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Architect Martijn de Waal van Palazzo:
 ‘Ontwerp hospice geeft gast het gevoel van thuis’

Blije en tevreden voorzitter Jos Elshof:
 ‘Acties voor hospice gingen op z’n Sallands’
“Het is op z’n Sallands gegaan kun je zeggen, met een groot feest, heel veel 

andere grote en kleine acties en veel draagvlak onder de bevolking voor een 

nieuw te bouwen hospice. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn.” Voorzitter 

Jos Elshof van stichting De Cirkel is een tevreden man nu de opening van het 

nieuwe hospice aan de Monumentstraat in Raalte nadert, maar voegt daar 

meteen een waarschuwing aan toe; “Nieuwbouw is één, maar een gezonde ex-

ploitatie is twee. Dat wordt zeker de eerste paar jaar nog een stevige opgave.”

Toen hij in 2008 aantrad als voorzitter 
van de Cirkel was nieuwbouw of ver-
vanging van de sinds 2005 in gebruik 
zijnde hoekwoning aan de Oude Mo-
lenweg nog geen onderwerp van ge-
sprek, zo weet de Broeklander die kort 
daarvoor afscheid had genomen als 
wethouder. “Belangrijker was toen het 
samengaan van het hospice met de 
terminale zorg thuis. Daarvoor waren 
al de eerste verkennende gesprekken 
geweest. Op 1 januari 2011 was die fu-
sie een feit zodat we bij de Hospice nu 
zowel zorg thuis als zorg in het hospice 
kunnen bieden. Omdat het hospice 
aan de Oude Molenweg inmiddels 
wel zijn bestaansrecht had bewezen 
zijn we als bestuur vervolgens gaan 
rondkijken naar wat mogelijk was. Een 
soort verkennen bij andere hospices, 
wat heb je nodig, wat wil je en vooral, 
wat kan er?” 
De eerste echte stappen werden 
gezet op wat inmiddels het ‘Valentijns-

ontbijt’ heet. Twee jaar geleden kwam 
in restaurant de Bagatelle  
’s morgens vroeg op Valentijnsdag 
een groot aantal meer of minder 
prominente of invloedrijke Sallanders 
luisteren naar Elshof en de zijnen die 
het onderwerp ‘een nieuw hospice’ op 
de agenda wilden zetten. “Duidelijk 
was toen dat er veel geld nodig zou 
zijn en dat we dus ook veel draagvlak 
onder de mensen moesten krijgen. 
Die bijeenkomst in de Bagatelle gaf 
een heleboel positieve energie. Ik 
herinner me nog dat de toenmalige 
burgemeester Piet Zoon zei; “Als een 
nieuw hospice in andere plaatsen 
kan, dan kan het hier in Raalte zeker.”

In juni volgde een tweede sessie 
in Hotel de Zwaan waar de eerste 
concrete ideeën voor inzamelings-
acties boven kwamen. “Sommigen 
zijn in schoonheid gestorven, veel 
anderen zijn ook uitgevoerd. Vanaf 

dat moment werd het boemeltreintje 
richting nieuwbouw een sneltrein. Ook 
bestuurlijk hebben we grote stappen 
gezet. Tientallen acties zijn er geweest, 
groot en klein, en dat gaat nog steeds 
door. Op z’n Sallands vaak, dus met 
een feestje. In met name protes-
tant-christelijke plaatsen zie je dat 
voor zoiets gewoon een groep welge-
stelden de portemonnee trekt, maar 
hier in Salland doen we het liever met 
een mooi feestje.”

“Waarom het nieuwe hospice zo is 
gaan leven en zovelen in beweging 
heeft gebracht? Ik denk dat iedereen 
wel ooit in de eigen omgeving een 
sterfgeval heeft meegemaakt. Dan zie 
of merk je persoonlijk dat een voorzie-
ning als een hospice heel belangrijk 
is. Bijna iedereen wil thuis sterven 
maar dat kan gewoon niet 
altijd.”

