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Hospice Duurstede blikt terug op succesvol 2012
In deze nieuwsbrief blikken we terug op recente succesvolle activiteiten.
Succesvol qua inzet en inspanning van alle betrokkenen, maar toch ook door
de financiële opbrengsten die daartoe geleid hebben.
Week voor de hospice
Met een opbrengst van ruim 9000 Euro, was de Week
voor de Hospice van 7 oktober tot 14 oktober een zeer
geslaagde actie. Het bestuur gaat zich buigen over de
mogelijkheid om hiervan een jaarlijks evenement te
maken.
Vrijwilligersavond
Op 18 november is de tweede vrijwilligersavond gehouden. Tijderote opkomst, waar weer de benodigde
informatie gegeven werd over de vorderingen omtrent
de hospice.
Aanstelling coördinatoren
Inmiddels zijn vier enthousiaste coördinatoren aangesteld: Marijke Leeflang, Ton Arends, Thecla Simons en
Maureen Brouwer. Zij zijn inmiddels al druk bezig om
alle zaken aangaande de organisatie van de hospice op
orde te krijgen.
Training vrijwilligers
In november zijn de trainingen van de vrijwilligers
gestart o.l.v. Ria Hengevelt. De reacties zijn zeer positief.
De eerste drie groepen hebben de training al afgerond,
de vierde groep zal deze maand de training afronden.
Dan zijn bijna zestig vrijwilligers klaargestoomd om hun
waardevolle werk te kunnen verrichten. Uiteraard zijn
nieuwe aanmeldingen van harte welkom.
Uitreiking cheque door de Rotary club
In november is een cheque uitgereikt aan het bestuur
door de Rotary club in de Gouden Leeuw. Dit was een
cheque n.a.v. de klap over de Lek in juni 2012. Het
bedrag was € 3800,Boekenmarkt
Op 24 november vond de boekenmarkt plaats in de
Grote kerk op de Markt. De hervormde gemeente had
deze boekenmarkt georganiseerd en de helft van de
opbrengst was bestemd voor de Hospice, de andere
helft voor Stichting Vrienden van het Ewout en Elisabeth
gasthuis. De opbrengst bedroeg maar liefst € 2485,-.
Daar bovenop werden speciale boekenleggers verkocht
in de huisstijl van de Hospice, die ook nog eens € 251,opbrachten.
Sleuteloverhandiging
Met de officiële sleuteloverdracht op 8 december 2012
bereikte Hospice Duurstede een nieuwe mijlpaal.
Paul Lubbers van Stichting Woonzorg overhandigde de

sleutel aan penningmeester Cor van Echtelt van Hospice
Duurstede. De overdracht werd getekend na de inspectie
van de appartementen. Twee prachtige appartementen
zijn opgeleverd en zullen de komende maanden afgewerkt en ingericht worden. Hierbij is ook weer een
groep mensen hard aan het werk om de woningen op
en top klaar te maken. Naar verwachting wordt Hospice
Duurstede begin maart in gebruik genomen.

Kerstmarkt
Zondag 16 december 2012 vond de jaarlijkse kerstmarkt
plaats in de binnenstad van Wijk bij Duurstede. Ook
Hospice Duurstede was daar vertegenwoordigd met een
kraam. Ondanks de regen werd de markt druk bezocht
en was er voldoende belangstelling bij de stand.
Verheugend was het feit dat weer enkele vrijwilligers
zich hadden aangemeld. Bij de kraam werden kaarsen
verkocht, die door vrijwilligers tot mooie pakjes omgetoverd waren, en enkele schilderijen die geschonken waren door Wijkse kunstenaars. Ook de boekenleggers met
het logo van Hospice Duurstede vonden gretig aftrek.
De verkoop heeft het mooie bedrag van bijna 1000,euro opgeleverd. Hospice Duurstede dankt iedereen die
hieraan een bijdrage geleverd heeft.
Opening 2 maart
Op zaterdag 2 maart 2013 wordt Hospice Duurstede
aan de Gansfortstraat 2 officieel geopend, vanaf 10.45
uur bent u welkom in de raadszaal van het stadskantoor
in Wijk bij Duurstede. Tijd: 11.00 - 13.00 uur.
Meer informatie en contactadressen zijn te vinden op de
website www.hospiceduurstede.nl
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