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Colofon
Hospice Koningshove is een project, ondersteund door de Lions Club Nootdorp-Pijnacker. 

Dit magazine is mogelijk gemaakt dankzij Business Print (ontwerp), Caminada Notarissen 

(bijdrage aan drukwerkkosten), Hoveniersbedrijf Erik v.d. Berg (tuinontwerp), Orator (advies en tekst), 

Ruseler Makelaars (bijdrage aan drukwerkkosten) en ZIEN24 (illustraties).

Meer informatie: www.koningshove.nl. 



Leef mee met Koningshove
Word Partner en draag een steentje bij 
Hospice ‘Koningshove’ in Pijnacker-Nootdorp wordt een Huis voor dorpsgenoten die in hun laatste 

levensfase niet meer thuis kunnen worden verzorgd. Koningshove biedt de mogelijkheid om die 

zorg te verlenen. Met behulp van vrijwilligers, de eigen huisarts, beroepsmatige hulpverleners en 

de familie, wordt de eigen huiselijke omgeving tot het overlijden van de cliënt zo goed mogelijk 

nagestreefd. Koningshove is een kleinschalig ‘thuis’. Waar ruimte en tijd is voor elkaar. 

Word Partner

Voor de financiering zijn bijdragen van ondernemers, particulieren, fondsen, 

kerken, scholen, verenigingen en instellingen broodnodig. Draagt u 

Koningshove een warm hart toe en wilt u zich aan dit maatschappelijke 

project verbinden? Word dan Partner van Koningshove. U steunt daarmee 

een sympathiek doel in ruil voor een ‘Aandeel van Maatschappelijke 

Waarde’. Kijk voor meer informatie over aanvullende sponsormogelijkheden 

op pagina 10. 

Uw aandeel

Als Partner van Koningshove betrekken we u bij de voortgang van de 

realisatie, via onze nieuwsbrief. We vieren mijlpalen, organiseren regelmatig 

een feestelijke netwerkborrel en vermelden u als Partner op onze website. U 

bent partner bij een eenmalige donatie vanaf € 2.500,00. U kunt dit bedrag 

ook belastingvriendelijk spreiden over 5 jaar in termijnen vanaf € 500,00 

per jaar.  Hiervoor tekent u een overeenkomst en een machtiging voor automatische incasso met de 

Stichting Vrienden van Koningshove. Bijdragen kan ook in natura, zoals materialen of arbeid.

Belastingvriendelijk

“Stichting Koningshove is een zogenaamde ‘ANBI’: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze zet 

zich in voor het algemeen belang. Donateurs van een ANBI mogen hun giften onder voorwaarden 

aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek 

van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst”, aldus 

Mr. M. H. Kouwenhoven van Caminada Notarissen in Nootdorp.  

tijd voor elkaar

Aandeel
Naam Achternaam

VAN MAATSCHAPPELIJKE WAARDE

Investeert als Partner in Hospice Koningshove. 

En draagt daarmee bij aan een verzorgde, tijdelijke huisvesting  

voor inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Mensen die in hun laatste  

levensfase niet (meer) thuis kunnen worden verzorgd.

Stichting Vrienden van Koningshove

Jan Vincenten
Voorzitter

Peter Hoofman
Bestuurlid

Hospice Koningshove wordt omarmd 
door Lions Club Nootdorp-Pijnacker





Het hospice
Koningshove wordt gehuisvest in een kleinschalig gebouw, gelegen aan het Koningshof, achter de 

Nederlands Hervormde kerk. Het gebouw heeft een eigen, groene parkeerzone, bereikbaar via een 

smalle brug. Koningshove biedt op de begane grond onderdak aan 6 gasten die hun bezoekers in eigen 

kamers kunnen ontvangen. Verder is er een woonkamer/-keuken, een familie-kamer, een linnenkamer 

en een ruimte voor de wijkverpleging. Op de verdieping is een vergaderruimte. Het hospice wordt 

omgeven door een groene wandeltuin, waarin gasten en hun familie van de natuur kunnen genieten. 

Het hospice heeft als doel het creëren van een huis, ingericht voor de opvang van uitbehandelde mensen, 

aan het einde van hun leven. Waarbij de eigen huiselijke leefsituatie zo goed mogelijk wordt nagestreefd. 

Een hospice is een aanvulling op de bestaande vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg. Het doel van deze 

zorg is om de kwaliteit van leven van de bewoners in de laatste levensfase zoveel mogelijk te behouden 

en te verbeteren. Palliatieve zorg gaat over lichamelijke, sociale, psychische en spirituele behoeften van 

patiënten. Ook het ondersteunen van naasten is een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg. 

