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Voorwoord: 
 

Na ruim zes jaren van voorbereidingen, vergaderen en het werven van fondsen is het 

hospice op 30 november 2017 officieel geopend door de directeur van VPTZ Nederland, 

mevrouw Chantal Holtkamp. 

 

In de bestuursvergadering van 28 februari 2017 is besloten een huurovereenkomst met 

Lentis te sluiten voor een leegstaande ruimte aan de Semmelweislaan. Voor het 

zomerreces werden bouwtekeningen gemaakt die nodig waren voor de verbouwing. 

Direct na het zomerreces werd begonnen met de verbouwing, die in drie maanden 

voltooid werd. 

 

In de tweede helft van 2017 werden twee coördinatoren door het bestuur aangesteld. Bij 

de ingebruikneming van het hospice op 18 december 2017 waren er 70 opgeleide 

vrijwilligers. Al met al is er in 2017 een hoop werk verzet met een prachtig resultaat. 

 

Op de dag van de ingebruikneming – maandag 18 december 2007 – mochten we onze 

eerste gast ontvangen. 

 

Waar het bestuur normaliter zo’n acht keren per jaar vergadert, is dit jaar door het bestuur 

16 keren vergaderd. En het bleef niet alleen bij vergaderingen. Het bestuur heeft daarnaast 

actief meegewerkt op alle denkbare terreinen om het hospice te realiseren. 

 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken, zoals 

wij statutair heten. In de praktijk gebruiken wij de naam Hospice Veen en Wolden, omdat 

deze benaming beter aansluit op het werkgebied van de gemeenten Stadskanaal, Pekela, 

Westerwolde, Borger-Odoorn en Aa en Hunze, oftewel de regio Zuid- en Oost Groningen 

en de Drentse Monden. 

 

Het bestuur. 
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Hoofdstuk 1 - Bestuur: 

 
Samenstelling per 31 december 2017: 

 

Roelof Kuik voorzitter (vanaf 13 maart 2017) 

Ruurd Brekveld secretaris  

Jaap Duit penningmeester 

Sikke Dijkstra lid 

Johan Jeuring lid 

Marian Kruit lid 

Klary Resch lid (vanaf 20 juli 2017) 

 

De heer Muilerman die tot 13 maart 2017 voorzitter ad-interim was, heeft later in het jaar 

zijn bestuursfunctie beëindigd. Hij is vervolgens door het bestuur benoemd als medisch 

adviseur en blijft op die wijze betrokken bij het hospice. 

 

Bestuursactiviteiten 
 

Het bestuur heeft in 2017 zestien maal vergaderd, te weten op  
 11 januari; 

 6, 14 en 27 februari; 

 13 maart; 

 6 april; 

 1 en 29 mei; 

 19 juni; 

 17 juli; 

 21 augustus; 

 18 september; 

 2, 16 en 30 oktober; 

 13 november. 

 

Vanaf maart 2017 zijn vrijwilligers en belangstellenden maandelijks door middel van een 

nieuwsbrief geïnformeerd over de voortgang van de voorbereidingen, de verbouwing en 

uiteindelijk de opening van het hospice op 30 november 2017. 

Het hospice is in 2017 lid geworden van de landelijke organisatie Vrijwillige Palliatieve 

Terminale Zorg Nederland en van het regionale Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost 

Groningen. 



 
Stichting Hospice Stadskanaal en omstreken 

 

 

4 
 

 

Hoofdstuk 2 – Coördinatoren 
 

In het najaar van 2017 heeft het bestuur twee coördinatoren aangesteld, te weten: 

 

Mevrouw Jacobien van der Pijl (per 1 november 2017) en 

Mevrouw Wilma Bontan (per 1 december 2017). 

 

Zij zijn allebei voor 18 uur per week aangesteld. Zij vormen de dagelijkse leiding. Het 

bestuur hanteert het uitgangspunt dat het bestuur bestuurt en dat de twee coördinatoren 

verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken.  

 

 

Hoofdstuk 3 – Vrijwilligers 

 
Vanaf 2013 was reeds gestart met het werven van vrijwilligers. In de zomer en het najaar 

van 2017 zijn (opnieuw) “sollicitatiegesprekken” met hen gevoerd. Na een oproep in de 

lokale media hebben zich nieuwe vrijwilligers gemeld. Zij allen hebben via de landelijke 

organisatie VPTZ de basiscursus gevolg en zijn daarmee gecertificeerd. Het is gelukt om 

bij de ingebruikneming op 18 december 2017 het gewenste aantal van 70 vrijwilligers te 

hebben. 

 

Tijdens de verbouwing in het najaar is reeds meermalen een beroep gedaan op de 

vrijwilligers om tussentijds schoon te maken. Ook voor de eindschoonmaak vlak voor de 

opening hebben velen zich ingespannen, een aantal vergezeld van hun echtgenoten met 

twee rechterhanden om de laatste verbouwingswerkzaamheden uit te voeren. Het 

enthousiasme waarmee een ieder zich van zijn taak kweet was hartverwarmend. Een 

betere start kan men zich niet wensen. 
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Hoofdstuk 4 – Huisvesting 
 

Het hospice is gevestigd aan de Semmelweislaan 4a te Stadskanaal. De locatie staat op 

zichzelf en heeft een mooie tuin, waarmee het karakter van een bijna-thuis-huis benadrukt 

wordt.  

 

Het is Tineke Breider-Zwiers (1946 – 2015) geweest die in 2011 samen met een aantal 

gelijkgestemden het initiatief genomen heeft zich in te zetten voor de realisatie van een 

hospice in Stadskanaal. In januari 2012 resulteerde dit in de oprichting van de Stichting 

Hospice Stadskanaal e.o. Tineke was de secretaris van het stichtingsbestuur en daarmee 

spin in het web. Met een niet aflatende inzet werkte zij jarenlang aan de realisatie van het 

hospice.  

In april 2015 overleed Tineke Breider onverwachts. Tweeënhalf jaar na haar overlijden 

werd dit hospice in november 2017 geopend. Ter nagedachtenis aan haar heeft dit huis de 

naam van de initiatiefneemster gekregen: Tineke Breiderhuis. 

Hoofdstuk 5 – Donaties 
 

Dankzij donaties in de voorgaande jaren kon het bestuur in februari 2017 besluiten te 

starten. Het was een aangename verrassing dat toen in de media kenbaar gemaakt werd 

dat wij daadwerkelijk wilden gaan starten en dat het met andere woorden concreet werd 

dat het hospice haar deuren zou gaan openen, velen ons een financiële bijdrage 

geschonken hebben. Gedacht moet worden aan instellingen, fondsen, gemeenten, (soms 

anonieme) personen, kerken, serviceclubs, bedrijven die bij de verbouw betrokken waren, 

leveranciers, dienstverleners, vrijwilligers tot en met een bezoeker die op de open dag een 

envelop met geld overhandigt. Dankzij deze financiële bijdragen was het mogelijk een 

hospice te realiseren vóór de inwoners van de gemeenten Stadskanaal, Vlagtwedde, 

Bellingwedde, Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Pekela. Maar door deze bijdragen van 

velen is het een hospice dat niet alleen voor maar met name ook dóór de samenleving tot 

stand gekomen is. Er is draagvlak in de samenleving voor dit hospice. Juist omdat het 

zovelen zijn die veelal in geld maar soms ook in natura blijk hebben gegeven dat dit 

hospice een bestaansrecht heeft, willen wij een ieder danken die op zijn of haar eigen wijze 

een bijdrage heeft geleverd.  
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