Ondanks alle blijdschap 
blijft de Broeklander met 
twee benen op de grond 
staan. “We zitten nu 
allemaal in een gewel-
dige flow, maar je moet 
rekening houden met 
een paar moeilijke 
beginjaren. Dat heeft 
met de financiering te 
maken. De eerste twee 

jaar tellen de lagere aantallen 
gasten van de Oude Molenweg 
nog mee. Daar hebben we in de 
exploitatie rekening mee ge-
houden, maar we zullen 
na de opening zeker niet 
vrolijk freewheelend ver-
der kunnen gaan. Het 
wordt dus een sobere 
opening, hoe trots we 
ook op de nieuwbouw 
zijn. We zijn en blijven 
zuinig, dat past bij 
de Cirkel en bij onze 
streek.”

Opening
vrijdag 5 juni,

open huis
zaterdag 6 juni

Op vrijdag 5 juni is de officiële opening van hospice de Cirkel  ’s 

middags om 16 uur voor genodigden.  

Professionele medewerkers uit de zorg bekijken het nieuwe hospice 

al eerder op die middag van twee tot half vier. De vrijwilligers en 

besturen van stichting de Cirkel en de Vrienden van de Cirkel worden 

donderdagavond verwacht.

Op zaterdag 6 juni is er een open dag voor alle belangstellenden  

van tien tot drie uur. Het nieuwe  

Hospice de Cirkel is te vinden aan de  

Monumentstraat 57B in Raalte. 

De Cirkel wilde een hospice dat als ‘thuis’ voelt. En dat heeft het gebouw gekregen, wat architect Martijn de Waal van 

Palazzo Architecten in Holten en Duiven betreft. “Warme kleuren, warme uitstraling, huiselijke gevoelens zijn mijn leidraad 

geweest. Het ontwerp voor het nieuwe hospice straalt rust en huiselijkheid uit. Het is een ‘bijna thuis-huis’.”

tenplaatje bij. Ik zoek de balans: een 
bijzonder vormgegeven gebouw bin-
nen een verantwoord budget”, licht 
de architect zijn werkwijze toe.

De basis voor het ontwerp was de 
wens van Stichting De Cirkel om 
een ‘bijna thuis huis’ te realiseren. 
De Waal: “Ik heb dat vertaald in een 
gebouw dat voelt als je eigen woon-
huis. Warmte. Sfeer. Geborgenheid. 
Rust. Dat zie je terug in het ontwerp: 
geborgenheid in de opbouw, warme 
materialen en een duidelijke indeling 
voor de rust. Als gast krijg je geen 
‘ziekenhuisgevoel’, maar voel je zo 
veel mogelijk de geborgenheid die je 
thuis ook hebt.” 

Het gebouw heeft een eenvoudige 
indeling gekregen. Dat wordt  snel 
duidelijk als je de plattegrond van 
het hospice bekijkt. De centrale func-
ties, zoals keuken en vergaderruimte, 
liggen bij elkaar aan de straatzijde. 
De gastenkamers en de gezamenlijke 
ruimte liggen daar omheen aan de 
tuinzijde.  
 
“Verschillende materialen zijn ge-
bruikt om dit effect te benadrukken. 
De centrale functies hebben een 
warme houten lattengevel, terwijl de 
gezamenlijke ruimte en de gastenka-
mers een warme stenen gevel heb-
ben gekregen”, vertelt De Waal.

Met name dat laatste was een ware 
zoektocht, geeft hij aan. “Bijzondere 
gevels hebben meestal net zo’n 
bijzondere prijs. Een leverancier van 
stenen droeg gelukkig de oplossing 
aan. Door de gevels in polymetrisch 
metselwerk uit te voeren, konden we 
het oorspronkelijke plan handhaven. 
Het metselwerk met vier soorten 
stenen in verschillende afmetingen 
heeft een bijzondere gevel opgele-
verd.”  
Bijzonder is volgens hem niet alleen 
het gebouw dat er nu staat, maar 
ook de manier waarop het allemaal 
tot stand is gebracht. Als winnaar van 
een prijsvraag onder architecten-
bureaus in 2010 is Palazzo vanaf het 
begin bij de plannenmakerij betrok-
ken geweest. 

