
Technische dienst

Wie op vrijdagochtend in het hospice komt zal  
het opvallen dat er meer mannen rondlopen dan 
gewoonlijk. Het is de vaste dag dat Bert Zonne en 
Wim Oosterhof van de technische dienst aan
wezig zijn, evenals de drie mannen die de tuin 
zo mooi onderhouden. 

Naast de vrijdag voor allerhande klusjes komen de 
heren natuurlijk ook in actie als er ad hoc iets gefikst 
moet worden. Daarnaast houdt Bert de administratie 
bij. Dat betekent dat hij de kas bijhoudt, afspraken met 
leveranciers maakt, service en onderhoudscontracten 
bewaakt en op zoek gaat naar de beste en de goed
koopste optie als er iets aangeschaft moet worden. 

Deskundig en gedreven
Beide heren doen dit werk inmiddels al enkele jaren  
en ze vormen een goed afgestemd duo. Ze dragen 
zelfs een naambatch met Buurman en Buurman, maar  
dat weerspiegelt vooral de lol en de humor van de 
mannen, want in hun werk zijn ze deskundig en 
gedreven. Op de vraag hoe ze bij het hospice terecht 
zijn gekomen zeggen ze gekscherend dat ze geen nee 
konden zeggen tegen hun vrouwen die als gastvrouw 
en zorgvrijwilliger aan het huis verbonden zijn.  
In werkelijkheid hebben ze een groot hart voor het 
hospice en zetten ze hun expertise met toewijding  
en betrokkenheid in. 

Wifi installatie versterkt
Rechtstreeks contact met de gasten hebben de heren 
ook als er bijvoorbeeld iets gerepareerd of geïnstal
leerd moet worden in de kamer. Alles wat met 
elektronica te maken heeft, valt onder hun verant
woordelijkheid zoals bijvoorbeeld de binnen en 
buitenverlichting of de keukenapparatuur. Recent 
hebben ze een volledig nieuw oproepsysteem 
aangelegd, de Wifi installatie met nieuwe accespoints 
versterkt en de overgang naar glasvezel helpen 
realiseren. Meestal werken zij zelfstandig en waar 
nodig met de inzet van een extern bedrijf.  De mannen 
zorgen ervoor dat alles op technisch gebied werkt. 

Deze hulptroepen (het tuinonderhoud en de  
technische dienst) zijn goud waard!

Wat is  een hospice   Een bijnathuishuis, 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 de thuiszorg staan op elk moment ter 
beschikking van gasten en familie. Medische zorg wordt verleend door de eigen huisarts.
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OPEN HUIS
zaterdag 11 juni 13.00 - 16.00 uur 

Op zaterdag 11 juni opent het hospice weer haar 
deuren voor alle belangstellenden. Iedereen  is 
van harte welkom om een kijkje te nemen en 
vragen te stellen.  Er staat een kop koffie klaar.
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Onze verpleegkundigen, coördinatoren en voorzitter hebben de verplichte 
bedrijfshulpverlening en burgerhulpverlening weer achter de rug. 

Nieuwe bedden

Eind 2021 zijn er in de gasten
kamers van het hospice nieuwe 
bedden geplaatst. Deze bedden 
hebben grotere wielen zodat ze 
makkelijk naar het terras gereden 
worden en ze kunnen, ook als de 
stroom uit zou vallen, van hun  
plek gereden worden.

Onderscheiding
Onze gastvrouw Magda 
Wagenmans heeft op 11 maart 
een gemeentelijke onder
scheiding ontvangen voor  
haar jarenlange inzet. Ze is  
zeer regelmatig te vinden in het 
hospice waar ze naast haar taken 
in de facilitaire dienst ook de 
prachtige bloemen in het hospice 
verzorgt. Gefeliciteerd Magda: je 
hebt het meer dan verdiend!

Spakenburgse koek
Soms worden de vrijwilligers door 
familie van een gast op een 
bijzondere wijze bedankt. Deze 
koek was heerlijk. 

Dank!

Al jaren heeft het Hospice 
Apeldoorn een vaste groep dona
teurs. Zij zijn belangrijk voor de 
financiële ondersteuning van 
Hospice Apeldoorn. Bij deze  
willen we u heel hartelijk danken 
voor de trouwe steun. 

BHV training

Dit voorjaar zijn we via een wervings
actie op Facebook op zoek gegaan 
naar vrijwilligers om het huidige 
team te versterken. Er hebben zich 
maar liefst 11 enthousiaste mensen 
aangemeld. Zij zullen de komende 
maanden intern worden opgeleid  
en ingezet onder leiding van een 
ervaren kracht. Nieuwe vrijwilligers 
zijn altijd welkom!

Op zoek naar vrijwilligers
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