
 

 

Marian Blauw heeft Pauline Luijben bloemen 

overhandigd. Later krijgt zij zelf ook nog een 

bos. Leo Eland staat in het midden. 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF – 18 december 2020 

Ook jaarafsluiting de Kruimelschaar is dit jaar anders dan anders 
Door corona kan er dit jaar geen gezellige samenkomst van alle 
vrijwilligers en het bestuur in restaurant De Loreley plaatsvinden. Het is 
natuurlijk jammer dat het niet door kan gaan, die ene keer per jaar dat  
iedereen bij elkaar is onder het genot van een hapje en een drankje. En 
daarna natuurlijk het befaamde kerstpakket mee naar huis.  
Het is niet anders. De vrijwilligers ontvangen hun kerstattentie dit jaar 
via de post. Niet minder gegund uiteraard. En ook de jubilarissen zijn niet 
vergeten! Zij worden in het zonnetje gezet zodra dit weer volwaardig kan, hopelijk ergens volgend jaar, 
tijdens een samenzijn. Het bestuur wenst niet alleen de vrijwilligers, maar ook alle andere betrokkenen 
en bekenden van de Kruimelschaar fijne en veilige feestdagen! 

 
Prachtig kunstwerk gemaakt door alle vrijwilligers 
van het hospice, geschonken aan hospice 
Het is echt waar, dit prachtige schilderij hangt 
in hospice Casa Vera en is gemaakt door… de 
70 vrijwilligers van het hospice! Samen met kunstenares 
Pauline Luijben, die het ontstaan van dit artistieke cadeau 
begeleid heeft.  
Het schilderij is een cadeau van de vrijwilligers van het 
hospice aan het hospice en moederorganisatie de 
Kruimelschaar. Het hangt nu in de gang bij de drie 
gastenkamers te stralen. ‘Het is werkelijk prachtig. De 
bloemen staan voor alle kleuren van het leven. Ik sta echt 
versteld van het talent van iedereen’, aldus voorzitter Leo 
Eland, tijdens een kleine officiële overhandiging vorige 
week. Iedere vrijwilliger heeft een bloem geschilderd, 
welke later op het schilderij is geplakt. Pauline heeft er met 
blad, vaas en achtergrond voor gezorgd dat het schilderij 
een geheel is 
geworden.  
Het was de 
bedoeling om het 

kunstwerk tijdens de officiële opening van het hospice te onthullen. 
Maar deze opening kon door corona geen doorgang vinden.  
De coördinatoren en vrijwilligers zijn ook coördinator Marian Blauw 
dankbaar voor het leiden van dit project. Zij kreeg daarom bij de 
officiële overhandiging van het schilderij ook een bos bloemen 
aangeboden.  

 



 

 

 
Bestuurswisseling bij de Kruimelschaar én stichting Hospice Noordoost Veluwe 
Voorzitter Leo Eland en secretaris Beerd Kroeze nemen 
afscheid van het bestuur van Stichting vrijwillige 
hulpdienst de Kruimelschaar. Het bestuur is beide mannen 
zeer dankbaar voor hun inzet de afgelopen jaren. Mede 
dankzij Leo is de financiering voor een prachtige eigen 
locatie voor hospice Casa Vera er uiteindelijk gekomen. En 
Beerd heeft 12,5 jaar lang zijn werk als secretaris zeer 
goed uitgevoerd, wat heel belangrijk is voor een goed 
functionerend bestuur.   

Per 1 januari nemen Ludo Plompen (voorzitter) en Ria 
Lokhorst (secretaris) het stokje over. De vrijwilligers van 
de stichting hebben bij de kerstattentie via de post van 
beide heren een afscheidsbrief gekregen.  

Eigenlijk hebben Leo en Beerd twee opvolgers. Dick 
Koster wordt namelijk voorzitter van de beheersstichting 
– stichting Hospice NOV – en Henk Eilander wordt secretaris van deze stichting. ,,Het beheer van het pand 
aan de Quickbornlaan 13 valt onder een andere stichting, onroerend goed beheren is immers een heel 
ander vak dan vrijwillige hulpverlening”, aldus Leo Eland. ,,Wel bestaat er een vaste relatie  tussen beide, 
mede zichtbaar in het feit dat de penningmeester Herman Reurink zowel in de beheersstichting van het 
gebouw zit als in het bestuur van  de Kruimelschaar. De goede communicatie is gegarandeerd.’’  

Lieve buren en andere betrokkenen 
Er is veel aandacht voor het hospice Casa Vera in Epe, zo bracht buurman Bas 
op pakjesavond allerlei lekkers naar het hospice, voor vrijwilligers en gasten 
en schonk MP Multilas uit Wapenveld 
prachtige handgemaakte kasten aan het 
hospice.  
Het is mooi om te ervaren dat het hospice 
leeft in de samenleving. Op de 
Facebookpagina van het hospice staan 
regelmatig leuke berichten. Word ook lid 
van deze pagina om alle 
nieuwtjes mee te krijgen en klik 
op het Facebook logo!  

 
(leest u een papieren versie van de nieuwsbrief? Het adres van de Facebookpagina van het hospice is: 
https://www.facebook.com/hospiceCasaVera) 
 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Stuur een e-mail naar sannevoets@gmail.com met als onderwerp 
‘nieuwsbrief hospice’.           
            
 

Beerd Kroeze en Leo Eland kregen tijdens de laatste 

bestuursvergadering in huidige formatie een aantal 

attenties als afscheidscadeau. Alleen penningmeester 

Herman Reurink is verder in beeld, want er moest natuurlijk 

wel afstand worden gehouden.  

https://www.facebook.com/hospiceCasaVera

