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Frans van Schaik

Frans van Schaik, 14 april 1957, 
ongehuwd, en wonend in Rotter-
dam Kralingen.

Al bijna veertig jaar ben ik advo-
caat, waarvan de laatste dertig jaar 
in Berkel en Rodenrijs. Daar heb 
ik samen met twee collegae een 
eigen kantoor, met een algemene-
praktijk. 

In mijn vrije tijd kan ik genieten 
van het rijden met en het sleutelen 
aan mijn oude auto, maar ook van 
zeilen, heel uitgebreid koken, of  
het bezoeken van een museum 
of een klassiek concert, waarbij ik 
bijzonder houd van de liederen 
van Schubert die ik allemaal op 
CD heb, veel zelfs in verschillende 
uitvoeringen. 

Ik ben sinds ongeveer 6 jaar lid 
van het bestuur van het Hospice 
Lansingerland en sinds 2019 voor-
zitter. Naast mijn werk heb ik altijd 
enige vrijwillige bestuursfuncties 
vervuld, zowel werkgerelateerd als 
in de culturele hoek.  In Berkel heb 
ik met veel plezier bijna tien jaar 
de Koninginnedag mede georga-
niseerd. 

Hospicezorg heb ik altijd heel be-
langrijk gevonden omdat het men-
sen in staat stelt zolang mogelijk 
de regie over hun eigen leven te 
houden, in een omgeving waar-
in zij niet alleen goed verzorgd 
worden, maar ook persoonlijke 
aandacht krijgen. Een algemeen 
hospice als het onze maakt het 
voor mensen mogelijk om ook in 
hun laatste levensfase eigen keu-
zes te maken, en dat vind ik heel 
belangrijk. 

Toen het toenmalige bestuur een 
advertentie in de Heraut plaatste 
voor een jurist-bestuurlid heb ik 
dan ook direct gereageerd. Talen-
ten voor zorg aan het bed heb ik 
niet, maar ik heb ervaring bij het 
besturen van vrijwilligersorganisa-
ties en het leiden van vergaderin-
gen. Hiermee hoop een bijdrage 
te kunnen leveren aan het goed 
functioneren van een belangrijke 
voorziening als het hospice. 

Ik hoop dat het hospice in de 
komende jaren – ondanks de hoge 
werkdruk die steeds meer mensen 
voelen – kan blijven rekenen op de 
inzet van betrokken vrijwilligers, 
zowel aan het bed als in de onder-
steuning, zodat wij de prachtige 
voorziening voor Lansingerland 
kunnen behouden en uit kunnen 
bouwen. 

Ik ben Frans Weterings, op 1 maart 2019 toe-
getreden tot het bestuur van Stichting  
Hospice Lansingerland, in de functie vice 
voorzitter.

Ik ben 67 jaar jong en getrouwd, mijn vrouw 
en ik hebben twee uitwonende kinderen 
waarvan de dochter inmiddels moeder is 
van onze kleinzoon en kleindochter. Ik woon 
in Berkel en Rodenrijs. Het grootste deel 
van mijn werkzame leven was ik actief in de 
sector woningcorporaties, van 2002 tot mijn 
pensioen begin 2019 bij 3B Wonen, hier in 
Lansingerland.

Ik ben al veel langer dan mijn lidmaatschap 
van het bestuur bij het hospice betrokken. 
3B Wonen nam samen met Vierstroom in 
2008 het initiatief te onderzoeken of een 
hospice in onze gemeente kans van sla-
gen zou hebben. Dit bleek het geval, het 
resultaat is bekend, het hospice vervult al 
vele jaren een onmisbare functie in onze 
samenleving. Ik ben trots dat ik indertijd bij 
de ontwikkeling van het hospice, en nu als 
bestuurder, een bijdrage kon en kan blijven 
leveren aan deze woonvoorziening voor 
terminaal zieke gasten.

Mijn wens voor de nabije toekomst is dat het 
hospice, net als in de voorgaande tien jaren, 
net zo succesvol kan blijven functioneren, 
onder meer dankzij het in harmonie met el-
kaar werken van medewerkers, verpleegkun-
dig personeel en, niet in de laatste plaats, 
onze vrijwilligers. 

groetjes, Frans Weterings

Frans Weterings

Mijn naam is Eric Kampinga en ik 
ben secretaris binnen het bestuur 
van Hospice Lansingerland. 

In 2019 ben ik gevraagd door de 
toenmalige voorzitter van het 
bestuur, Jaap Wolf. Hij belde me 
op met de vraag of ik misschien 
geïnteresseerd was in de functie 
van secretaris. Ik heb dit als een 
compliment ervaren. Als econoom 
heb ik me in mijn werk altijd met 
alle facetten van bedrijfsvoering  
en governance bezig gehouden.

