
 

 

       

 

 

 
 

 

 

 
               

 

               
JUBILEUM 5 JAAR DE SCHELP 
Op 11 oktober is het 5 jaar geleden dat 
hospice de Schelp haar deuren opende. Ter 
gelegenheid daarvan verschijnt eind 
september een jubileumkrant met een 
“sfeerportret” van de Schelp en een groot 
aantal interviews. De krant wordt huis aan huis 
verspreid in Zaanstad, Wormerland en 
Oostzaan.  
Op 11 oktober zelf wordt in gebouw de 
Kunstgreep in Oostzaan een symposium met 
aansluitend een receptie georganiseerd. Het 
onderwerp van het symposium is “de plaats 
van het Hospice in de zorgketen”. Sprekers 
zijn Rob Bruntink, hoofdredacteur van het blad 
Pallium en Jacques Loomans, directeur van 
Zorgbelang Noord-Holland. Dagvoorzitter is 
Rob Dillmann, voorzitter van de Raad van 
Bestuur van het Zaans Medisch Centrum. Het 
symposium en de receptie worden gehouden 
in gebouw de Kunstgreep in Oostzaan. 
Ontvangst vanaf 14:00 uur, aanvang 14:30 
uur. De officiële uitnodiging met inschrijfkaart 
wordt eind augustus verzonden.  
De feestelijkheden op 11 oktober worden 
afgesloten met een feestavond voor 

vrijwilligers en andere, direct bij de Schelp, 
betrokkenen.  
 
OVERZICHT GIFTEN  
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben wij van 
onderstaande bedrijven, instellingen, kerken 
en personen een bijdrage mogen ontvangen: 

 Collecte Evean Nieuw Groenland,  

 Aquariumvereniging “de Natuurvriend”, 
Hulpbankvereniging tot plaatselijk nut,  

 Patrimonium  

 Diaconie PKO protestantse gemeente 
Oostzaan  

 Zaanse Zegelzoekers 

 Vrouwen van Nu  

 Vrouwengilde 

 Vereniging Wezen - Ouderenzorg d’Acht 
Staten,  

 Stichting UNC Fonds. 

 B. v.d. Maat, schenking i.v.m. reünie oude 
bewoners 

Families Bakker, Brussel, Buur, Van Drunen, 
Duits, Loupatty, Maas, Peeks, Neijendorf, 
Schenk, Stassen, Sturk, Verkooyen, mevrouw 
Gorter en mevrouw v.d. Gragt.  
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TWEE NIEUWE BEELDEN IN DE TUIN 

Door de stichting UNC Fonds (UNC = 
Uitvaartvereniging Noordhollandse Coöperatie)  
zijn twee prachtige beelden van kunstenares 
Mirjam de Nijs geschonken. Het beeld 
‘Vlindervrouw’, op bovenstaande foto rechts, 
staat in de achtertuin en het beeld 
‘Samenspel’, op bovenstaande foto links, staat 
in de voortuin 
 
HERINNERINGSBIJEENKOMST 
Op 4 juni 2013 vond in de ontmoetingsruimte 
van de Petruskerk weer een herinnerings-
bijeenkomst plaats. Hierin werden de 
gastbewoners herdacht die in de periode van 
juli 2012 tot en met december 2012 in de 
Schelp zijn overleden. Het thema was deze 
keer “Op reis”.  45 nabestaanden bezochten 
de bijeenkomst en ook vrijwilligers, coördi-
natoren en verpleegkundigen waren aanwezig. 
De overdenking was in handen van Jet 
Rademaker, geestelijk verzorger van de 

Schelp. Pianist Ruud van Luttikhuizen 
verzorgde de muzikale omlijsting op piano. De 
aanwezigen gaven aan de bijeenkomst 
bijzonder te waarderen. 
 
VRIJWILLIGERSDAG 

 
Op zondagmiddag 26 Mei bezochten we 
molen “het Jonge Schaap” op de Zaanse 
Schans. De molenaar gaf een rondleiding en 
bovenop de molen genoten we van het 
prachtige uitzicht over het Zaanse landschap. 
De dag werd afgesloten met een barbecue. 
Ondanks het koude weer kunnen we 
terugkijken op een geslaagde vrijwilligersdag. 
 
 

Deze nieuwsbrief  is een uitgave van de Stichting 
Hospice Zaanstreek. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar de website (www.hospice-
zaanstreek.nl).

 
 
UIT HET JAARVERSLAG 2012 
Ook in dit afgelopen jaar is door onze grote groep vrijwilligers, de beide coördinatoren en het team van 
verpleegkundigen met veel liefde en inzet gezorgd voor de gastbewoners en hun naasten. Enkele 
kengetallen over de bewoners zijn hieronder samengevat. 

 2009 2010 2011 2012 

aantal gastbewoners 41 39 42 44 

gemiddelde verblijfsduur (dagen) 25 28 24 22 

bezettingsgraad 71 % 75 % 68% 66% 

 

Dankzij de steun van bedrijven en particulieren en de subsidies kunnen we opnieuw spreken van een 
sluitende financiële exploitatie. De kengetallen zijn hieronder samengevat. 

Inkomsten 2012 (x € 1.000)  Uitgaven 2012 (x € 1.000)  

Subsidies VWS  106 Totaal salariskosten  37 

Subsidies overig  0  Totaal overige personeelskosten  1  

Overige inkomsten  19 Totaal kosten vrijwilligers  18  

  Totaal kosten voeding  7 

  Totaal hotelmatige kosten  5 

  Totaal huisvestingskosten  42 

  Totaal algemene kosten  14 

  Totaal verzorging-verpleging  1 

totaal  125 totaal  125 

 
Het volledige jaarverslag is te vinden op de startpagina van hospice de Schelp: www.hospice-
zaanstreek.nl 

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