De Waal: “De ideële benadering, 
veelal door vrijwilligers, zorgde voor 
een eigen karakter, ook als het gaat 
om de financiering. Vrijwel alle bedrij-
ven hebben bij de ontwikkeling en 
de bouw hebben iets extra’s gedaan, 
gewerkt tegen lagere tarieven of zelfs 
diensten en goederen gratis verstrekt. 
Daarnaast hebben we in gesprekken 
met de gemeente en de buurt altijd 
in goed overleg oplossingen kunnen 
vinden. Die betrokkenheid van alle 
partijen heeft een positieve invloed 
op de bouw gehad. Daar kan ieder-
een trots op zijn.“

Voor De Waal begint elk ontwerp met 
ideeën. “Meestal reële en haalbare 
ideeën, maar soms ook de vreemdste 

concepten. Ze vormen samen een 
uitgangspunt waar zowel opdracht-
gever als gebruiker enthousiast over 

zijn. De gebruiker vindt functionaliteit 
en vormgeving belangrijk. Voor de 
opdrachtgever komt daar het kos-

Martin Kemper, oprichter van Palazzo Architecten presenteerde op Valentijnsdag 2013 in restaurant de Bagatelle in 
Mariënheem de eerste schetsontwerpen voor het nieuw te bouwen hospice in Raalte.
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Zorg is niet te meten, dat moet je voelen...

1 aanspreekpunt voor:
• Schilderwerk en behang
• Glaswerk
• Interieuradvies
• Politiekeurmerk Veilig Wonen
• Vloer-, dak- en spouwmuurisolatie
• Stuc-, spackwerk en wandafwerking
Lenferink Lemelerveld B.V.
Ambachtsweg 4, 8152 BA  Lemelerveld
Tel. (0572) 37 17 77 
info@lenferink.com • www.lenferink.com

Lenferink feliciteert Hospice Raalte
met een prachtige start! Coördinatoren Riek Martens en Paulien Kappert kijken uit naar verhuizing: 

 ‘Knusheid en sfeer oude hospice ook in Monumentstraat’

Coördinator Ineke de Koning: ‘Kiezen voor hulp thuis of in het hospice’

Thuisvoelen is belangrijker dan thuis zijn bij sterven

“Het huidige hospice aan de Oude Molenweg is klein maar knus. Die knusheid 

en die sfeer willen we overbrengen naar het nieuwe hospice aan de Monu-

mentstraat. Daar moet nu nog de ziel in komen kun je zeggen maar het wordt 

een heel bijzonder gebouw.”  Toch denkt Riek Martens, coördinator hospice, wel 

dat ze de oude locatie een beetje zal missen: “Daar hebben we toch ruim  

10 jaar gezeten sinds de start. Een bijzondere tijd voor al die gasten en vrijwilli-

gers die er waren.”

Het nagelnieuwe gebouw met veel 
ruimte en mogelijkheden aan de Mo-
numentstraat zal er voor zorgen dat de 
herinneringen aan het oude onderko-
men snel gaan vervagen, zo verwacht 
ze. “Onze gasten hebben er bijvoor-
beeld veel meer privacy, elke kamer 
heeft een eigen toilet en badkamer. De 
hele inrichting is ook warm en knus.  
De gasten mogen zelf geliefde spullen 
meenemen, dat wordt alleen maar 
gestimuleerd. Deze gasten zijn bezig 
om hun leven af te sluiten, daar horen 
vertrouwde dingen bij. Aan de Oude 
Molenweg bracht iemand dan bij-
voorbeeld zijn of haar geliefde stoel 
mee. Of een grootbeeldtelevisie. Ik 
denk dat de nieuwe tv’s aan de Mo-

numentstraat trouwens wel een stuk 
groter zijn. En wij hebben zelf als stich-
ting de Cirkel nu veel meer ervaring 
en expertise. Bij de start destijds tien 
jaar geleden werden we met z’n allen 
zo’n beetje in het diepe gegooid. 
Moesten we meteen leren zwemmen.”

