
 
 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF - 12 november 2019 

Sloop en nieuwbouw nieuwe locatie hospice  
Velen van jullie zullen het al gezien hebben, want de nieuwe locatie van 
hospice Casa Vera ligt op een prominente plek, namelijk aan de 
rondweg, aan de Quickbornlaan 13 in Epe. De garage bij de villa is 
gesloopt en de grond afgegraven. Vervolgens lag de bouw even stil, 
maar deze is nu weer opgestart. U zult regelmatig activiteiten bij de 
villa zien.  

 
Vogeltaarten Erna van Roekel  
Een van de coördinatoren van het hospice, Erna van Roekel, is voor het 
achtste jaar op rij begonnen met het maken en verkopen van vogeltaarten! 
Vorig jaar bracht zij maar liefst 9.000 euro voor het hospice bij elkaar. 
Uiteraard doet zij dit niet alleen, er zijn vele mensen die haar helpen met het 
bemannen van de kramen op markten of het inpakken van de vogeltaarten. 
Ook zijn veel mensen bereid producten, zoals vet en zaden, te schenken. Ook 
versiersels zoals kleine appeltjes zijn welkom. Kopjes en schotels heeft zij op 
dit moment genoeg. Ook heeft ze weer prachtige houten schijven om de 
taarten op te zetten. En bedrijven kunnen uiteraard een grote bestelling doen 
bij Erna! Een bestelling doen of ook helpen? Neem dan contact op met Erna 
via 06-55874052 of mail naar erna.creatief@kpnmail.nl 
 

Even voorstellen, nieuwe leden pr-commissie 
Er zijn twee nieuwe leden Bertina Mulder uit Epe is onder meer bekend als auteur, 
van haar boeken zoals haar meest recente boek, De Veluwse verdwijning. Bertina 
beheert de - in de maak zijnde - nieuwe website. Ook redigeert zij teksten, onder 
meer voor social media. Zij is te bereiken via bertinamulder62@gmail.com. Miranda 
van Triest uit Heerde is de nieuwe huisfotograaf van hospice Casa Vera. Zij is nu 
name betrokken om de bouw in beelden vast te leggen en om beelden voor de 
nieuwe website te maken. Zij is bereikbaar via mirandavantriest@hotmail.com. Zij 
heeft twee fotografen als achtervangers, namelijk Daniëlle Scheers en William 
Kortleven. 
 

Nieuwe website 
Er wordt door de PR-commissie hard gewerkt aan een nieuwe website voor 
hospice Casa Vera, waarop de bouw te volgen is, maar ook andere informatie 
handig op een plek. Ook wordt gewerkt aan een iDeal knop, zodat een donatie 
doen heel makkelijk is geworden! De nieuwe website,  gebouwd door 
CleverMedia, wordt zeer binnenkort gelanceerd! 

 
 



 
 

 

Benefietdiner van de Lions Oene Gelre 
De Lions Oene Gelre organiseren een heerlijk benefietdiner bij Restaurant De 
Veldhoeve. En wij zijn dankbaar en vereerd, want hospice Casa Vera is een van de 
goede doelen! En de Lions Oene Gelre willen ook nog een mooi concert organiseren 
in april, wederom is hospice Casa Vera dan het goede doel! 
Op zoek naar nieuwe vriendschappen waarmee u zich inzet voor lokale goede doelen? 
Kijk snel voor meer informatie op www.oenegelre.lions.nl 
 
 

Prachtige opbrengst Epe voor Epe 
Het is alweer even geleden, maar nog niet uit ons geheugen! Het grote 
fietsevenement voor goede doelen Epe voor Epe. Eind oktober is de cheque 
uitgereikt. Het levert het hospice dit prachtige bedrag op voor de inrichting. 
Nogmaals bedankt Inner Wheel en Rotary Club Epe, alle sponsoren én alle 
deelnemers! 

 
Wilt u helpen? Het bestuur komt graag met u in contact! 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’. 


