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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.

Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek  
in Oost Veluwe waar thema’s over palliatieve  
zorg besproken worden.

Jaarlijks krijgen zo'n 80.000 mensen te horen dat ze 
niet meer beter kunnen worden. Dat brengt grote 
onzekerheid met zich mee en roept veel vragen  
op: hoe kan ik mee denken en meebeslissen over 
eventuele behande lingen? Op welke wijze betrek ik 
mijn naasten hierbij? Hoe houd ik de regie over mijn 
leven? Bij wie en waar kan ik terecht met mijn vragen? 
Via dit trefpunt ontmoeten mensen met een levens-
bedreigende ziekte, hun vrienden en familie, lot-
genoten om ervaringen uit te wisselen. Niets hoeft 
maar er kan veel. Dit initiatief is genomen omdat in 
deze tijd van computers, hoge werkdruk en proto - 
col len het persoonlijke contact steeds meer op de 
achtergrond dreigt te raken. 
Er zijn diverse vrijwilligers aanwezig waar u met uw 
vragen terecht kunt. Zij luisteren, kunnen indien 
gewenst informatie en advies geven of doorverwijzen. 
We starten met een lezing over een actueel onder-
werp door een goede spreker. Er is altijd gelegenheid 
om vragen te stellen of met de spreker en/of andere 
bezoekers in gesprek te gaan. Dat kan zowel in de 
groep als privé. Inmiddels heeft de eerste avond 
plaatsgevonden. Het was een mooie avond met een 
goede opkomst.
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Café Doodgewoon wordt 5x per jaar georganiseerd  
door een enthousiaste werkgroep in Leef, aan de 
Bogaards laan 81 in Ugchelen, op de vierde dinsdag  
van de maand. Vanaf 19.00 uur staat de koffie en  
de thee klaar, hierbij bent u van harte uitgenodigd.  
Het pro gram ma begint om 19.30 uur en eindigt  
rond 21.30 uur.

Programma en data 2016 /2017
•  22 november 2016  Op welk spoor zit jij? 

(Theatervoorstelling)
• 24 januari 2017  Tot hoever doorbehandelen? 
• 28 maart 2017  Ervaringsverhaal over levenskracht 
• 23 mei 2017  Palliatieve sedatie en euthanasie

Informatie
www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe/ 
Patiënten-en-naasten/Café-Doodgewoon

De eerste 5 edities van Café Doodgewoon worden  
mogelijk gemaakt dankzij Mw. Ria van der Horst van  
Hanos Apeldoorn en Dhr. Harry Dijkstra voorzitter  
TB Stichting Apeldoorn. Sponsoren zijn altijd welkom.
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Sinds 2004 is het Hospice Apeldoorn 
gevestigd in een voormalig kerk- 
gebouw aan de Anklaar se weg, 
vroeger bekend als “Open Huis”. 
Het is nog steeds een prachtig en 
ruim gebouw waarin iedereen zich 
al snel thuis voelt.

Toch wordt inmiddels de noodzaak 
gevoeld om het hospice aan te 
passen aan de eisen van de huidige 
tijd en een wat meer eigentijdse 
uitstraling te geven. 
Het bestuur van het Hospice Apel-
doorn en de Stichting Vrienden van 
het Hospice hebben dan ook samen 
besloten om tot een opfrissing van 
het interieur over te gaan.

Warme en huiselijke sfeer
De binnenkant van het gebouw zal 
worden aangepakt; vloeren, wanden 
en plafonds worden onder handen 
genomen, ruimtes worden anders 
ingedeeld en er vindt een kleine 
verbouwing plaats van onder andere 
de keuken. Ook zijn sommige onder-
delen van het interieur aan vervan-
ging toe. Bij al deze plannen wordt 
er naar gestreefd om de warme en 
huiselijke sfeer te behouden. 

Architect Ronald Plug treedt tevens 
op als projectleider. Er zijn inmiddels 
tekeningen gemaakt, waar iedereen 
zijn of haar commentaar op heeft 
kunnen leveren. Er zijn contacten 
gelegd met aannemers en andere 
partijen. Er zijn verschillende com-
missies, bestaande uit vrijwilligers 
en bestuursleden aan het werk om 
de taken te verdelen. Zo is er een 
commissie Zorg, een commissie 
Techniek, een commissie Interieur 
en een Verhuiscommissie.  

De PR-com missie zal in dit verband 
ook een belangrijke rol spelen.  
Ook heeft uiteraard de verpleging 
inspraak in de plannen. 
Een Projectgroep, bestaande uit de 
architect en vertegenwoordigers van 
het bestuur van het hospice en van 
de Vrienden heeft de totale regie.

Enthousiasme
Het bestuur is onder de indruk van 
het enthousiasme van iedereen en 
de bereidwilligheid om samen dit 
project tot een mooi einde te 
brengen. Het is een project waarvan 
de uitvoering enkele weken in 
beslag zal nemen. 
Gedurende de werkzaamheden 
zullen onze gasten tijdelijk terecht 
kunnen in Casa Bonita, waar ze 
uiteraard dezelfde goede zorg  
zullen ontvangen van onze eigen 
vrijwilligers, die dus ook tijdelijk 
meeverhuizen.

Verhuisdata
De verhuisdatum is vastgesteld op 
11 januari 2017. In maart of april 
2017 zullen we dan terugverhuizen 
en kunnen we weer voor een hele 
lange tijd verder in ons gereno-
veerde hospice.

We houden u op de hoogte!

Frank Vermeulen, 
Voorzitter Hospice Apeldoorn

Inloopmiddag  
12 november 2017

Op zaterdag 12 november aan-
staande organiseren wij weer 
onze halfjaarlijkse inloopmiddag. 
Vanaf 13.00 tot 17.00 uur is iedere 
belangstellende welkom om eens 
een kijkje te nemen in het hos-
pice. Diverse zorgvrijwilligers 
geven dan graag uitleg en een 
rondleiding in ons mooie gebouw. 

Hospice wint 
Apeldoorn Trofee

Deze trofee is De prijs voor 
Apeldoornse vrijwilligers. Op 
maandag 31 oktober werd de 
prijs uitgereikt door wethouder 
Paul Blokhuis. Wij zijn hier heel 
blij mee.

 

Hospice Uitje

Op dinsdag 6 september jl. wer-
den alle vrijwilligers van het hos-
pice getrakteerd op het jaarlijkse 
uitje. De bestemming werd pas 
bekend gemaakt in de bus. Het 
werd ’s Hertogenbosch! Wat een 
feest. Na het nuttigen van een 
veel te grote Bossche Bol gingen 
we te voet en te water op ontdek-
kingstocht door deze stad. Na 
afloop volgde er een heerlijk diner 
en terug in de bus werd er nog 
uitgebreid nagenoten van deze 
bijzondere dag met elkaar.

Renovatie 
hospice apeldoorn
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