Nieuwe brug
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Het huis
Koningshove krijgt 6 kamers voor gasten en hun familie. De kamers zijn ruim, voorzien van een eigen 

badkamer/toilet. Elke bewoner heeft daarbij een eigen ‘terras’ met privacy. Het terras wordt ontsloten 

door dubbele deuren, die bij mooi weer het buitengroen bij de kamer betrekken.

De woonkamer/keuken biedt ruimte voor medewerkers en bezoekers. Hier kunnen maaltijden worden 

bereid, kan er koffie, thee of een glas fris worden geschonken en kunnen ontmoetingen plaatsvinden. Er 

is ook een familiekamer op de begane grond, voor besloten bijeenkomsten. En een afzonderlijke ruimte 

waar artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers kunnen overleggen of hun administratie bijwerken.

Ook vanuit het milieu gezien krijgt Koningshove bijzondere aandacht. Uitgangspunt bij alle ontwerp- 

en uitvoeringskeuzes is dat de realisatie en het gebruik van het hospice onze planeet zo min mogelijk 

mogen belasten. Daarom wordt het gebouw o.a. voorzien van aardgasloze installaties, zonnepanelen 

en speciale installaties voor beheersing van het waterverbruik. 

Om een impressie te krijgen van de ruimtelijke beleving van een gastenkamer of van de woonkamer/

keuken nodigen wij u alvast van harte uit een bezoek te brengen aan www.koningshove.nl. 



Waarom dit hospice

“Ik vind het idee van dit hospice fantastisch. Een kleine drie jaar geleden kreeg ik de Delftse huisartsen 

Wim Wierema en Ferdinand Schreuder op bezoek. Zij hebben me ervan overtuigd dat er een hospice 

moet komen in Pijnacker-Nootdorp. Kijk, er zijn er natuurlijk wel hospices in Delft en in Voorburg, maar 

niet in onze gemeente. Samen zijn we verder gaan denken. In de tussentijd overleed mijn schoonmoeder 

in het hospice in Delft en dan komt het onderwerp ineens een stuk dichterbij, waardoor je het zelf ook 

alleen nog maar heel graag wilt realiseren.”

Dit gun je iedereen

“Als je aan het einde zelf zou mogen kiezen, dan wil je misschien het liefst in één keer weg. In ieder geval 

wil je dan niet meer in een kil ziekenhuis zijn. In Delft heb ik ervaren hoe je je thuis kunt voelen in een 

hospice. Er zijn ook andere mensen, maar dat merk je niet. Je hebt het gevoel dat het hele hospice voor 

jou is. En de warmte die je krijgt van de vrijwilligers, de liefde die zij geven om jouw laatste dagen mooi 

te maken, die gun je iedereen!” 

Wethouder Ilona Jense – Van Haarst 

“Een plek 
waar mensen 
jouw laatste 
dagen mooi 
maken, gun 
je iedereen!” 

Ilona Jense is geboren in Groningen, groeide op 

in Zeeland en woont sinds 2008 in Pijnacker. Ze is 

getrouwd en moeder van 3 kinderen. In 2010 trad 

Ilona namens de VVD toe tot de gemeenteraad. 

Sinds 2018 is ze wethouder in de gemeente 

Pijnacker-Nootdorp. Haar portefeuille: Ruimtelijke 

Ordening, Economische Zaken, Werkgelegenheid 

en Mobiliteit. We spreken Ilona op de potentiële 

bouwlocatie van hospice Koningshove. 



Het mooiste plekje

“Toen de vraag kwam: ‘waar kan het’, kwamen we eerst uit in Pijnacker-Zuid. Daar zijn verschillende 

locaties waar je direct zou kunnen beginnen. Maar we praten nu over het mooiste plekje van Pijnacker. 

Hoe geweldig zou het zijn als je juist hier zoiets moois mag realiseren? Je kunt er natuurlijk huizen 

bouwen, dat levert ongetwijfeld veel meer op. Maar dit is zo’n stukje dat je niet in geld kunt uitdrukken. 

Hier leeft een intrinsieke waarde, die je mee- en doorgeeft aan de toekomst.”

Vasthouden en niet meer loslaten

“Dit is een bijzondere ontwikkeling, ook voor ons als gemeente. Bij dit project zijn we vanaf het begin 

nauw betrokken geweest. We merken dat er veel energie komt van betrokken vrijwilligers en bieden 

onze expertise heel graag aan. Als gemeente weten we immers hoe de vergunningentrajecten lopen en 

hoe je de welstand kunt betrekken. Dus de uitnodiging is: maak gebruik van onze expertise. Want wij 

kunnen elkaar absoluut versterken. Met elkaar tot gezamenlijke kaders komen en van daaruit de invulling 

op orde krijgen. Daar wil ik graag concrete afspraken over maken. Dit is niet alleen een grondtransactie, 

het gaat hier natuurlijk om veel meer dan dat. En omdat ik de mensen heb gesproken, voel ik me één 

met het project en laat het me niet meer los!”