In het nieuwe hospice zijn vier kamers 
die voor mensen in hun laatste weken 
of dagen gebruikt kunnen worden. In 
het oude hospice waren er 2 kamers, 
beneden en boven. Met het probleem 
dat er geen traplift was zodat sommi-
ge gasten of hun bezoekers niet naar 
boven konden. In het nieuwe hospice 
is dus veel meer ruimte. Is daar be-
hoefte aan? 

den ze dezelfde medische zorg met 
huisarts en thuiszorg. Want onze 
vrijwilligers zijn mantelzorgers, geen 
verpleegkundigen. “ Meer kamers en 
dus gasten betekent ook dat er meer 
vrijwilligers nodig zijn, zo weet Paulien 
Kappert uit Olst, sinds 1 maart coördi-
nator voor hospice en terminale zorg 
thuis. Daarvoor was ze vrijwilligersco-
ordinator bij De Hartkamp in Raalte.  

“Voor beide 
takken 
hebben 
we nog 
nieuwe 
mensen 
nodig, 

al zijn we 
al een 

heel eind op weg. Die uitbreiding is 
uiteraard gebeurd met het oog op 
de nieuwbouw van het hospice. Daar 
krijgen wij als coördinatoren van de 
Cirkel, de enige beroepskrachten, ook 
onze werkruimte. Voor het hospice 
streven we naar zo’n 60 vrijwilligers, nu 
zitten we ruim boven de 45. Voor de 
terminale zorg thuis willen we graag 
ongeveer 20 vrijwilligers in totaal. Nu 
zijn dat er 17. Het zou bovendien mooi 
zijn als er ook vrijwilligers in het hospi-
ce komen die onze gasten willen en 
kunnen verwennen met bijvoorbeeld  
een manicure of pedicurebehande-
ling. Of een behandeling door een 
kapster.”

Met voldoende vrijwilligers voor de 
zorg thuis en het hospice, proberen 
we de huidige vrijwilligers niet te 
‘overvragen’, zo benadrukken de 
coördinatoren. “Bovendien streven 
we ernaar dat zowel de gasten in 
het hospice als de mensen thuis met 
een vaste groep vrijwilligers te maken 
krijgen.  Dat er dus niet elke keer weer 
iemand anders aan je bed komt te 
staan.”

“In de jaren aan de Oude Molenweg 
hebben we goed bijgehouden hoe-
veel aanvragen er waren. Een vraag 
waar we soms niet aan konden vol-
doen omdat het met twee gasten vol 
was. Daarnaast zie je dat er sprake is 
van vergrijzing en dat ouderen langer 
thuis moeten blijven. Bijna iedereen 
wil het liefst thuis sterven, maar als 
dan het bed in de woonkamer moet 
komen te staan, dan verandert dat. 
Ik wil van mijn huis 
geen zieken-
huis maken, 
zo zeggen 
sommigen 
die vervol-
gens voor 
het hospi-
ce kiezen. 
Daar 
hou-

De Cirkel biedt al 30 jaar thuis en 10 jaar in het hospice 

vrijwillige terminale zorg in Salland. Veel mensen heb-

ben zo ondersteuning gehad in een verdrietige en 

moeilijke periode van hun leven. “Onze kracht 

is het aanbieden van hulp bij de mensen thuis 

of in de huiselijke omgeving van het hospice,” 

zo zegt Ineke de Koning, coördinator terminale 

zorg thuis van De Cirkel.

