
        

 

 
                

  
Het bestuur van de Schelp wenst u allen een heel voorspoedig en gezond 2010. 

 
Twee van onze vrijwilligers, Bep van Heuvelen  en Connie Constant (zie inzet in onderstaande 
foto), werken sinds medio november als tijdelijk coördinator. Zij vervangen Asselien Schager, die 
een baan elders heeft aanvaard en Gerda van Oosten die, na een ziekenhuisopname, nog enige 
tijd is uitgeschakeld. Het bestuur is Bep en Connie veel dank verschuldigd voor het waarnemen.  
 

                

januari 2010

 
ANITA GAAL 
Op 1 januari is Anita Gaal in dienst getreden 
als coördinator. Hieronder stelt zij zich aan u 
voor.  

             
Ik ben 44 jaar, ben opgegroeid in Heemstede 
en woon nu in Assendelft. Ik ben getrouwd en 
moeder van een dochter van 17 en een zoon 
van 15. 
Dat ik in de zorg wilde gaan werken wist ik al 
lang voordat ik in 1983 in de Janskliniek in 
Haarlem begon met de opleiding 
ziekenverzorging. Na deze opleiding werd ik 
vrij snel teamleider op een somatische afdeling 
in de Janskliniek en vanuit die functie heb ik 
meegeholpen met het opzetten van een 
psychogeriatrische afdeling, waar ik 
vervolgens als teamleider ben gaan werken. 

In 1992 werd ik moeder en ben toen tijdelijk 
gestopt met werken. Ik heb een heerlijke tijd 
thuis gehad, maar toen onze jongste naar de 
basisschool ging begon ik weer te verlangen 
naar het werk in de zorg. Ik ben toen 
begonnen in verpleeghuis Guisveld in 
Zaandijk, aanvankelijk als verzorgende, later 
als zorgcoördinator.  
De palliatieve zorg heeft me altijd bijzonder 
geïnteresseerd. Ik zie het werken in de Schelp 
dan ook als een prachtige kans om mij 
hiervoor ten volle in te zetten. 
Al een aantal keren ben ik in de Schelp 
geweest. Ik voelde me daar direct heel 
welkom. Je merkt dat iedereen die bij de 
Schelp betrokken is dit met een enorme inzet 
en gedrevenheid doet. Dat moet veel 
vertrouwen geven bij de gastbewoners en hun 
familie en maakt de Schelp tot een speciale 
plek om palliatieve zorg te ontvangen en te 
verlenen. Samen met iedereen die bij de 
Schelp betrokken is hoop ik dat welkome en 
warme gevoel voort te kunnen zetten.  
 

 

 

 
 

 



 

 

       
 

 
 

 

 

Voetbalclub Blauw Wit heeft on
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OVERZICHT GIFTEN 
Aan de stroom giften komt nog steeds geen 
einde. Sinds de vorige nieuwsbrief hebben wij 
van onderstaande personen, bedrijven en 
instellingen een bijdrage mogen ontvangen.  
Diaconie Ned. Hervormde Kerk Jisp 
Diaconie Protestantse Gemeente Wormerveer 
Diaconie Protestantse Gemeente Westzaan 
Stichting Elisabeth Sweepe 
Erdi Las- en Constructiebedrijf (vlaggenmast) 
Betjes Transport  
De heer G. vd Berg  
De heer G. Heere  
Mevrouw Dekker-Spaander 
Familie Janssen 
Familie Mandjes  
 
 
 
 
 
Op 13 december hebben wij het 
jubileumgeschenk van toerclub le Champion in 
ontvangst mogen nemen. Dat was een cheque 
van niet minder dan € 33.333.33, grotendeels 
bijeengebracht tijdens de Dam tot Dam 
Wandeltocht in september. Het bedrag overtrof 
onze stoutste verwachtingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

s de cheque 
met de opbrengst van de fietstocht 
overhandigd. Ook dit bedrag was ongekend 
hoog, namelijk € 10.000. Petje af voor de 
fietsers. Zij hebben een harde tegenwind, 
onweer en slagregens getrotseerd op hun 
tocht van Leeuwarden naar Westknollendam.  
 
H
Op 11 november was er voor famili
vrijwilligers een bijeenkomst om de 
gastbewoners te herdenken, die het 
jaar in de Schelp zijn overleden. De warme 
sfeer, zorg en betrokkenheid die de Schelp 
uitstraalt, was ook voelbaar op deze 
bijeenkomst. De belangstelling was g
van de 19 families reageerden positief op de 
uitnodiging. 
Tijdens de in
koffie/ thee aangeboden en bij de ingang k
iedere familie een programmaboekje en een 
rode roos met daaraan een kaartje met de 
naam van de overledene. De avond stond 
onder leiding van Jet Rademaker, vrijwillige
spirituele zorg. Zij sprak de overdenking met 

Harpiste Marianne Smit speelde tijdens de 
inloop en intermezzo’
Haar muziekkeuze en spel oogstten veel 
waardering. 
 
GRATIS BOO
S
Tongeren uit Krommenie (links op de fot
rechts onze zorgvrijwilliger Yolande van 
Waarden). Met dat voorstel won ze de prijs 

 
gelegenheid van de heropening van het totaal 
vernieuwde filiaal van Albert Heijn in 
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Krommenie. Het resultaat van deze actie was 
een kar vol heerlijke en nuttige gratis 
boodschappen voor onze gastbewoners t.w.v. 
bijna € 900,-, Wij danken mevrouw va
Tongeren hartelijk voor haar inspanning.  
 
KERSTBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS 
O
vrijwilligers op 16 december jl. stond voorz
Anja de Vries stil bij het feit dat de Schelp nu 
meer dan een jaar open is. Door de subsidie 
van de provincie (zie vorige nieuwsbrief) is he
gat in de begroting gedicht. Coördinatoren en 
vrijwilligers hebben zich ontpopt als geweldige 
gastvrouwen (en heren) en de niet-zorg- 
vrijwilligers doen allerlei noodzakelijke klussen. 
De warme sfeer in de Schelp, de huiselijk
geluiden en regelmatig de geuren van 
zelfgemaakte soep en stoofpeertjes, het is 
allemaal uitgekomen zoals ons voor og
stond. 
Het tijdelijk wegvallen van beide coördinato
waar he
geconfronteerd, was geen leuk bericht. Bep en 
Connie hebben het echter geweldig opg
en kregen daarvoor een enorm applaus van 
alle aanwezigen.  
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Stichting Hospice Zaanstreek. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar de website 
(www.hospice-zaanstreek.nl). 
 

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