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In 2016 koos Noordwest Ziekenhuisgroep ervoor het 

Alkmaarse ziekenhuis niet te verhuizen en dus gewoon in 

de kaasstad te blijven. Tot opluchting van iedereen bij het 

Familiehuis, na jarenlange onzekerheid over wel of niet 

verhuizen en wat dat zou betekenen voor de toekomst 

van het huis. Nu de knoop was doorgehakt en het Fami-

liehuis logeerplekken kan blijven bieden in het Alkmaarse 

stadspark De Hout, werd het tijd voor een grootscheepse 

renovatie. “Dat was echt nodig, want de boel was wel wat 

verouderd”, zegt manager Erna Schipper-Zwart. “En het is 

prachtig geworden!” 

Verbouwing
De buitenkant van het huis kreeg in het najaar van 2017 

al een opknapbeurt: de donatie van CitySwim Alkmaar is 

ingezet voor het schilderen van al het houtwerk. Daarna 

was het in maart de beurt aan de binnenkant. “Een 

verbouwde zolderkamer, nieuwe tegels in de algeme-

ne wasruimte, een complete vernieuwing van de twee 

gezamenlijke keukens en de zeven badkamers: het 

Familiehuis kan weer heel wat jaren mee”, stelt Erna. “De 

gedateerde groene badkamertegels zijn bijvoorbeeld ver-

vangen door stralend witte en de staande toiletten door 

hangende exemplaren.” Met dank aan De Geus Bouw, 

Eiland de Wild, Schildersbedrijf Groen, Keijsper en Reus 

en Woldhuis Installatietechniek. 

 

Nieuwsgierig naar hoe het is geworden? Loop gerust 

eens binnen!

De vernieuwingsslag van het Familiehuis is 
in het afgelopen jaar nog even doorgegaan. 
Nadat eerder al de vloerbedekking en meu-
bels zijn vervangen, was het nu de beurt 
aan de badkamers en keukens.  

Metamorfose 
voor badkamers en keukens

‘Deze opknapbeurt was hard nodig 
en het is prachtig geworden!’

365 dagen  
gevuld met warmte, 

liefde en licht 
 

Dat wensen wij u van harte.  
Op naar een mooi 2019!  

Bestuur, manager en vrijwilligers 
Familiehuis Noordwest
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‘Natuurlijk  
steunen we het Familiehuis’

150 dagen logeren

Als directeur Piet de Geus alle kerst-

kaarten zou terugpakken waarop 

staat dat het bouwbedrijf - in plaats 

van geschenken voor relaties - een 

schenking doet aan het Familiehuis, 

kan hij flink wat jaren teruggaan. 

“Wij doen veel werk in Amsterdam 

en zijn daar via ons netwerk ooit met 

het Ronald McDonaldhuis in contact 

gekomen”, zegt hij. “We zagen hoe 

goed zo’n huis is en weten uit eigen 

ervaring hoe belangrijk het is dat je 

dichtbij kunt zijn als een familielid in 

het ziekenhuis ligt. Dus toen het Fa-

miliehuis in Alkmaar kwam, besloten 

we meteen om het te steunen.”

Ruim 100 jaar
De Geus Bouw is een ontwikkelend 

bouwbedrijf met zo’n honderd 

medewerkers. Piets overgrootvader 

richtte het in 1912 op als metsel-

bedrijf C. de Geus en zoon, aan de 

Dijk in Broek op Langedijk. Ruim 

honderd jaar later zit het bedrijf 

nog altijd op dezelfde plek, met 

op steenworp afstand de eigen 

timmerfabriek ‘De Grotendorst’, op 

bedrijventerrein Zuiderdel.  

Dat er weer flink gebouwd wordt in 

Nederland merken ze natuurlijk bij 

De Geus. ”Nieuwbouw, verbouw, we 

hebben mooie projecten. 

