
 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF – 15 juli 2021 

Nieuwe folders voor De Kruimelschaar  
Nog even en je ziet ze overal liggen. De nieuwe folders 
met informatie over De Kruimelschaar. Ze waren aan een 
update toe en de oude folders zijn op. Binnenkort worden 
de nieuwe folders verspreid door ze neer te leggen bij 
bibliotheken, huisartsenposten en andere plekken waar 
mensen regelmatig komen. En voor nieuwe vrijwilligers is 
er een nieuwe welkomstfolder! 
 
 

Bed én koppelbed voor hospice  
Het klopt echt, onlangs is hospice 
Casa Vera twee keer in het nieuws 
verschenen met een bed! Maar 
bedden zijn in een hospice natuurlijk van groot 
belang. De goede doelen die de bedden 

gefinancierd hebben, worden dan 
ook zeer gewaardeerd. 
Het fietsevenement Epe voor Epe in 
2019 leverde 2.650 euro op. 
Hiermee is een van de bedden in een 

van de drie gastenkamers gekocht. Voor dit jaar is 
het evenement afgelast. Maar de organisatoren 

van Epe voor Epe hopen op zaterdag 18 juni 2022 weer samen met u op de fiets te kunnen stappen.  
Roparun schonk hospice Casa Vera een koppelbed. Dit 
bed kan aan het bed van een gast worden gekoppeld. 
Daardoor wordt een éénpersoons zorgbed een 
volwaardig tweepersoonsbed voor de gast en diens 
partner of naaste.  
Roparun gaat dit jaar door, zij het in aangepaste versie, 
met een route van zo’n 300 kilometer. In het weekend van 
2 en 3 oktober start Roparun op het Pinkpopterrein in 
Landgraaf, dit is tevens ook de finish.  

  
 

 
 



 

 

De Kruimelschaar zoekt vrijwilligers! Heeft u nog tijd over? 
Zowel hospice Casa Vera als de Algemene Hulpdienst van De Kruimelschaar 
zoekt nieuwe vrijwilligers. Deze nieuwsbrief 
wordt gelezen door vrijwilligers, maar ook door 
andere geïnteresseerden. Vandaar deze vraag: 
Bent u, of kent u, iemand die zin heeft om een 
paar uur per week te helpen?  

Neem voor interesse in vrijwilligerswerk in het hospice contact op met 06-
23795462. Voor interesse in de Algemene Hulpdienst – bijvoorbeeld het 
doen van klusjes in en om het huis – bel met 06-10135980.  
 

Vrijwilligers aan het woord 

In deze nieuwe rubriek vertellen vrijwilligers van verschillende 
afdelingen van De Kruimelschaar over hun vrijwilligerswerk. Dit keer 
zijn Evert (76) en Alie (68) Beumer uit Epe aan het woord. Zij zijn 
samen coördinator bij de afdeling Vervoer.  
 

 ‘Wim Visser is onze buurman. Hij is ook coördinator. Hij heeft ons 
gevraagd’, vertelt Evert. Het echtpaar wilde graag iets samen doen en zo 
besloten ze om dit samen op te pakken. ‘En Evert is ook vliegende keep 
chauffeur. Dus als iemand plots niet kan, dan rijdt hij zelf’, aldus Alie.  
Als coördinator Vervoer heb je vijf keer per jaar 14 dagen dienst. ,Dat is dus ook wel goed te doen. Maar 
je bent er best druk mee in die twee weken. Je neemt de telefoon op, regelt een chauffeur voor de 
ritaanvraag en registreert deze ook in de computer.’   
Evert is als penningmeester van de voedselbank al bekend met vrijwilligerswerk. ‘Je moet toch iets te 
doen hebben’, vindt hij.  ,Maar het voelt ook goed om te doen. Mensen zijn echt blij met ons. Het is meer 
dan een rit aanbieden. De chauffeurs wachten vaak lang voor de terugrit, bijvoorbeeld met een rit naar 
het ziekenhuis. Hele levensverhalen worden ook verteld. Het gaat ook  om aandacht aan iemand geven.’ 
De chauffeurs hebben tijdens corona ook een tijdje niet gereden. Maar langzaamaan zijn bijna alle 
chauffeurs weer gaan rijden.  
Ook zijn er veel ‘prikritten’ gemaakt, naar de vaccinatielocaties. ,Wat jammer is, is dat we elkaar als 
chauffeur lang niet meer gezien hebben. Zwaantje (bestuurslid red.) organiseert normaal bijeenkomsten 
voor ons, hopelijk kan dat snel weer’, besluiten Evert en Alie. 
Ook aan de slag als vrijwilliger bij de afdeling Vervoer? Bel 06-10135980. 

