
 

 

       

 

 

 
  

 

 
                

  
Het bestuur van de Schelp wenst u allen een heel voorspoedig en gezond 2012. 

 

  
 

2011 
Onder het motto “Huiselijk verzorgd in de 
laatste levensfase” zijn in het afgelopen jaar 42 
bewoners te gast geweest in ons hospice. 
Zoals u van ons gewend bent wordt in de 
volgende nieuwsbrief van dit jaar aandacht 
geschonken aan het jaarverslag van 2011.  
 
DE SCHELP IN DE PUBLICITEIT 
Alle abonnees van de nieuwsbrief hebben wij 
geïnformeerd over het programma 
“Aanpakkers” op 2 november j.l., waarin  
vrijwilliger Fred Limburg centraal stond. 
 

 
 

We hebben veel positieve reacties op deze 
uitzending ontvangen en na een interview met 
Fred is er ook een artikel hierover verschenen 
in het Noordhollands Dagblad.  
 
Kort voor de kerst werd opnieuw in de lokale 
pers aandacht besteed aan de Schelp. In het 
artikel “De dood wordt nooit doodgewoon” met 
als ondertitel “In hospice de Schelp wordt meer 
gelachen dan gehuild” wordt een goed beeld 
geschetst van het reilen en zeilen in ons 
hospice.  
 
OVERZICHT GIFTEN  
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben wij van 
onderstaande bedrijven, instellingen, kerken 
en personen een bijdrage mogen ontvangen: 
Bouwbedrijf Kakes, De Weel beheer, Sturm 
BV, Stichting Johanna Elisabeth Sweepe, de 
ANBO, Stichting Middelbusker-Stevens, De 
Posthoorn, Sint Petrus Parochie Krommenie-
Assendelft, Diaconie van de Protestantse kerk 
Wormerveer, Geloof, Hoop en Liefde,  
kerkcollecte(s) Evean d’Acht Staten, 
Diaconie NH Kerk Jisp, Doopsgezinde 
Gemeente Koog-Zaandijk-Westzaan, 
Guda Rol Pedicure (opbrengst jubileumactie), 
de families Sol, Bastenhof, Thoolen, Bicker, 

 

 

januari 2012 



 

 

       

 

 

 
  

 

Kleij, Profit, Konincks, Frankx, De Wildt, Baars, 
Schilp, De Vet, Snepvangers, Eboh, Roest, 
Jaspers, Schaar, Pijl, Van Zaane, Van de 
Bergen, Molenaar, Bus, Van de Brink, Schenk, 
en de familie Gorter. 
 
DAM TOT DAM WANDELTOCHT 
Ook in 2011 heeft weer een aantal vrijwilligers 
deelgenomen aan de Dam tot Dam 
wandeltocht en via een T-shirt reclame 
gemaakt voor de Schelp. 
 

 
 
QUILT 
In het voorjaar van 2010 kwam één van de 
vrijwilligers met het idee om met elkaar een 
quilt te maken, die over de baar van een 
overledene kan worden gelegd bij het 
uitgeleide doen vanuit de Schelp. Er ontstond 
een “quiltgroep”, die jl. september een prachtig 
kleed kon overhandigen aan het bestuur van 
de Schelp.  

 

 

 
 
KERSTMARKT 
Tijdens de kerstmarkt op het plein voor de 
Bullekerk (zondag 11 december j.l.) werd een 
kraam bemand door een aantal vrijwilligers van 
het hospice. Behalve bekendheid geven aan 
de Schelp en het uitreiken van 

donateursfolders, werd in het bijzonder het 
vrijwilliger zijn óf worden, onder de aandacht 
gebracht. Dit heeft uiteindelijk enkele 
aanmeldingen opgeleverd.  
 
VRIJWILLIGERS 
Op 21 december is er een sfeervolle en 
gezellige kerstbijeenkomst gevierd voor al 
onze vrijwilligers. De bijeenkomst werd 
gehouden in buurthuis De Pelikaan in 
Krommenie en was georganiseerd door de 
evenementencommissie. Tijdens de 
bijeenkomst, waar uiteraard ook de 
coördinatoren bij aanwezig waren, hebben alle 
vrijwilligers een mooie eindejaarsattentie 
ontvangen.  
Dezelfde evenementencommissie heeft ervoor 
gezorgd dat het huis weer volledig in 
Kerstsfeer werd omgetoverd. En ook dit jaar 
waren er weer veel vrijwilligers en 
verpleegkundigen bereid om diensten te 
draaien met de kerstdagen en met oud en 
nieuw, waardoor het maken van het rooster 
geen probleem was.  
 

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/