Onder andere in Alkmaar op allerlei 

mooie plekken, maar ook elders 

in de regio”, zegt Piet. “We voelen 

ons goed in deze regio. Het is ons 

werkgebied én het gebied waar 

onze medewerkers wonen, dus 

daar doen we maatschappelijk 

gezien graag iets voor. AZ dragen 

we bijvoorbeeld al heel lang een 

warm hart toe, net als een aantal 

amateurvoetbalclubs en dus het 

Familiehuis. Dat geeft een goed 

gevoel.” 

De moeder (87) van Ebbel  van der 

Woude belandde in de zomer van 

2017 met een bekkenfractuur in 

het ziekenhuis en omdat het niet 

goed met haar ging, pendelde Ebbel 

steeds tussen zijn woonplaats, vlakbij 

de Duitse grens, en Alkmaar om bij 

haar te zijn. Tot hij het Familiehuis 

ontdekte. “Zo fijn dat ik daar voor lan-

gere tijd terecht kon”, vertelt hij. “Met 

Patrick, mijn zoon, ben ik er toen 

zestig dagen geweest.” Dat het er 150 

zouden worden, was niet te voorzien: 

nadat zijn moeder met thuiszorg het 

ziekenhuis kon verlaten, kreeg Ebbels 

vader (92) een hersenbloeding. 

Fantastische omgeving
In alle hectiek rees de vraag hoe de 

toekomst van zijn ouders eruit zou 

zien en Ebbel besloot met een aanne-

mer, zijn twee broers en Patrick hun 

huis levensloopbestendig te maken, 

zodat ze er fijn konden blijven wo-

nen. Helaas moest zijn moeder later 

weer in het ziekenhuis worden opge-

nomen, vanwege een longontsteking 

en ondervoeding dit keer. Ebbel 

kwam weer regelmatig in het Familie-

huis. “Vanaf het eerste moment was 

dit een thuis”, zegt hij. “Ik vond hier 

mijn plek. Dat klinkt misschien raar, 

maar ik zat in een flow – de zorg voor 

mijn ouders, de verbouwing – waar-

door ik geen moment heb gedacht 

dat ik naar huis wilde. Het is hier een 

fantastische omgeving en het huis 

wordt gedragen door de mensen die 

er ‘wonen’. Je leeft met elkaar mee en 

bent elkaar tot steun.”

Welkome afwisseling
Ebbels dagen stonden volledig in 

het teken van de verzorging van zijn 

ouders. “Het was mooi om dat te 

kunnen doen”, zegt hij. “Ik woonde 

jaren in het buitenland, waardoor 

het er niet van kwam regelmatig mijn 

ouders te bezoeken, dus wat ik toen 

heb laten liggen, kon ik nu wel doen. 

En voor mijn zoon, die door gezond-

heidsproblemen niet kan werken, was 

het een welkome afwisseling om hier 

te zijn. Hij was stapel op zijn groot-

moeder en stond haar dagelijks bij.”

Veel waardering
In april overleed Ebbels moeder 

helaas en doordat de gezondheid van 

zijn vader achteruit ging, verbleef hij 

deze zomer weer in het Familiehuis. 

“Het is zo fijn dat het Familiehuis 

bestaat. En dat de mensen die dat 

mogelijk maken zo’n bijna vanzelf-

sprekende betrokkenheid hebben. 

Iedere dag vragen ze hoe het gaat. 

Niet omdat dat in het protocol staat, 

maar omdat zij het zo voelen. Daar 

heb ik heel veel waardering voor. Ik 

heb sowieso veel bewondering voor 

de mensen in de zorg. Het is meer 

dan een vak, het is echt een roeping. 

Bij De Geus Bouw uit Broek op Langedijk, een van de bedrijfsvrienden van het eerste uur, 
is het nooit een punt van discussie: natuurlijk gaat er elk jaar weer een donatie naar het 
Familiehuis. Als de gezondheid van je ouders achteruit gaat en je woont 

200 kilometer verderop, dan kan de afstand een obstakel 
zijn. Hoe mooi is het dan dat je ook in zo’n situatie in het 
Familiehuis terecht kunt? 

“Deze regio is ons  

werkgebied én het gebied waar 

onze medewerkers wonen, dus 

daar doen we maatschappelijk 

gezien graag iets voor”, zegt  

bedrijfsvriend Piet de Geus.

