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van alle kanten kunt bekijken en die de kijker de  
indruk geven dat het onderscheid tussen de voor-  
en achterkant wegvalt. Hier door ga je steeds anders 
kijken naar dit werk; het verruimt ons blikveld. Ook  
het cortenstaal kleurt mee; je ziet steeds meer. De 
naam van het werk is The Wings of Trust; vertrouwen, 
je verlaten op en overgave. Deze bijzondere gift past 
helemaal bij ons hospice.

Wat is  een Hospice   Een bijna-thuis-huis, een veilige plek waar iemand in rust en met waardigheid kan sterven, in een 
sfeer die lijkt op de thuissituatie. Speciaal opgeleide vrijwilligers en medewerkers van Thuiszorg staan op elk moment ter 
beschikking van gasten en familie. Medische zorg wordt verleend door de eigen huisarts.

Heel af en toe ontvangt het hospice een bijzon
dere donatie. Zo eentje waar iedereen blij van 
wordt. Wij hadden geluk en kregen dit najaar een 
prachtig beeld voor in onze natuurtuin. Het is  
een groot stalen kunstwerk van Martha Waijop 
(Beekbergen). 

De kunstenares is eerst komen kijken waar het werk 
zou kunnen staan en daarna is ze aan de slag gegaan. 
Er kwam een schets. Daarna zijn de stalen platen door 
de gebroeders Slegers in de beoogde vorm gewalst. 
Dit is een hele lastige klus. In onze tuin is het geplaatst 
op een betonnen sokkel van 550 kg. Steeds onder 
toeziend oog van de kunstenares. Wat bijzonder aan 
het werk van Waijop is, dat ze beelden maakt die je 
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The Wings of Trust

Hospice Apeldoorn 
feliciteert haar lid van 
het comité van aanbeveling 
Paul Blokhuis met zijn 
benoeming tot staats
secretaris in het kabinet 
Rutte III. 

OPEN HUIS
Op zaterdag 11 november a.s. opent het hospice haar deuren 
tussen 13.00 en 17.00 uur. Tijdens de inloopmiddag worden belang-
stellenden ontvangen met een kopje thee of koffie. Medewerkers ver-
tellen over de dagelijkse gang van zaken, beantwoorden vragen en 
krijgen de bezoekers een rondleiding. Aanmelden is niet nodig en de 
toegang is vrij. Iedereen is welkom! Ook mensen die overwegen om als 
vrijwilliger bij ons aan de slag te gaan g
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Het jaarlijks 
uitje

feedback training
In september hebben alle 
vrijwilligers en onze verpleging 
deel 2 van de Feedback training 
met goed gevolg doorlopen. 

Uitvaartbeurs
Hospice heeft op 4 november jl. 
deelgenomen aan de Uitvaart 
informatiedag Apeldoorn.  
Deze beurs was een informele 
gelegenheid om je te oriënteren 
op de diverse mogelijkheden bij 
een naderend afscheid. Er was 
veel belangstelling.

Tuinmeubels
Hanos Apeldoorn heeft het 
hospice verfraaid met een mooie 
tuin set. We kunnen niet wachten 
tot de zon weer gaat schijnen en 
er buiten koffie kan worden 
gedronken.

Het jaarverslag 2016 is 
op onze site te vinden

Sta-op-stoelen

Van het Dr. C.J. Vaillantfonds, het Goede Doelen Fonds van de 
Landelijke Vereniging van Crematoria is een forse donatie  
ontvangen. Hiervan zijn vijf nieuwe staopstoelen voor onze 
gasten aangeschaft ter vervanging van de huidiwwge, die aan  
vernieuwing toe waren. Uiteraard zijn we het Dr.J.C. Vaillantfonds 
daarvoor zeer erkentelijk.

lions club 

de colonnade
Lionsclub Apeldoorn heeft zich 
dit najaar ingespannen om de 
buitenkant van ons hospice extra te 
poetsen. Na de verbouwing was dit 
wel nodig. Al het houtwerk is op een 
zaterdag schoongemaakt en het ziet 
er weer prachtig uit.

voor vrijwilligers 
en verpleegkundigen

De medewerkers van het hospice 
zijn op een mooie zomerdag 
naar Delft vertrokken per bus 
om daar getrakteerd te worden. 
Er stonden onder andere een stads-
wandeling, bezoek aan De Porse-
leyne Fles, het beklimmen van vele 
kerktorens en ter afsluiting een 
heerlijk diner op het programma. 
Het werd een gezellige dag daar  
in Delft.
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