NIEUWSBRIEF – 1 juli 2019

Deze week zijn de aanvragen - ofwel vergunningen - voor het
deel wat nieuw gebouwd moet worden bij het nieuwe hospice,
aan de Quickbornlaan 13 in Epe, bij de gemeente ingediend. Als
het goed gaat betekent dit dat er in principe kort na de
bouwvak gebouwd kan worden. Maar dat hangt uiteraard ook
van de capaciteit van de aannemer af. Later meer over wie de
aannemer is en wie de bouw gaat leiden!
Roparun – de grote estafetteloop - schenkt hospice
Casa Vera een koppelbed! Het bed wordt geleverd als
het nieuwe hospice klaar is. Het bed zorgt ervoor dat
een partner of familie lid naast de gast in het hospice
kan liggen en blijven slapen. Kijk voor meer info over
Roparun op www.roparun.nl.
Wat een geweldig evenement was het, Epe voor Epe! Het
was nog nooit zo druk. Alle leden van Inner Wheel en de
Rotary hebben keihard gewerkt om het de fietsers naar
hun zin te maken. De opbrengst was ook nog eens
geweldig. Voor het hospice zijn de meeste kaarten
verkocht en dit betekende een opbrengst van meer dan
2.000 euro! Alle deelnemers hebben genoten van de
muziek, het eten en de gezelligheid. Onze dank is groot!
Kijk voor meer info op www.epevoorepe.nl.
De Kruimelschaar zoekt mensen die willen helpen in de
tuin. Het is voor oudere mensen die nog thuis wonen met
een kleine beurs soms niet meer te doen. Het gaat met name
om het zomer- of winterklaar maken van de tuin.
Vrijwilligers krijgen een wel een kleine vergoeding, namelijk
tien euro. Er moet toch immers echt wel gewerkt worden.
Als is de dankbaarheid van de hulpvragers soms misschien
wel de mooiste beloning. Interesse? Bel: 06-10135980

Vrijwilligers van verschillende afdelingen van de Kruimelschaar
mochten op 15 juni genieten van een mooie tocht over de
Veluwe in een prachtige oldtimer. De Oldtimer Genootschap
Goede Doelen uit Epe (OGGD) zet elk jaar mensen in het zonnetje
zetten waarvan zij vinden dat ze het verdienen. De rit van 11 tot
16 uur werd ook nog eens onderbroken door een lunch. Bedankt
OGGD!
De aankoop van het pand en de bouw van het paviljoen van het nieuwe hospice aan de Quickbornlaan
13 in Epe vergen in totaal ruim 1 miljoen euro. Voor de laatste loodjes zoekt het bestuur nog mensen die
het hospice financieel willen steunen. Wilt u helpen? U kunt bellen met de voorzitter Leo Eland (tel. 0578
620774) of de penningmeester Herman Reurink (tel. 0578 615640).
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Stuur een e-mail naar
beerdkroeze@gmail.com met als onderwerp ‘nieuwsbrief hospice’.

