
  
               oktober 2008 

       

 

 

  
OPENING HOSPICE 11 OKTOBER 2008 
 
Op 11 oktober wordt de Schelp officieel geopend door mevrouw C.M.M. Noom, 
wethouder van de Gemeente Zaanstad en de heer V. van Luit, directeur van 
Woningbouwcorporatie Parteon. De genodigden voor de opening hebben inmiddels 
een uitnodiging ontvangen.  
 
Velen van u hebben een uitnodiging ontvangen voor het “open huis” op zaterdag 11 
oktober van 14:00 - 16:00 uur en op zondag 12 oktober van 13:00 - 16:00 uur. U kunt 
zonder aanmelding komen. Neem gerust familie en vrienden mee. Wij vinden het een 
eer om u en uw bekenden rond te leiden in ons prachtige pand. De 
parkeermogelijkheden in de Evenwichtstraat zijn beperkt (op onze eigen parkeerplaats 
staat een partytent). Wij verzoeken u dan ook om elders te parkeren.     
 

                         
  

DE COORDINATOREN  
Asselien Schager (links op de foto) en Gerda van Oosten (rechts op de foto) zijn 
aangetrokken als coördinatoren. Zij krijgen de dagelijkse leiding van de Schelp en zijn de 
contactpersonen voor de gasten en hun familie, de zorgverleners en de vrijwilligers. Zowel 
Gerda als Asselien zijn van origine verpleegkundige en hebben leidinggevende ervaring. Op 
de volgende pagina stellen zij zich aan u voor.  
 
DE LAATSTE LOOTJES  
Inmiddels is de bestrating aan de voorzijde 
aangelegd. Met de nieuwe beplanting ziet 
de entree er open en gastvrij uit (zie voor 
foto’s www.hospice-zaanstreek.nl). Ook de 
achtertuin wordt onder handen genomen. 
De prachtige planten van de vorige 
bewoners laten we staan, maar er komen 
wel diverse zitjes zowel in de zon als in de 
schaduw. Dit alles, zowel voor als achter, 
is geheel kosteloos verzorgd door 
hoveniersbedrijf Germieco. Heel veel dank 
daarvoor.  
Eind september is het pand, ook weer 
geheel kosteloos, schoongemaakt door 
Willems en Zoon schoonmaakbedrijven en 
vanaf 1 oktober zijn we bezig met de 
inrichting.  

DE VRIJWILLIGERS 
Ook de vrijwilligers komen steeds dichter 
bij het  moment dat ze echt voor het 
Hospice aan de slag zullen gaan. Op een 
feestelijke bijeenkomst op 18 augustus zijn 
de certificaten voor de cursus “mantelzorg” 
uitgereikt. Bijna alle vrijwilligers waren 
aanwezig. Namens de docenten gaf 
cursusleider Cock Willemse van iedere 
groep een korte impressie. Het was heel 
bijzonder om te zien hoe de cursisten naar 
hun toekomstige taak als vrijwilliger zijn 
toegegroeid.  
Op 18 en 20 september heeft een groot 
aantal vrijwilligers de Schelp bezocht. Vol 
bewondering liep men rond, zo mooi, zo’n 
prachtige locatie, zo mooi verbouwd, dat 
kan niet misgaan! 



       
 

 
 

Ik ben Asselien Schager en ben per 22 
september begonnen als coördinator van 
Hospice de Schelp. Ik ben getrouwd en 
heb een zoon van 18 en een dochter van 
15. Ik woon in Krommenie, heerlijk dichtbij 
en kan de voortgang van alle 
werkzaamheden dan ook goed volgen. 
Wat wordt het mooi!  
 
Ik ben verpleegkundige en heb voor mijn 
in dienst treding bij het hospice  
gewerkt bij stichting Odion, waar ik de 
leiding had over een woonvorm voor 
mensen met een verstandelijke beperking. 
Daarvoor heb ik 14 jaar bij Evean gewerkt, 
zowel in de thuiszorg als in de 
jeugdgezondheidszorg. In de Thuiszorg 
heb ik veel palliatieve zorg gegeven.  
Ik vind het een geweldige uitdaging om de 
zorg in het Hospice vorm te mogen geven. 
Vanaf het moment dat ik het bestuur en 
alle andere mensen, die betrokken zijn bij 
het ontstaan van het hospice in 
Krommenie, heb leren kennen, valt me 
vooral op hoe enorm gemotiveerd ze 
allemaal zijn. Ook de vrijwilligers die ik 18 
augustus heb ontmoet, zijn erg 
enthousiast en gemotiveerd. Ik denk dat 
we met zijn allen een mooi en warm huis 
kunnen creëren voor onze toekomstige 
gastbewoners. 
Mijn collega Gerda en ik zijn samen met 
het bestuur bezig alles verder voor te 
bereiden. Ook gaan Gerda en ik een dag 
meedraaien in het Hospice in Beverwijk. 
We hopen daar veel op te steken wat we 
weer in de Schelp kunnen gebruiken.  
 
In 1973 ben ik, Gerda van Oosten, 
begonnen met de opleiding tot 
verpleegkundige in het Elisabeth Gasthuis 
in Haarlem. Als leerling wist je van de 
“kamertjes”, waar ernstig zieke mensen 
lagen. Er werd nogal geheimzinnig over 
gedaan, sommigen ontliepen het. De 
eerste patiënt, vergeet ik nooit meer. Toen 
ik op zijn kamer kwam, was hij overleden, 

alleen, zonder dat er iemand bij hem was.  
17 jaar en 7 maanden was ik…… 
 
In 1977 verhuisden mijn echtgenoot en ik 
naar Purmerend. Het Gasthuis werd 
ingeruild voor het Stadsziekenhuis. Na 
intramuraal, werd het de Thuiszorg en 
daarna enige tijd fulltime moeder. Al snel 
bleek dat de wereld van thuis zitten en 
zorgen te klein voor mij was. Ik ging 
werken voor het Medisch Technisch 
Handelen team het tegenwoordige Team 
Thuiszorg Technologie van Evean. Daarna  
ging ik bemiddelen bij het aanvragen van 
zorg in aansluiting op een 
ziekenhuisopname. Met de komst van de 
Regionale Indicatie Organen (RIO’s) ging 
deze functie over naar het landelijke 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De 
regels werden strenger, ik werd van 
indicatiesteller claimbeoordelaar, hiermee 
kon ik niet uit de voeten en koos voor de 
functie van zorgcoördinator in de 
Jeugdgezondheidszorg. Een uitdagende 
functie, maar toch….ik miste iets. 
Ondertussen werkte ik al jaren 1x per 
maand als vervangster bij het Team 
Thuiszorg Technologie. Ik hield zo mijn 
verpleegkundige vaardigheden bij en bleef 
op de hoogte van de ontwikkelingen 
rondom de terminale zorg. Hier ligt ook 
mijn passie en mijn wens, die ik al heel 
lang koester: coördinator worden in een 
Hospice! En laat ik nou per 1oktober 2008 
beginnen als 1 van de 2 coördinatoren in 
het Hospice de Schelp.  
 
 
 
 
VERANTWOORDING 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 
Stichting Hospice Zaanstreek. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar de website 
(www.hospice-zaanstreek.nl). 
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