willen zij 
graag en is 
dat te rege-
len,” zo legt zij uit.  
“De Cirkel staat voor 
terminale zorg. Dat betekent dat de le-
vensverwachting maximaal ongeveer 
drie maanden mag zijn. Dat is bijna 
nooit precies te zeggen, maar een 
arts kan vaak wel een indicatie geven 
over de nog te verwachten levens-
duur. Als dat binnen die drie maan-
den is, kan De Cirkel ondersteuning 
bieden, zowel thuis als in het Hospice. 
In beide situaties bieden onze vrij-
willigers warme en persoonlijke zorg, 

passend bij wat de mensen 
graag willen. Elke vrijwilliger 

is geschoold en ervaren 
in het bieden van hulp 

aan mensen die 
gaan overlijden.” 

Het nieuwe hospice 
aan de Monu-
mentstraat staat 
nu midden in de 

belangstelling maar 
bij De Cirkel kan ge-

kozen worden; voor dat 
nieuwe hospice of voor de 

zorg thuis.  
“Heel veel mensen willen het liefst 

tot op het laatst in hun eigen huis 
blijven. In de dagelijkse praktijk is dat 
lang niet altijd haalbaar of wenselijk. 
Door gezondheidsproblemen gaat 
een groot aantal mensen al eerder 
naar een woonzorgcentrum of een 
verpleeghuis. Ook voor mensen die 
nog wel thuis wonen, is daar blijven 
niet altijd de beste oplossing. Een 
hospice kan dan uitkomst bieden.” 
De Cirkel gaat dan met mensen en 

hun naasten in gesprek om te kijken 
welke mogelijkheden er zijn om thuis 
te blijven of juist naar het hospice te 
gaan, zo vertelt de vriendelijke Ineke. 
“We gaan kennismaken bij de men-
sen thuis of waar zij op dat moment 
verblijven, bijvoorbeeld een ziekenhuis. 
We brengen in kaart wat de wensen 
zijn en hoe we dat het beste kunnen 
regelen. In de thuissituatie kunnen 
onze vrijwilligers de taken van de 
familie tijdelijk overnemen en hen 
daarmee de ruimte bieden om eens 
rust te nemen. Dat kan zijn door meer-
dere nachten of dagdelen per week 
aanwezig te zijn en te waken.”

Het werkgebied voor de terminale 
thuiszorg omvat de gemeente Raalte, 
een groot deel van de gemeente 
Olst-Wijhe en de dorpen Haarle en 
Lemelerveld. Het Hospice biedt daar-
naast ook mogelijkheden als iemand 
niet in deze streek woont, maar zijn of 
haar familie wel.  “Bij De Cirkel beschik-
ken we over een groep goed opgelei-
de en heel betrokken vrijwilligers, die 
ervoor kiezen om zich in te zetten voor 

een medemens die terminaal ziek is. 
Dat is best een bijzondere keuze want 
je komt natuurlijk vaak in verdrietige 
situaties terecht. Regelmatig melden 
mensen zich bij ons aan na een er-
varing binnen de familie-, vrienden- of 
bekendenkring.”

De vrijwilligers in zowel het hospice 
als thuis nemen geen verpleegkun-
dige taken over, zo benadrukt Ineke, 
zij doen hun werk in het verlengde 
van de naasten, de mantelzorgers. 
“De zorg van de eigen huisarts en de 
thuiszorg gaan dan ook gewoon door. 
Kenmerken van de zorg door vrijwilli-
gers zijn het aanwezig zijn, aandacht 
geven en doen wat nodig is.”  
Sommigen denken dat dit alles wel 
veel geld zal kosten, maar het tegen-
deel is waar. “Aan de hulp bij de men-
sen thuis zijn geen kosten verbonden. 
Voor het hospice ligt dat anders. Dan 
vraagt De Cirkel een bijdrage van 
40 euro per dag. Daarvoor is echter 
vaak een vergoeding te krijgen via de 
aanvullende verzekering van de zorg-
verzekeraar.”