Ik geef, naast mijn rol als  
bestuurslid van de VVD in de 
gemeenteraad van Lansingerland, 
bijles in economie, wiskunde en 
management & organisatie. Na 
mijn pensionering heb ik meer tijd 
te besteden aan die dingen die ik 
echt leuk vind. Bijvoorbeeld mijn 
kennis overdragen aan scholieren. 
Als secretaris zorg ik er voor dat 
het secretarieel goed geregeld is 
en dat we bijvoorbeeld tijdens de 
vergadering het niet over het  
proces hoeven te hebben maar 
over de inhoud.
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Wim Joosse
Penningmeester  
per 1 januari 2015

Lijfspreuk:
Sommige mensen dansen in de  
regen, anderen worden alleen 
maar nat.Wim Joosse

Wout Voorthuyzen, Bleiswijk.

De oorsprong
Ik ben geboren in Oosterbeek 
en vanaf m’n tweede levens-
jaar t/m eind middelbare school 
opgegroeid in Tiel, een toen nog 
overzichtelijk klein provinciestadje 
in de Betuwe. 

Gezin en thuis
Ik ben gehuwd en heb samen met 
mijn vrouw 5 kinderen en acht 
kleinkinderen. De negende staat 
op stapel.

Werk
Na 4 jaar studie civiele techniek 
in Delft heb ik toch mijn oude 
droom gevolgd en ben genees-
kunde gaan studeren in Leiden.
Vanaf 1977 heb ik me gevestigd 
als huisarts in Bleiswijk waarbij ik 
in het begin het vak in de volle 
breedte uitoefende, met apotheek 
en verloskunde, veel spoedei-
sende hulp en kleine chirurgie. 
Ik was in die tijd ook jarenlang 
gemeentearts, een soort GGD- en 
bedrijfsarts-functie oude stijl en lid 
van het rampenbestrijdingsteam 
in Bleiswijk. Ik ben in 2015 met 
pensioen gegaan. Sinds 2004 heb 
ik een coachingspraktijk, waarin 
ik mensen coach die problemen 
ervaren in werk, relatie, gezin of 
persoonlijk functioneren.

Liefhebberijen
Mijn liefhebberijen zijn zeilen in 
Griekenland, skiën, koken, muziek 
en fotografie.

De lol in het leven
Samen met mijn vrouw genieten 
we enorm van de kleinkinderen, 

nu nog in de leeftijd van 3 t/m 14 jaar. Het is 
een prachtige levensfase, met veel plezier en 
relativering. We kamperen ook nog graag met 
de caravan en houden van Italië, de bergen en 
Frankrijk.

Dat liever niet…
Waar word ik niet vrolijk van….? Van gezeur om 
niks, een gebrek aan relativeringsvermogen, 
onbegrip voor een andermans situatie, de on-
gelijkheid in de wereld. Helaas kan je aan veel 
dingen weinig zichtbaars doen, maar een begin 
in de naaste omgeving kan helpen.

Waarom
Sinds maart 2019 ben ik bestuurslid van het 
Hospice met als portefeuille medische zaken. 
In mijn werkzame leven heb ik 38 jaar lang 
vrijwel dagelijks te maken gehad met leven en 
dood en het begeleiden van terminale pati-
enten. De enorm belangrijke onmisbare rol 
van mantelzorg en wijkverpleging was heel 
zichtbaar en maakte dat de meeste mensen 
veelal kozen voor thuis sterven als dat aan de 
orde kwam. Maar de optie van verzorging en 
stervensbegeleding in het hospice toen dat in 
2011 werd opgericht was een welkome aanvul-
ling voor diegenen bij wie de thuissituatie daar 
niet geschikt voor was.

Wout Voorthuijzen

Ik vind het fijn een bijdrage te 
kunnen leveren aan het hospice. 
Wij waren, als bestuur, ook uitge-
nodigd bij de vrijwilligersmiddag 
bij Triomf. Het is mooi om te zien 
hoe goed de sfeer is onderling bij 
alle vrijwilligers. Iedereen kreeg 
daar een zilveren speldje uitgereikt 
als bedankje voor al het werk. Wij 
als bestuur kregen deze ook. Ik 
draag deze nu met trots altijd op 
mijn revers. Ik ben verbonden met 
het hospice en daar ben ik trots 
op!
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Marly Oosterwijk
Bestuurslid communicatie & PR, sinds zomer 
2020
 
Net niet geboren in Berkel, maar zeker wel 
getogen. Tot aan mijn studententijd heb ik in 
Berkel gewoond en na mijn studie en studen-
tentijd ben ik zelfs weer terug gekomen. Het 
blijft een mooie plek, de plek waar mooie en 
warme  herinneringen aan mijn jeugd liggen 
en waar ik volwassen ben geworden. Inmid-
dels woon ik al een aantal jaren in Oostvoorne. 
Maar ook bij mij is Berkel zeker niet uit het oog 
en hart. Ik kom er nog regelmatig en zeker ook 
omdat mijn ouders er nog altijd wonen.
 
