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Met veel plezier presenteren wij u de 
eerste nieuwsbrief van de Stichting 
Vrienden van Koningshove. Er zijn in het 
afgelopen jaar veel vorderingen gemaakt 
in het project, waarvan we er enkele hier 
zullen belichten. 
 
RESERVERINGSOVEREENKOMST 
 
Op 15 juli jl. is met enkele feestelijkheden 
de reserveringsovereenkomst voor de 
grond getekend. Dit in het bijzijn van de 
wethouder, bestuursleden en andere 
direct betrokkenen. Hiermee is een stap 
gezet in het daadwerkelijk verwerven van 
de grond, waarop de bouw zal plaats-
vinden. Ook enkele Sponsors waren 
uitgenodigd.  
 

 
 
PARTNERPROGRAMMA 
 
Onze Sponsorcommissie heeft een plan 
samengesteld, gericht op particulieren en 
bedrijven die zich voor 5 jaar of langer met 
een jaarlijkse bijdrage van tenminste 
500,00 Euro of meer willen verbinden. Zij 
worden ‘Partners’ van Koningshove. Hun 
betrokkenheid bij het project wordt 
onderstreept met een jaarlijkse, feeste-
lijke netwerkborrel. Partners krijgen een 

naamsvermelding op de website van 
Koningshove. Voor ondernemers wordt 
bovendien een link gemaakt naar hun 
bedrijf. In aanvulling op het Partner-
programma worden institutionele 
sponsoren zoals goede-doelen-
organisaties benaderd. Inmiddels heeft  
dit al geleid tot enkele toezeggingen.  
Daar zijn we blij mee! 
 
Partners die aanmerkelijk meer dan  
€ 2.500 Euro bijdragen – in geld of in 
immateriële waarde, ineens of in minimaal 
5 jaar - krijgen desgewenst een 
vermelding op de muur in de geplande 
tuin. Extra bijdragen boven € 2.500 
kunnen worden besteed aan specifieke 
onderdelen van gebouw of tuin. Al met al 
is het doel om € 250.000 bij elkaar te 
krijgen.  Meer weten over het Sponsor-
plan? Neem contact op met Peter 
Hoofman: plony_peter@hotmail.com. 
 
DE KAVEL 
 
We hebben vooralsnog een groot stuk 
grond gereserveerd, groter dan waar 
eigenlijk behoefte aan is. De gemeente 
heeft echter het standpunt ingenomen dat 
twee kavels tegelijk moeten worden 
afgenomen. Dit heeft natuurlijk financiële 
consequenties en vooralsnog is niet 
duidelijk of dit wel haalbaar is. Voor de 
plannen en tekeningen gaan we nu in 
ieder geval uit van het gehele oppervlak. 
In dit plan is een vlindertuin bedacht in 
het zuidelijk deel. Ideeën hiervoor zijn 
gemaakt door Erik van den Berg en Marion 
Ruigrok, van het Hoveniersbedrijf v.d. Berg 
uit Delfgauw. 
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DE BOUW 
 
Hoewel de grond waarop we willen 
bouwen is nog niet is aangekocht, zijn de 
bouwplannen al volop in ontwikkeling. Na 
beoordeling door de gemeente (o.a. door 
de Welstandscommissie) zullen zo nodig 
enkele aanpassingen gemaakt worden 
door de architect. We hebben opdracht 
gegeven voor een ‘ecologische 
beoordeling’: moet er rekening gehouden 
worden met vleermuizen die mogelijk op 
dit terrein nesten hebben? Ondertussen 
wordt al nagedacht over technische 
installaties, leidingen, de fundering en de 
toegang tot het terrein. Zolang de 
financiering echter nog niet rond is – en 
de sponsordoelen niet bereikt - zal het 
voorlopig bij nadenken blijven. 
 
INZET VAN VEEL VRIJWILLIGERS 
 
De Lionsclub Nootdorp-Pijnacker heeft 
zich verbonden aan de realisatie van het 
hospice. Dat is goed te merken aan het 
aantal leden die zich inmiddels op 
verschillende wijzen - gebruik makend van 
hun expertise - hebben ingezet. Het gaat 
dan om een projectontwikkelaar, een 
accountant, een marketeer, een notaris, 
een aannemer en anderen. Deze inzet 
heeft het project een grote versnelling 
gegeven.  
 
Lions evenementen en Koningshove 

De Lionsclub Nootdorp-Pijnacker 
organiseert dit jaar 2 evenementen, 
waarvan de opbrengst bestemd is voor 
Hospice Koningshove. Afhankelijk van de 
actuele coronasituatie wordt op 3 oktober 
a.s. voor de 7e keer het jaarlijkse 

modderevenement gehouden, onder de 
naam ‘Mudmakers’. Aan deze 
publiekstrekker deden de laatste keer 
1500 deelnemers mee. De sportieve 
deelnemers, bestaande uit ouders en hun 
kinderen, sport- en familieclubs, leggen 
een modderparcours af met veel 
spannende hindernissen. Het parcours 
start bij Restaurant Buytenhout en loopt 
tot Hoeve Biesland.  