Als mensen zelf (of hun naasten) in 
de laatste fase van het leven komen, 
dan kunnen er veel vragen op je af 
komen. Hoe zal het verder gaan, wie 
kunnen er voor me zorgen, waar kan 
ik verblijven, welke mogelijkheden 
zijn er en kan ik dat betalen? Zomaar 
wat vragen die bij Stichting De Cirkel 
regelmatig voorbij komen, zo weet zij 
uit ervaring.  
“Wanneer iemand zich bij ons meldt 
nemen wij er de tijd voor om samen 
met de mensen te kijken wat er aan 
de hand is en welke ondersteuning 
daar het beste bij past. Voorop staat 
de eigen keuze van mensen, wat 

Berdine Koekoek is Coördinator Palliatief Netwerk Salland en Oost Veluwe in 

Deventer. In 2014 studeerde zij af op het onderzoek ’Regie over de plaats van 

sterven’ aan de Universiteit van Utrecht.

Volgens de statistieken van het CBS 
overlijden er elk jaar 140.000 mensen 
in Nederland. Van de mensen die na 
een ziekbed of chronische aandoe-
ning overlijdt (80.000), sterft 36 pro-
cent thuis, 26 procent in een verpleeg-
huis, 22 procent in een ziekenhuis, 8 
procent in een verzorgingshuis en 7 
procent in een hospice.

Thuis (kunnen) sterven is belangrijk in 
Nederland. De meeste mensen (68%) 
geven hier de voorkeur aan. Als het 
thuis niet gaat of mensen willen niet 
thuis sterven, dan zijn er verschillende 
alternatieven in zogenaamde pallia-
tief terminale bedden. Deze bedden 
zijn sinds 2004 enorm in aantal toege-
nomen en er is veel geïnvesteerd in 
patiënten- en publieksvoorlichting.

Toch lukt het 32% van de chronisch 
zieke mensen die thuis willen over-
lijden niet om dit te realiseren en is 
20% niet in het gewenste hospice 
overleden. Van de mensen die niet op 
de plaats van voorkeur zijn overleden, 
stierf 20% in een ziekenhuis, 26% in 
een verpleeghuis en 8% in een verzor-
gingshuis.  
Deze uitkomsten wekken de indruk 
dat wens en realiteit ver uiteen liggen. 
Patiënten blijken echter minder waar-
de te hechten aan de fysieke plaats 
van sterven dan de cijfers doen ver-
moeden. ‘Thuis voelen’ is veel belang-
rijker dan ‘thuiszijn’ en ‘thuis’ blijkt een 
rekbaar begrip dat zich laat omzetten 
in een objectief, subjectief en spiritu-
eel huis. Mensen die al langer in het 
verpleeghuis wonen, beschouwen dit 
als hun huis. De discrepantie tussen 

wens en realiteit is hiermee veel klei-
ner dan de cijfers doen vermoeden. 
Gevoelens die geassocieerd worden 
met ‘thuis’, zoals sfeer, aandacht, be-
trokkenheid, tijd en veiligheid hadden 
patiënten wel in het verpleeghuis en 
hospice, maar werden in het zieken-
huis gemist. 

De steekproef bij opgenomen patiën-
ten in een hospice, bevestigt het ont-
stane beeld dat de keuze daarvoor 
niet bewust wordt gemaakt. Patiënten 
kiezen niet voor 24uurs medische en 
verpleegkundige beschikbaarheid, 
maar baseren hun keuzen op andere 
gronden zoals de ligging in de eigen 
omgeving. Of omdat men goede ver-
halen over het hospice heeft gehoord. 
De vroegere onbekendheid met hos-
pices is sterk verbeterd.  
 
De stelling dat tijdig spreken over het 
levenseinde leidt tot het tijdig bespre-
ken en/ of vastleggen van wensen 
gaat niet op voor de plaats van ster-

ven. De laatste rustplaats wordt wel 
in een vroeg stadium besproken en 
vastgelegd, waarna de meeste men-
sen zoveel mogelijk doorgaan met 

hun ‘gewone’ leven. Zingeving blijkt 
belangrijker dan plannen en gaat 
vooraf aan besluitvorming over de 
plaats van sterven. 