Wat doet de gemeente

“Het is begrijpelijk dat potentiële sponsoren zich primair afvragen als ze het hospice-verhaal horen: wat 

doet de gemeente? Kijk, wij zijn natuurlijk gebonden aan de boekhoudregels die de provincie en het 

rijk ons opleggen. Dat is ook logisch want dit gaat over belastinggeld, dus daar moet je zorgvuldig mee 

omgaan. We zijn in gesprek met het bestuur van Stichting Koningshove en onze afdeling Financiën om 

te kijken waar we de ruimte zien. Mogelijkheden om ook als gemeente iets te kunnen betekenen en 

hoe we dat met elkaar kunnen invullen. Initiële kosten, leges, inzet van waardevolle expertise, het staat 

allemaal als gespreksonderwerp op de agenda.” 

Jan Vincenten (voorzitter Stichting Koningshove) en Ilona Jense bekijken samen de eerste drukproef van het Partnerplan.



De tuin
De stijlvolle en tegelijk kleurrijke tuin van Koningshove moet een klein paradijs worden waar je, zodra het 

weer het even toelaat, kunt genieten van kleuren en bloemengeuren. Het perceel waarop Koningshove 

wordt gerealiseerd biedt ook ruimte voor groen en beplanting. Goed om te weten is dat het woord ‘hof’ 

of ‘hove’ zich laat vertalen als o.a. binnenplaats, boomgaard, cour, erf, plaats of tuin. Al die betekenissen 

vind je op de een of andere manier terug in het voorlopige tuinontwerp. Dit laat zien hoe de tuin van 

Koningshove straks kan bijdragen aan de beleving en geborgenheid van het hospice. 



Groene ruimte 

Vanaf de brug leidt een groene laan je langs statige, zuilvormige Bomen naar de centraal gelegen 

hoofdentree van het gebouw. Het hospice wordt rondom voorzien van klinkerbestrating, het terras wordt 

deels voorzien van grijze betontegels. Voor wat extra privacy zijn stoere plantenbakken van Cortenstaal 

bedacht. Hier kan bij mooi weer een hapje worden gegeten of een drankje worden genuttigd. Het terras 

ligt verscholen tussen het gebouw en het bijgebouw met de fietsenstalling en bergruimte. 

Rust en water 

De vlindertuin heeft de vorm van een vlinder meegekregen. Het wandelpad slingert op een speelse manier 

langs tuinbankjes met zicht op het hart van de tuin. Kleine groene hagen zorgen voor privacy van wie 

even op zo’n bankje wil bijkomen en uitrusten. Het hart van de Vlindertuin wordt gevormd door een ronde 

waterpartij met fontein. Het water nodigt uit om naar te kijken en geeft rust aan de bezoekers.  Houten 

bruggen over de watergangen verbinden de vijver met de sloot achter Koningshove. Het water zorgt voor 

koelte en rust, stimuleert de ontwikkeling van waterplanten en trekt vissen, eenden en waterdieren aan. 

Volop variatie 

De tuin van Koningshove kent verschillende bloemperken/borders die elk op een eigen manier bijdragen 

aan een rijk gevarieerde tuinbeleving. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van grassen en prairiebeplanting van 

verschillende hoogten. De natuur krijgt hier straks de ruimte om zich speels te ontwikkelen. Her en der 

worden groene elementen geplaatst. Zoals schaduwbomen in de vlindertuin en groene privacy hagen aan 

de achterzijde van het hospice. De tuin wordt op een speelse manier verlicht met meer- of juist minder 

opvallende armaturen. Daarbij wordt zowel functioneel verlicht (voor veilige oriëntatie) als sfeer verrijkend 

‘aangelicht’ (bijvoorbeeld bomen en struiken, vanaf de grond). 

Vlinders op bezoek 

Het logo Koningshove kreeg een vlinder mee als beeldmerk. En met een beetje geluk komen er straks 

ook regelmatig vlinders op bezoek. Zoals vlinders houden van de zon, zorgt diezelfde zon ook voor groei 

van bloemen met nectar; waar vlinders op verzot zijn. Voorbeelden daarvan zijn de vlinderstruik, lavendel, 

hemelsleutel, herfstaster, koninginnekruid en enkelbloemige afrikaantjes.

Voor Partners van Hospice Koningshove zijn er verschillende donatie- of sponsormoge-

lijkheden om bij te dragen aan de realisatie of het onderhoud van zowel het huis als de tuin. 

Neem contact met ons op via www.koningshove.nl. 

Draagt u een steentje bij? 

Sponsormogelijkheden



ZOEKEN
VINDEN
WONEN

Iedereen 
verdient
een bijzonder
plekje.