Eropuit met de Familiehuis-fiets
Even de stad in voor een boodschap of gewoon tijdens een fietstochtje de zinnen verzetten: onze 
fietsen staan (natuurlijk) gratis klaar voor onze gasten. Ze terugvinden als je ze ergens hebt 
geparkeerd, is niet moeilijk: de fietsen zijn duidelijk herkenbaar aan de sticker met het Familie-
huis-logo (waarvoor dank De Jong Reclame!).

Dank!
 

Wat is het Familiehuis zonder zijn 

vrijwilligers? Ze staan altijd klaar 

voor onze gasten en verrichten 

hand- en spandiensten in en om 

het huis. Ze zijn dus onmisbaar.  

Ook vrijwilliger worden?  

Wij informeren u graag over de 

mogelijkheden.

‘Vanaf het eerste moment was dit een thuis’

“Het is zo fijn dat het Familiehuis 
bestaat en dat de mensen die dat 
mogelijk maken zo’n bijna vanzelf-
sprekende betrokkenheid hebben”, 
vinden Ebbel (rechts) en Patrick van 
der Woude.
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Familiehuis Noordwest
Akerslaan 25
1815 HK  Alkmaar
tel. (072) 503 73 10
fax (072) 503 73 18

www.familiehuisnw.nl
info@familiehuisnw.nl

Bankrekeningnummer:
NL 05 RABO 0396 4540 97

Familiehuis Noordwest wil graag 
een tijdelijk thuis zijn voor iedereen 
van wie een familielid of naaste in 
Noordwest of een andere zorginstel-
ling in de regio Alkmaar is opge-
nomen. Ook patiënten zelf kunnen 
van de faciliteiten gebruikmaken. 

Wilt u meer informatie? 
Kijk op www.familiehuisnw.nl 
of vraag de folder aan via 
info@familiehuisnw.nl  
of bovenstaand telefoonnummer.

Afora BV
ATECA
Bloemen en kadoshop NWZ, 
Alkmaar
Bot Bouwgroep BV
Bravilor Bonamat
Comedis Zorg BV
Dapper & Van Aalst, 
makelaardij o.g
De Bever Management
De Burg BV
De Geus Bouw 
Schildersbedrijf Groen 
Duin uitvaartverzorging
Eiland de Wild Keukens
Energie Service Noord West
Eriks nv Group Head Office
G. Sevenhuysen VOF
G.P. Groot BV
J. Tromp bv. bouwbedrijf
Jan Jong Fotografie
Kesnich Advocatuur BV
Lijstenmakerij De Lijst 
Marcelis-Dékavé

Nefit BV
Nic. Oud Direct Mail
Noordwest Ziekenhuisgroep
Oculenti, 
Contactlenspraktijken
Politie Personeelsvereniging 
Noord Kennemerland
Drukkerij Proja 
Rabobank Alkmaar e.o.
Theo Schilder Tweewielers 
Three Oaks Alkmaar
Wasserij Schoen
Woldhuis Installatietechniek
Familie P.J. van Blijdenstein
Dhr. W. van Eunen
Mevr. L. Jansen-Verkruissen
Mevr. C.M. Johnson
Mevr. A. Kwantes-Donker
Familie A. Oberhoesel
Familie G. Oberhoesel
Dhr. J.A.M. Vreekamp

Bedrijfsvrienden, sponsoren 
en grote donateurs
Waar zou het Familiehuis zijn zonder al die bedrijven en 
mensen die het huis een warm hart toedragen en het 
financieel of in natura steunen? En dan niet alleen on-
derstaande bedrijven en personen, die het Familiehuis 
jaarlijks met minimaal € 100,- steunen, maar iedereen die 
ons op welke manier dan ook helpt om ons werk in het 
Familiehuis te kunnen doen. Dank jullie wel allemaal!

Like ons op Facebook
Vindt u ons al leuk op Face-

book? Daar delen we zo nu en 

dan foto’s en verhalen over 

gebeurtenissen in en rond 

het Familiehuis. Like ons en u 

bent altijd op de hoogte van 

het laatste nieuws!


