en thuiszorg. Kortom, ik heb 
affiniteit met en de nodige ervaring in de 
gezondheidszorg. 
Kennis van hospices heb ik opgedaan tijdens 
mijn diverse functies in de zorg. Het 
stervensproces van mijn 1e echtgenote Marjo 
Hochstenbach in 1993 - 1994 - in de 
vertrouwde omgeving thuis - heeft mij duidelijk 
gemaakt welke zorg en begeleiding nodig zijn 
in een laatste levensfase.  
In nevenfuncties ben ik op dit moment o.a. 
actief als raadslid/fractievoorzitter in de 
gemeenteraad van Oostzaan, als lid van de 
Rekenkamer, bestuurslid en secretaris van 
KIOZK (Kaarslichtconcerten en Kunst in de 
Oostzaanse Kerk). Ik golf, tennis al zo’n twintig 
jaar elke zaterdagochtend met een vaste club 
“maatjes”, ben regelmatig op het water te 
vinden, speel bridge en ben een liefhebber van 
cultuur in alle varianten. 
 
VRIJWILLIGERS 
Getooid in het “Schelp-shirt” namen ook dit 
jaar een aantal vrijwilligers deel aan de Dam 
tot Dam loop op 22 september.  
De kerstbijeenkomst voor de vrijwilligers, 
georganiseerd door de evenementen-
commissie, werd op 14 december in het 
Creatief Pakhuis aan de Lagedijk in Zaandijk 
gehouden.  
 
HERINNERINGS BIJEENKOMST 
Op 6 november 2012 vond in de Petruskerk 
een herinneringsbijeenkomst plaats om de 
gastbewoners te herdenken, die in de 
afgelopen periode in de Schelp zijn overleden. 
Het thema was deze keer “verhalen”. Vijftig 
nabestaanden bezochten de bijeenkomst en 
ook vrijwilligers, coördinatoren en 
verpleegkundigen waren hierbij aanwezig.  
De overdenking was in handen van Jet 
Rademaker, geestelijk verzorger van de 
Schelp. Harpiste Marianne Smit zorgde voor 
de muzikale omlijsting. Door de aanwezigen 
werd de bijeenkomst bijzonder gewaardeerd. 
 
 
 
 

ONDERTEKENING REGIOVISIE 
PALLIATIEVE ZORG 
Op 12 oktober is  tijdens een feestelijke 
bijeenkomst in Midden-Beemster de  regiovisie 
palliatieve zorg getekend. Deze regiovisie is tot 
stand gekomen onder verantwoordelijkheid 
van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-
Waterland.  
Het netwerk, een samenwerkingsverband van 
zorgaanbieders in onze regio, is een 
zelfstandige stichting en heeft als doel de zorg 
voor mensen in de laatste levensfase zo goed 
mogelijk te organiseren. De dagelijkse 
begeleiding is in handen van de netwerk 
coördinator. 

 
 
Door deze opzet is het mogelijk om kennis en 
expertise te verspreiden en de zorg te 
verbeteren. Het netwerk wordt gefinancierd 
door het ministerie van VWS.  
De regiovisie is ondertekend door de 
bestuurders van het Zaans Medisch Centrum, 
het Waterlandziekenhuis, zorgorganisatie 
Evean, zorgorganisatie de Zorgcirkel, het 
Centrum Mantelzorg, de Vereniging van 
Huisartsen in de regio, hospice Thuis van 
Leeghwater en Hospice de Schelp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 
Stichting Hospice Zaanstreek. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar de website 
(www.hospice-zaanstreek.nl). 

 


