
 

 

       

 

 

 
 

 

 

 
                

 
Het bestuur van De Schelp wenst u allen een heel voorspoedig en gezond 2015. 
                          

 
 

Voor u ligt de nieuwsbrief van hospice De Schelp, waarin wij u weer een beknopt overzicht geven van 
ons reilen en zeilen in het afgelopen jaar. Eventuele vragen of reacties zijn van harte welkom via 
deschelp@hospice-zaanstreek.nl. 

 
VERBOUWING VAN DE KEUKEN 
 

Vanaf de opening van De Schelp was duidelijk 
dat de keuken aan de krappe kant was. Op dat 
moment ontbraken echter de financiële 
middelen voor een verbouwing. Dankzij de 
vele giften in de afgelopen jaren was een 
verbouwing in 2014 wel mogelijk. 
 

 
 

Dit heeft geleid tot een veel ruimere keuken, 
met ook ruimte voor de vrijwilligers en de 
verpleegkundigen. Op die manier is de 

woonkamer meer voor onze gasten. Iets wat 
altijd de bedoeling is geweest. 
 

 
 

Veel dank bij de verbouwing gaat uit naar onze 
“huisarchitect” Ron Baltussen voor het ontwerp 
en de advisering, bouwbedrijf “Bouwborg 
Noordwest” voor de prettige samenwerking en 
onze vrijwilligers voor de getoonde flexibiliteit 
tijdens de bouwactiviteiten. Hierdoor kon de 
zorg voor de gasten bijna ongestoord door 
gaan. 
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KAPPEN VAN DE BOMEN EN EEN NIEUWE 
FIETSENSTALLING 
 

De twee grote populieren bij de oprit naar De 
Schelp zijn afgelopen voorjaar gekapt. 
Hierdoor ontstond voldoende ruimte voor een 
groter fietsenhok annex berging voor het grote 
aantal (7) vuilnisvaten.  
In december zijn nieuwe bomen geplaatst. 
Verdere beplanting volgt dit voorjaar. 
 

 
 
BESTUURSWISSELING 
 

In het afgelopen jaar zijn er wat wisselingen 
geweest in het bestuur. Leo Nieuwenhuizen, 
betrokken bij De Schelp vanaf het prille begin, 
was statutair aftredend en besloot zich niet 
opnieuw verkiesbaar te stellen. Leo, oud-
huisarts in Oostzaan en deskundig op het 
terrein van de palliatieve zorg, heeft de 
samenwerking met de groep huisartsen, die 
zich betrokken voelt bij De Schelp, opgezet en 
verder uitgebouwd. We zijn Leo heel dankbaar 
voor alles wat hij voor De Schelp heeft gedaan 
en betekend. Leo is in het bestuur opgevolgd 
door Henk Baatenburg de Jong, specialist 
ouderengeneeskunde. Elders in deze 
nieuwsbrief stelt Henk zich voor. 
Verheugend was dat in het voorjaar het 
bestuur kon worden uitgebreid met de komst 
van Corrie Noom, oud wethouder van de 
gemeente Zaanstad. Ook zij stelt zich elders in 
deze nieuwsbrief voor.  
En helaas moesten we aan het eind van dit 
afgelopen jaar vernemen dat onze secretaris, 
Siefko Julius, om gezondheidsredenen af 
moest treden. Met hem raken we een 
deskundige bestuurder kwijt die we zeker 
zullen missen. Ook van hieruit wensen we hem 
het beste voor de toekomst. 
 
GIFTEN  
 

In het afgelopen jaar ontvingen we weer 
diverse giften van particulieren, kerken, 
bedrijven en instanties. We zijn hier heel blij 
mee en zijn veel dank verschuldigd aan alle 
gulle gevers. Bij deze bedanken wij u dan ook 
hartelijk voor uw steun.  

VRIJWILLIGERS 
 

Op 12 november hebben negen nieuwe 
vrijwilligers de introductiecursus afgesloten om 
daarna te starten als zorgvrijwilliger. Er zijn nu 
75 zorgvrijwilligers werkzaam in De Schelp. 
 

 
Achter v.l.n.r. Anne v.d. Linden, Carlita 
Koningstein, Anita v.d. Kuij, Stephanie 
Leyenaar, Annette Harnack. Voorgrond v.l.n.r. 
Mieke Vet, Bianca Rollenberg, Lineke van ’t 
Hoff (Cox v.d. Hout ontbreekt). 
 