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE  WWW. PALAZZOGROEP.NL 

ARCHITECT VAN DE NIEUWE HOSPICE FELICITEERT DE CIRKEL! 

vestigingen in Holten en Duiven 

H O M E

Architectuur vestigingen in Holten en Duiven

PARKEREN

VERDUURZAMEN

TRANSFORMEREN

WONEN PARTICULIER

WINKELEN

ZORGEN

LEREN

WERKEN

WONEN

BOUWMANAGEMENT

ENGINEERING

ARCHITECTUUR

F I L T E R

Engineering Bouwmanagement

P R O J E C T E N N I E U W S P A L A Z Z O C O N T A C T

ARCHITECT VAN DE NIEUWE HOSPICE FELICITEERT DE CIRKEL!

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE WWW.PALAZZOGROEP.NL

 
 
 
 
 
 
  
 

Economisch & betrouwbaar. De kracht van IBZ!  
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Ingenieurs 
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Raadgevend
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Ontwerpen, 
      berekenen,  
            en tekenen 
                  van constructies 
 

Smidsweg 13 
Postbus 207 
7440 AE Nijverdal 
 
Tel:  0548-631919 
Fax:  0548-631918 
Email:  info@ibz-bv.nl 
Website: www.ibz-bv.nl 
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WWW.KLINK-NIJLAND.NL

Wegwijs in
samenleving

Een blijvende herinnering in steen

De Meente 7 - 8121 EV Olst
Tel: 0570 - 562648 - Fax: 0570 - 561354

E-mail: info@hafkampnatuursteen.nl
WWW.HAFKAMPNATUURSTEEN.NL

Levering gevelstenen en dakpannen Hospice Raalte 
verzorgd door Brinkman Baksteencentrum

Boerhof Projectinrichters is dé specialist in 

projectinrichting. Wij ontwerpen, leveren 

en produceren creatieve oplossingen met 

name voor kantoor, onderwijs en zorg. 

Samen met u kijken we naar de ideale 

omgeving  om prettig te leren, te werken en 

te zorgen. Benieuwd naar wat Boerhof voor 

u kan betekenen? U bent van harte welkom 

in onze inspirerende showroom, of neem 

contact met ons op voor een vrijblijvende 

afspraak. 

Dorpsstraat 41-43,  

8111 AC Heeten   

T. 0572 38 24 24   

E. info@boerhof.nl  

www.boerhof.nl

Ingericht op succes
hoftheater raalte

“Het was een uitdaging om het prachtige ontwerp voor de nieuwbouw van 

het hospice voor Stichting De Cirkel binnen het beschikbare budget te 

bouwen. Dat is voornamelijk gelukt omdat de uitvoering een lokale 

aangelegenheid was. Bij de bedrijven was de betrokkenheid groot 

en de bereidheid om zoveel mogelijk tegen kostprijs werkzaamhe-

den uit te voeren optimaal.”

Martijn Endeman, adjunct-directeur 
van hoofdaannemer Bouwbedrijf 
Gebr. Meijer uit Raalte, blikt uitermate 
tevreden terug op de afgelopen pe-
riode waarin de nieuwbouw van het 
hospice aan de Monumentstraat in 
Raalte tot stand is gebracht. Want on-

danks een aantal vorst-
dagen heeft de bouw 
geen enkele vertraging 
of tegenslag gehad. 
“Alle betrokkenen heb-
ben hun inzet getoond 
en hun bijdrage geleverd. 

