
 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 

Voortgang verbouw en aanbouw paviljoen  
We hopen binnenkort de vergunningaanvraag bij de gemeente rond 
te hebben. Intussen loopt het proces rond de keuze van een 
aannemer. Het streven is nog steeds om dit jaar het nieuwe hospice 
aan de Quickbornlaan te kunnen betrekken.  
 
Oeps, botsing 
Wellicht weet u het nog wel, in maart dit jaar reed een automobilist 
tegen de gevel van het nieuwe hospice aan. Gelukkig was de 
betrokken bestuurder niet gewond. De lichte schade aan de gevel 
wordt waarschijnlijk hersteld als de bouw start.  
 

Veluwe Rally brengt 5.500 euro op 
Met oldtimers of nieuwerwetse racemonsters 
over de Veluwe. Op 17 mei hield JCI ’t Gelre een 
Veluwe Rally, vanaf hotel Dennenheuvel in Epe. 
Het goede doel was, hoe fijn, ons hospice! De rally 
was niet alleen een heel leuk evenement, het 
bracht ook nog eens 5.500 euro op. Wat een 
geweldig initiatief van JCI ’t Gelre.  
 

 
Nog meer rijplezier 
En er komt nog veel meer rijplezier aan. Nu kunt u zelf meedoen! Mis deze kans niet. Dertig vrijwilligers van de 
Kruimelschaar (dus vrijwilligers van alle afdelingen) mogen op 15 juni om 11 uur mee met de Oldtimer 
Genootschap Goede Doelen uit Epe (OGGD). Deze oldtimerrijders willen elk jaar mensen in het zonnetje zetten 
waarvan zij vinden dat ze het verdienen. Dit doen zij met een mooie rit over de Veluwe vanaf De Vosselhoeve. 
Er is lunch en om ongeveer 16 uur is iedereen weer terug. Deelname is voor eigen risico en is gratis. Opgeven 
kan via coordinatoren@kruimelschaar.nl 
 

Tot slot gaan we natuurlijk fietsen! 
Soms is het goed om zelf in beweging te komen. Fiets op 22 juni mee met Epe 
voor Epe. Dit leuke evenement, met als start- en eindpunt Hagedoorns Plaatse, 
bestaat uit een fietstocht, een heerlijke lunch en diner voor maar 10 euro. En 
dan gaat de volledige opbrengst ook nog eens naar hospice Casa Vera. Bestel 
snel kaarten voor uzelf en vrienden en familie via beerdkroeze@gmail.com 
(kaarten kopen zonder deel te nemen kan ook!) 

 
Steunen? 
De aankoop van het pand en de bouw van het paviljoen vergen in totaal ruim 1 miljoen euro. Dat bedrag is 
bijna binnen. Voor de laatste loodjes zoekt het bestuur nog wel mensen die het hospice financieel willen 
steunen. 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). 