Verder hebben vrijwilligers weer diverse 
scholingen gevolgd van onze 
koepelorganisatie VPTZ en deelgenomen aan 
een workshop communicatie en feedback 
geven en aan een cursus Fysieke Belasting.  
 

 
 
Op zondag 21 september vond het jaarlijkse 
vrijwilligersuitje plaats in Wijk aan Zee waar 
wandelen, schilderen en sporten aan het 
strand op het programma stonden.  
 
 
 
 
 
(Vervolg van de nieuwsbrief, zie blz. 3) 
 



 

 

       

 

 

 
 

 

 

DIGITAAL ROOSTEREN 
 

 
 

De afgelopen maanden zijn alle vrijwilligers 
getraind in een programma om digitaal te 
kunnen roosteren. Men kan nu vanaf huis via 
Internet de eigen roosterwensen invullen en 
het rooster raadplegen. Onze ICT vrijwilligers 
Bert van Kessel en Marijke van Essen, tijdelijk 
versterkt met Nel van Loon, hebben een mooi 
product afgeleverd waarmee zowel de 
vrijwilligers als de coördinatoren hun voordeel 
kunnen doen. 
 
VOORSTELLEN  
 

HENK BAATENBURG DE JONG 

 
Ik ben geboren en getogen in Woerden en 
verhuisd naar Amsterdam in verband met de 
studie fysiotherapie en daarna de studie 
geneeskunde aan de Vrije Universiteit. 
Van november 1981 tot aan mijn pensioen in 
september 2013 ben ik als verpleeghuisarts 
(tegenwoordig specialist ouderengeneeskunde) 
met veel plezier en voldoening werkzaam 
geweest in de Zaanstreek. Destijds begonnen 
bij de toenmalige Stichting Verpleeghuizen 
voor de Zaanstreek en geëindigd bij de 
voortzetting hiervan: Evean. Naast het intra-en 
extramurale verpleeghuiswerk ben ik ook nauw 
betrokken geweest bij opleidingsactiviteiten als 
opleider van nieuwe specialisten 
ouderengeneeskunde en als begeleider van 
huisartsen in opleiding. Ook nu nog ben ik als 
extern docent van het VU medisch centrum bij 
de opleiding van geneeskunde studenten 
betrokken. 
Vanuit mijn functie in het verpleeghuishuis ben 
ik met regelmaat nauw betrokken geweest bij 
patiënten in de laatste levensfase en hun 
familie/naasten. In de korte periode dat ik nu in 
het bestuur van De Schelp zit ervaar ik bij onze 

vrijwilligers dezelfde betrokkenheid en inzet. Ik 
hoop nog lange tijd mijn ervaring in te mogen 
zetten voor de Schelp en haar gastbewoners. 
 

CORRIE NOOM 

 
 
In april ben ik in het bestuur van De Schelp 
gekomen. Een maand later nam ik afscheid bij 
de gemeente Zaanstad, waar ik wethouder 
was voor Zorg en Welzijn, Jeugd en Onderwijs. 
Toen ik in 2006 wethouder werd, nam ik de 
portefeuille over van Judith Schouten, die 
samen met Anja de Vries het initiatief heeft 
genomen tot de oprichting van het hospice in 
de Zaanstreek. 
Voor ik wethouder werd, was ik werkzaam in 
het onderwijs. Ik ben begonnen als docent 
Nederlands op een Mavo-school en later ben 
ik in het management van scholen gaan 
werken. Tegenwoordig maak ik deel uit van de 
Raad van Toezicht van een aantal instellingen 
op het terrein van onderwijs en jeugd.  
Ik ben geboren en getogen in Assendelft. Na 
mijn studie ben ik in Zaandam gaan wonen. In 
mijn vrije tijd doe ik graag iets sportiefs. 
Tegenwoordig staan fietsen en wandelen op 
het programma. 
Het hospice vervult een belangrijke functie in 
onze streek. Ik hoor veel waardering voor wat 
de vrijwilligers en coördinatoren doen. Ik sluit 
me daar volledig bij aan. Ik heb in de 
afgelopen maanden persoonlijk kunnen 
ervaren hoe alle betrokkenen zich met hart en 
ziel inzetten voor het werk van De Schelp en 
hoe belangrijk dat is voor de bewoners en hun 
familie. Via het lidmaatschap van het bestuur 
wil ik me, met de kennis die ik heb opgedaan 
tijdens mijn werk, van harte inzetten voor 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 

http://www.hospice-zaanstreek.nl/