 
Even voorstellen, Ludo Plompen, de nieuwe voorzitter en Ria Lokhorst, secretaris. 
Eerder al werd bekendgemaakt wie de nieuwe voorzitter en secretaris van De Kruimelschaar zijn. 
Maar zij hebben zich, mede door corona, nog niet echt kunnen voorstellen. Hierbij daarom via 
de nieuwsbrief een poging!  
 
,Ik wil mij graag als uw nieuwe voorzitter even voorstellen. Ik ben Ludo Plompen, vader van 3 kinderen en 
5 kleinkinderen. Ik ben 74 jaar en getrouwd met Stefanie. Al 9 jaar ben ik vrijwilliger bij de SESAM 
academie. Ongeveer 5 jaar geleden ben ik betrokken geraakt als adviseur bij het stichten van een hospice. 
Zo kenden de overige bestuursleden mij ook en was dat de reden mij te vragen in het bestuur mee te 
komen doen. 
Als gevolg van het zo te noemen corona-jaar konden we geen groots afscheid nemen van voorzitter Leo 
Eland en secretaris Beerd Kroeze. Beiden zijn voorbeelden van geweldige inzet en doorzettingsvermogen 



 

 

om de door de vrijwilligers van onze stichting aangeboden hulp te faciliteren. Jaren 
hebben zij allebei vele acties, gesprekken, vergaderingen en overleggen gevoerd 
om De Kruimelschaar te laten doen wat we moeten doen. 
Vooral het stichten van een Hospice heeft veel van hun beiden gevraagd. Samen 
met de hulp van de overige leden van het bestuur staat er nu een schitterend 
ingericht pand, waar met vrijwilligers de zorg voor de medemens in zijn allerlaatste 
levensfase op een goede en warme manier vormgegeven kan worden. Veel dank 
zijn we hen verschuldigd. 
En we gaan door. Als voorzitter hoop ik dit jaar de meesten van u te mogen 
ontmoeten. Samen kunnen we opnieuw hulp bieden en aandacht geven en een 

praktische bijdrage leveren aan onder andere het voorkomen van eenzaamheid en een bijdrage leveren 
om allen deel te blijven uitmaken van onze samenleving. 
Ik hoop samen met jullie allen de komende jaren onze hulpdienst vorm te blijven geven met ons adagium: 
van ons allemaal, voor ons allemaal. Tot ziens!’  
Bedankt Ludo, tot ziens! 
 
,Ik ben Ria Lokhorst, woonachtig aan de Albert Schweitzerlaan 207 in Epe. Wij wonen hier vanaf 2006, 
daarvoor aan de Willem Dreeslaan. En met plezier, op beide adressen.  
Vorig jaar september ben ik gebeld door Leo Eland met de vraag of ik secretaris wilde worden van De 
Kruimelschaar. In eerste instantie dacht ik nou nee, ik heb genoeg te doen. Bij Koppel zat ik bij de groep 
Steunouders, ik help een overbuurvrouw bij de wekelijkse boodschappen en wat voor mij belangrijk is: de 
kleinkinderen komen hier vaak logeren.  
Toch heb ik met Leo afgesproken erover na te denken want de 
Kruimelschaar is natuurlijk een heel belangrijke organisatie van vrijwilligers 
in ons dorp. En wat me ook aanspreekt: de stichting is er voor iedereen, 
ongeacht geloof of achtergrond.  
Enige ervaring met secretariaatswerk heb ik. In mijn werkzame leven heb 
ik geruime tijd gewerkt op het secretariaat van de wethouders in het 
gemeentehuis van Epe. Dus werd het antwoord ja, op voorwaarde dat er 
eerst een gesprek plaats zou vinden tussen mij en de huidige secretaris 
Beerd Kroeze. Dat werd een prettig gesprek, waarin de werkzaamheden 
binnen het bestuur besproken werden.  Beerd raadde mij aan een notulist 
te zoeken, zodat ik als secretaris me meer kan bemoeien met de 
gesprekken en afspraken over de agendapunten. Voorlopig maak ik de 
notulen zelf. Na twee bestuursvergaderingen te hebben bijgewoond, heb ik gemerkt dat we een fijn team 
zijn. De sfeer is goed en hoewel ik nog veel wil leren over de organisatie en wat meer mensen wil leren 
kennen, heb ik er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen. Hopelijk zal ik het vertrouwen van Leo en 
Beerd niet beschamen.’  
Vast niet Ria, bedankt voor je verhaal! 
  
Word ook lid van de Facebookpagina’s om alle nieuwtjes mee te krijgen en klik op de logo’s: 
  
 
 
En kijk ook eens op www.kruimelschaar.nl en www.hospicecasavera.nl  
 
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Stuur een e-mail naar sannevoets@gmail.com met als 
onderwerp ‘nieuwsbrief hospice’.          

http://www.kruimelschaar.nl/
http://www.hospicecasavera.nl/
https://www.facebook.com/DeKruimelschaar
https://www.facebook.com/hospiceCasaVera

