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Nieuwsbrief nr. 22 – augustus 2019 

 
Eindredactie: Ruurd Brekveld, secretaris. 
Reacties kunt u mailen naar: info@tinekebreiderhuis.nl 

 
Dit op onregelmatige basis verschijnende infobulletin is voor iedereen die betrokken is bij het 
“Tineke Breiderhuis” en bevat een overzicht van actualiteiten en wetenswaardigheden. 

 
 

 Van de bestuurstafel 
Het bestuur neemt afscheid van twee personen die nauw betrokken zijn geweest bij de 
voorbereiding en de start van het hospice. 
 

- Vertrek bestuurslid Johan Jeuring 
Begin dit jaar deelde Johan het bestuur mee dat hij per 1 april 2019 zijn bestuurslidmaatschap 
wilde beëindigen. Johan is vanaf 1 februari 2013 bestuurslid geweest en heeft ruim zes jaren lang 
vergaderd en meegewerkt aan de totstandkoming van het hospice. Zijn doel in 2013 was het 
oprichten van een hospice. Dat doel is in december 2017 verwezenlijkt. Nadat het hospice een jaar 
in bedrijf was en hij constateerde dat het hospice naar tevredenheid functioneerde, vond hij dat hij 
met een gerust hart kon vertrekken. En weer op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Beste 
Johan, heel erg bedankt voor je tomeloze inzet al die jaren! En fijn dat wij, als wij onverhoopt nog 
eens omhoog mochten zitten om hulp, we nog altijd een beroep op je mogen blijven doen.  
 

- Vertrek zorgcoördinator Wilma Bontan 
Wilma heeft privé een moeilijke tijd achter de rug en dat heeft zijn weerslag op haar gezondheid en 
daarmee ook op haar werk in het hospice. Zij was al enige maanden ziek thuis. In een met Wilma 
gevoerd gesprek heeft zij het bestuur deelgenoot gemaakt van haar dilemma: het werken in een 
hospice geeft haar veel voldoening en zij zou het liefst – bij wijzen van spreken – gisteren haar 
werkzaamheden hebben willen hervatten. Maar daar is zij op dit moment niet toe in staat. Evenmin 
is duidelijk wanneer de tijd komt wanneer zij denkt weer in staat te zijn haar werkzaamheden te 
kunnen gaan vervullen. Wilma heeft het bestuur meegedeeld dat haar langdurige ziekte de 
bedrijfsvoering van het hospice belemmert, waar zij zich zeer onprettig bij voelt. Daarom heeft zij 
het moedige besluit genomen om haar dienstverband op 1 oktober 2019 te beëindigen. Wilma 
draagt het hospice een warm hart toe en blijft dat in de toekomst ook doen. Zij heeft de bereidheid 
uitgesproken om zich op termijn als oproepkracht in te willen zetten. Een geste die het bestuur van 
harte omarmt. Wilma wenst een ieder die betrokken is bij het hospice veel succes. Wij van onze 
kant wensen Wilma alle goeds en een volledig herstel toe. 
 

- Vacature per 1 oktober 2019 
Door het vertrek van Wilma Bontan is het bestuur genoodzaakt op zoek te gaan naar een nieuwe 
zorgcoördinator. Besloten is om de huidige organisatie met twee zorgcoördinatoren zo te laten als 
deze is. Dat bevalt goed. Binnenkort verschijnt in de regionale dagbladen of het Dagblad van het 
Noorden een advertentie. Deze zal ook op onze website komen te staan. We zoeken iemand met 
leidinggevende ervaring in of uit de gezondheidszorg. Als je iemand uit jouw omgeving kent of 
weet, waarvan je denkt dat deze wel eens geschikt zou kunnen zijn als zorgcoördinator, maak hem 
of haar dan even attent op deze vacature. 
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 Een nieuwe serre 
Het had nogal “wat voeten in de aarde” en het duurde ook best lang, maar hij is er, de nieuwe 
serre. En er is al heel veel gebruik van gemaakt. Onze penningmeester moest druk aan de gang, 
maar het resultaat mag er zijn; een volwaardige buitenkamer! Zoals met veel zaken komt men al 
doende dingen tegen die nog beter kunnen. Er is inmiddels een soort van metalen plank die er 
voor zorgt dat de rails van de glazen schuifdeuren onze bedden niet teveel beschadigt. Ook wordt 
er nagedacht over een betere verbinding, gladder en egaal, tussen de voordeur en de serre. De 
verharding is niet ideaal voor de wielen van onze dure bedden en de vloer van de serre zelf zou 
ook wat gladder mogen zijn. Er wordt dus over nagedacht en als we een oplossing en geld 
hebben, gaan we met deze verbeteringen aan de gang. 
 

 Refaja en Treantgroep, bedankt voor onze tuin 
Onze tuin was zeker geen “pronkjewail”, maar na aanleg van een aantal nieuwe leidingen naar het 
gebouw naast ons, was het een woestenij geworden. Over en weer was er al gekeken hoe dit te 
verbeteren. Omdat Refaja had besloten om het een en ander aan hun omgeving te doen kregen 
we het aanbod om ook onze tuin weer op orde te brengen. Nieuwe graszoden en door de kundige 
ogen en handen van onze vrijwilliger Gerard, ligt nu er nu weer een strak gazon met de nodige 
beplanting. Is het geheel daarmee af? Neen, nog niet, maar dat wordt het einde van het jaar, in elk 
geval rond de herfst. Gerard had namelijk een plan gemaakt en dat wordt stukje bij beetje 
uitgevoerd. 
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