Naast dochter, ben ik samen met mijn echt-
genoot trotse ouder van Tristan van 17 jaar en 
Fabienne van 14 jaar. En naast dochter en moe-
der ben ik werkzaam in het Ikazia Ziekenhuis 
als manager Marketing & Communicatie. Alle 
patiëntenvoorlichting van filmpjes tot folders 
tot bewegwijzering, 4x per jaar een Ikazia ma-
gazine maken, het bijhouden van de website, 
de media te woord staan. Het zijn zo maar wat 
activiteiten die ik samen met mijn afdeling 
uitvoer in het Rotterdamse Ziekenhuis op Zuid. 
En wat hebben we gezien hoe in de coronape-
riode goede, transparante, volledige, eerlijke 
en betrouwbare communicatie en voorlichting 
van belang is. 
 
In een ziekenhuis, maar zeker ook in en voor 
een hospice. Toen ik mij oriënteerde op de 
functie van bestuurslid voor Hospice Lansin-
gerland trof mij al de onderstaande tekst op 
de website: “Rust creëren waardoor ruimte ont-
staat voor gasten en naasten om tot zichzelf 
en elkaar te kunnen komen. Om het leven naar 
wens in te vullen en af te ronden. Waarbij gas-
ten, naasten en de zorgverleners met respect 
voor eigen keuzes en leefwijze met elkaar om-
gaan”. Wat een prachtige mooie opdracht! Ik 
ervaarde het destijds al bij het lezen van de er-
varingsverhalen van mevrouw Kok en mevrouw 
Swikker op de website en inmiddels na bijna 2 Marly Oosterwijk

Mijn naam is Eduard van Gijzen. Ik ben ge-
boren en getogen in Bleiswijk en woon sinds 
kort met mijn partner in hartje Rotterdam. Uit 
het oog, uit het hart is Lansingerland zeker 
niet, want als makelaar bij DB Makelaars in 
Bergschenhoek ben ik hier nog elke dag te 
vinden. 

Na eerst enkele jaren bestuurslid te zijn 
geweest van Stichting Vrienden van Hospice 
Lansingerland ben ik op 1 juni 2019 benoemd 
als voorzitter van deze mooie stichting. Ook 
mag ik deel uitmaken van het hoofdbestuur 
als algemeen lid. 

Ik ben trots op alle vrijwilligers, het bestuur 
en haar medewerkers, de zorgverleners én op 
wat we samen hebben opgebouwd en bereikt. 
Het Hospice is niet meer weg te denken en 
moet mede door de toekomstige vergrijzing 
en de steeds groter wordende zorgvraag ook 
in toekomst blijven bestaan. Ik wil daar dan 
ook graag aan blijven meewerken.  

Sporten is wat ik graag in mijn vrije tijd doe. 
Ben ik niet in de sportschool dan loop ik 
graag een rondje hard langs de Maas en geef 
ook nog hardlooptraining bij een atletiekclub. 
Daarnaast reis ik graag, houd ik ook van kunst 
en van een goed glas wijn.

De toekomst
Het zou fijn zijn als ik een bijdrage 
mag blijven leveren aan het hoge 
kwaliteitsniveau van het hospice, 
en waar nodig en mogelijk cre-
atieve oplossingen kan bieden 
voor verbetering, vernieuwing of 
het hoofd bieden aan problemen 
die onverhoopt kunnen opdoe-
men. Een goed samenspel met de 
vrijwilligers en andere medewer-
kers en vooral een directere en 
open communicatie met ons als 
bestuursleden zou ik daarbij zeer 
toejuichen. Uiteindelijk zij wij als 
bestuursleden ook vrijwilligers en 
streven we hetzelfde doel na, een 
goed functionerend hospice met 
een prettige sfeer!

jaar bestuurslid heb ik het ook in 
de praktijk zo ervaren. Ondanks 
mijn nog beperkte aanwezigheid 
in het hospice vanwege covid. 
En dat is waar communicatie om 
draait: mooie indrukwekkende 
verhalen vertellen die een beleving 
creëren. 
 
En voor die beleving van ‘gast-
vrijheid, samen en eigenheid’ 
die Hospice Lansingerland zo 
kenmerkt zijn de vrijwilligers van 
cruciaal belang. Respect voor en 
trots op deze grote groep die het 
hospice de gasten kan geven waar 
het voor staat: ‘de laatste levensfa-
se waardig leven’.
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Eduard van Gijzen