Op vrijdagavond 5 november a.s. 
organiseert de club haar jaarlijkse ‘Lions 
Night’. Tijdens dit sponsorevent in het Van 
der Valk hotel in Nootdorp worden naar 
verwachting ruim 250 gasten onthaald op 
een gezellige, smakelijke en onvergetelijke 
fundraisingavond.  

Over gedichten koken en roosters 
 
De belangrijkste vrijwilligsters voor het 
hospice zijn natuurlijk degenen die zich 
straks voor de zorg gaan inzetten. Zoals 
Monica Radstake, die we voor deze 
nieuwsbrief hebben geïnterviewd. 

Monica las in de 
Telstar dat er een 
hospice in Pijnacker 
geopend zou 
worden en heeft zich 
aangemeld als 
vrijwilliger. Om 
straks een ‘vliegende 

start’ te kunnen maken is ze alvast aan de 
slag gegaan in het hospice in Delft. Hoe 
zijn haar ervaringen? Wat doet ze dan 
precies? Hoeveel tijd is ze ermee kwijt? 
Kan het naast haar gewone werk?  
Monica woont met een volwassen dochter 
en vier honden in Pijnacker en werkt bij 
een touroperator op Schiphol.  
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Waarom ben jij als vrijwilliger in het 
Hospice gaan werken? 
 
“Ik wilde al langer wat in de zorg gaan 
doen en had al ervaring met 
vrijwilligerswerk. Toen het bericht over de 
opening van een hospice in Pijnacker langs 
kwam dacht ik: Dat is het! en heb ik 
contact gezocht. Van kennissen die in de 
zorg werken heb ik begrepen dat daar zo 
weinig tijd aan de mensen gegeven kan 
worden maar ook dat dat in een hospice 
juist wél kan: dat sprak me aan. Omdat ik 
niet nog eens twee jaar wilde wachten 
heb ik -op advies van het hospice- me in 
Delft aangemeld. Voordeel is dan, dat ik 
gelijk als ingewerkte kracht kan starten als 
het hospice in Pijnacker opengaat.”  
 
Wat voor een werk doe je daar zoal? 
 
“De tijd tussen 7 en 23 uur wordt in 4 
‘diensten’ ingedeeld en iedere vrijwilliger 
doet tenminste één zo’n dienst per week, 
meestal twee, soms wat meer. Ik kan 
mezelf inroosteren via het internet en het 
dus zó plooien dat het naast mijn werk 
kan. In de ochtend helpen we de 
verpleegkundige vaak met aankleden of 
wassen van de bewoners, van 11 tot 3 uur 
is het tijd voor huishoudelijke taken, 
bezoekers ontvangen, lunch klaarmaken 
en eventueel helpen met eten. Rond het 
avondeten moet er iemand extra komen 
om te koken; dan zijn we met zijn drieën.   
‘s-Avonds ligt het accent weer op de 
persoonlijke verzorging en het ontvangen 
van bezoekers. Gelukkig is er de hele dag 
door voldoende tijd om een praatje te 
maken met familie of bewoners. Dat zijn 
soms echt betekenisvolle momenten.” 

 
Is dat moeilijk voor jou? 
 
“Ik weet soms niet goed wat ik zou 
moeten zeggen, maar als ik gewoon rustig 
in gesprek ga, gaat het eigenlijk altijd 
goed. We hebben voor iedere dienst 
begint even een overdracht moment, dus 
je weet wel een beetje wat er speelt. Ik 
heb vier dagdelen training gehad over 
medische dingen, maar ook over de 
omgang met familie en met je eigen 
gevoelens. Dat helpt natuurlijk wel. Ik vind 
het in elk geval niet negatief. Het verrijkt 
mijn kijk op het leven juist. Al is iedere 
bewoner anders. De één is er al twee 
maanden en gaat af en toe zelfs naar 
buiten; een ander kwam heel slecht 
binnen en was een dag later overleden! 
Dan denk ik wel, was dat nou nodig? Had 
zo’n stervend iemand niet beter nog even 
thuis kunnen blijven?” 
 
Hoe is het contact met de andere 
vrijwilligers en de verpleegkundigen? 
 
“Ik ken vooral de mensen met wie ik 
samen de training deed. Er zijn er erg veel 
dus die anderen ken ik nog niet goed, 
maar dat komt nog wel. Met de 
coördinatoren en de verpleegkundigen 
heb ik goed contact. Zij steunen me waar 
nodig. Wat ik mooi vind is de 
Gedichtenbundel: als iemand overleden is 
en is afgelegd komen we met 
verzorgenden, vrijwilligers en familie bij 
elkaar en luisteren we samen naar een 
gedicht. Ik vind dat heel mooi en heb zelfs 
een paar gedichten mee naar huis 
gekregen.”  
Meer weten over Hospice Koningshove? 
Kijk hier.   


