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ONDERTEKENING HUUROVEREENKOMST  OPENING HOSPICE 11 OKTOBER 
 
Op maandag 21 juli heeft een delegatie van het bestuur de huurovereenkomst getekend met 
woningbouwvereniging Parteon en hebben we de sleutels officieel in ontvangst genomen (zie 
onderstaande foto’s). Tijdens deze bijeenkomst heeft Anja de Vries nogmaals benadrukt hoe blij 
we zijn met de steun en medewerking van Parteon.  Er moet natuurlijk nog heel veel  gebeuren, 
maar alles wordt in het werk gesteld om vanaf 14 oktober de eerste gastbewoners te kunnen 
ontvangen. 
 

 
 

OPENING VAN DE SCHELP 11 OKTOBER  
Zoals het er nu uitziet, zullen we de Schelp op 
zaterdag 11 oktober, de dag van de palliatieve 
zorg, officieel kunnen openen. Het programma 
hiervoor zijn we momenteel aan het 
voorbereiden en we zullen dit natuurlijk tijdig 
bekend maken.  
 
VERNIEUWDE WEBSITE  
Zoals velen van u al per mail hebben 
vernomen heeft Jenny Luten van Y-Catcher 
onze website volledig vernieuwd en, zoals u 
kunt zien, kunnen we heel blij zijn met haar 
spontaan aangeboden hulp. We hebben nu 
een zeer professionele en toegankelijke site, 
waarop de ontwikkelingen goed te volgen zijn 
(www.hospice-zaanstreek.nl). 
 
DE VERBOUWING  
De foto’s op onze website geven een goed 
beeld van de verbouwing zoals deze de 

afgelopen maanden is uitgevoerd. Bouwbedrijf 
Onrust had ons aan het begin toegezegd, dat 
de interne verbouwing gereed zou zijn voor het 
begin van de bouwvakantie en inderdaad is dit 
gelukt! Er is heel hard gewerkt door alle 
mensen van het bouwbedrijf en het was een 
plezier om telkens na een paar dagen weer te 
zien hoeveel werk er verzet was. De laatste 
kleine klusjes worden na de vakantie nog 
opgepakt en intussen zijn de schilders al aan 
het werk gegaan.  
Als alles gaat zoals we verwachten zal de 
vloerbedekking half september gelegd kunnen 
worden, waarna we het huis in gaan richten.  
We kunnen niet genoeg benadrukken hoeveel 
dank we aan velen verschuldigd zijn voor de 
snelle en zorgvuldige afwikkeling van deze 
bouw- en inrichtingsoperatie. We verwijzen u 
dan ook graag naar het overzicht van onze 
sponsors aan het eind van deze nieuwsbrief en 
op onze site. 



DE VRIJWILLIGERS 
De training van de vrijwilligers door het 
Steunpunt Mantelzorg is in juni afgerond en we 
hebben hierover al veel enthousiaste verhalen 
gehoord. Er blijkt al een goede teamgeest te 
heersen en er wordt met ongeduld uitgekeken 
naar het moment waarop we aan de slag 
zullen gaan. Op maandagavond 18 augustus 
wordt er in Evean Rosariumhorst een 
informatieavond voor alle vrijwilligers 
gehouden, waarbij tevens aan degenen die de 
cursus gevolgd hebben het certificaat zal 
worden uitgereikt. 
Op deze avond gaan we natuurlijk ook 
afspreken wanneer de vrijwilligers alvast een 
kijkje kunnen gaan nemen in het pand. Tot nu 
toe was dat niet mogelijk i.v.m. alle 
bouwactiviteiten, maar in september zal het 
zeker gaan lukken.   
 

COORDINATOR 
Op onze advertentie voor de coördinatoren 
hebben we een overweldigend aantal reacties 
gekregen en intussen zijn we druk geweest 
met de brievenselectie en de gesprekken. Per 
1 oktober hebben we Gerda van Oosten 
benoemd en binnenkort ronden we de 
procedure met de tweede kandidaat af. In de 
volgende nieuwsbrief vragen we de kandidaten 
om zich voor te stellen. 
 
VERANTWOORDING 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 
Stichting Hospice Zaanstreek. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar de website 
(www.hospice-zaanstreek.nl). 
 
Zaanstad, 21 juli 2008 
 

SPONSORS 
Hieronder en op de volgende bladzijde staan alle namen van serviceclubs, fondsen, instellingen en 
bedrijven die het hospice financieel dan wel in natura steunen. Het aantal sponsors groeit nog steeds. 
De pagina “sponsors” op de website geeft het actuele overzicht.
 
SERVICECLUBS 

  
 

Gezamenlijke Zaanse Rotary Odd Fellows Zaandam Soroptimisten Club Zaanstreek 

 
FONDSEN EN INSTELLINGEN: 
 

  

  
• Bewonersraad Parteon  
• Commissie Kerstmarkt Protestante Gemeente 

Zaandam  
• Fonds Maatschappelijke en Medische 

Dienstverlening R.K. Parochies  
• Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe  
• Gerrit Blauw Fonds  
• Honig Laan Fonds  
• Nationaal Fonds Ouderenhulp  
• Pensioen fonds Tot en Beers  
• Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor 

(RCOAK)  

• Stichting Krijt Hulpfonds  
• Stichting Sluyterman van Loo  
• Stichting Bevordering Gezondheid en Welzijn 

Krommenie  
• Stichting tot Steun voor Zieken en Bejaarden 

Oostzaan  
• Stichting Ir. P.M. Duyvisfonds  
• Stichting Het R.C. Maagdenhuis 
• Stichting Brentano Steun des Ouderdoms 
• Stichting Ab Laane 
• Weduwe- en Wezenfonds d'Acht Staten  

       
 

 
 



BEDRIJFSLEVEN  

  

 

 

Brain Communication Bouwbedrijf Onrust Rabobank Zaanstreek Parteon

 
 
 

   

EBD Techniek B.V Eco Control Germieco Forbo Krommenie

 

  

 
Bouwbedrijf Kakes BV SaniCentrum Willems & Zn BV Nils Homestore

 
 

 
 

 
 

 
 

Partybedrijf Drommels Y-Catcher! Webdesign Bleeker de Groot
 

 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
 

http://www.fwonrust.nl:8080/onrust/index.htm
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/zaanstreek/
http://www.parteon.nl/
http://www.ebd-purmerend.nl/
http://www.ecocontrol.nl/
http://www.germieco.nl/default.asp
http://www.forbo.nl/
http://www.kakes.nl/
http://www.sanicentrum.nl/
http://www.willemsenzn.nl/
http://www.nilshomestore.nl/
http://www.drommelsinfo.nl/
http://www.y-catcher.nl/
http://www.bleekerdegroot.nl/
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