Klaas Koekkoek blij met nieuwe hospice:
‘Maar acties blijven ook na de opening nodig’ 
“Het is zeker genieten dat het nieuwe hospice er nu is, daar hebben we met 

z’n allen hard genoeg voor gewerkt.” Toch verloochent Klaas Koekkoek (68), 

bestuurslid van stichting de Cirkel zijn commerciële achtergrond in de grafi-

sche wereld niet: “We praten straks wel over onroerend goed van een kleine 

miljoen euro. Dan zul je het hospice toch bedrijfsmatig moeten runnen, com-

pleet met afschrijvingen en reserves voor als er iets kapot gaat of er geschil-

derd moet worden. Winst maken hoeft niet, de zorg blijft de basis maar het 

wordt toch een andere insteek dan we afgelopen jaren gewend waren.”

De energieke Koekkoek, hij werkte (en 
werkt nog) bij grafische en uitgeef-
concerns als Kluwer en BDU (Barne-
veld) is relatief kort actief bij stichting 
de Cirkel, eigenaar van het nieuwe 
hospice aan de Monumentstraat. 
“Ik was als toenmalig president van 
de Lions Club Raalte bij het bekende 
Valentijnsontbijt in restaurant de Ba-
gatelle in 2013.  Daar werd gesproken 
over de plannen voor nieuwbouw. Er 
kwam nog niet zoveel respons, dus 
heb ik wat vragen gesteld. Jos Elshof, 
de voorzitter, vroeg me kort daarna 
om toe te treden tot het bestuur. Op 
de tweede grote bijeenkomst in Hotel 

de Zwaan werd alles een stuk concre-
ter. Toen hebben we enkele doelen 
gesteld. Wat voor zorg is er nodig en 
wat is financieel haalbaar? En hoe 
kunnen we een plan maken dat snel 
voldoende zekerheid biedt om tot 
bouwen over te gaan? Ik hanteer 
altijd dat twee derde deel van een 
begroting zeker moet zijn, terwijl je 
voor een derde deel risico’s kunt ne-
men. Ik ben voorzitter geworden van 
twee commissies, de werkgroep finan-
ciële commissie & ambassadeurs en 
de werkgroep bouwfonds & realisatie 
bouw. Tegelijkertijd was bestuurslid  
Elise Venemans druk bezig met aller-

lei PR-activiteiten zoals de Fair in De 
Leeren Lampe. Je kreeg dus steeds 
meer reuring. Begin 2014 hebben we 
er als bestuur een klap op gegeven, 
de bouw kon doorgaan. De provincie 
Overijssel kwam toen met een bijdra-
ge van een ton. Dat was erg belang-
rijk om iedereen te laten zien dat de 
plannen heel serieus waren.” 

In totaal heeft de bouw van het 
hospice, inclusief inrichting en be-
strating maar exclusief de grond (in 
erfpacht van de gemeente Raalte) 
zo’n 850.000 euro gekost. Via tientallen 
grote en kleine acties met Sallands 
Laatste Tentfeest als klapper, kwam 
ongeveer anderhalve ton binnen. “En 
dat gaat gelukkig nog steeds door. 
Het is belangrijk, het geeft aan dat 
het gedragen wordt door de mensen. 
Daarnaast is er veel van ondernemers, 
organisaties en fondsen gekomen. Er 
was vorig jaar wel enige opschudding 
toen bekend werd dat de Roparun 
175.000 euro beschikbaar had ge-
steld voor de inrichting. Zij wilden 
echter niet dat wij dat direct in Raalte 

zouden melden, maar hebben het 
bedrag later zelf wel op de eigen 
website gezet.”

Financieel is Koekkoek nu dus tevre-
den, maar hij waakt voor teveel op-
timisme; “Ga er maar van uit dat de 
eerste twee jaar verliesgevend zijn. We 
moeten de zorg in die twee jaar ei-
genlijk voorfinancieren. Daarom is het 
belangrijk dat de acties doorgaan, 
ook als de euforie van de opening 
voorbij is. Het is heel normaal dat ook 
andere goede doelen aan de weg 
willen timmeren tenslotte. Daarom zijn 
we bezig met legaten, eigenlijk schen-
kingen dus en met obligaties van 
1000 of 2500 euro. Die worden over 
minimaal tien jaar zonder rente terug-
betaald na uitloting. Ik hoop dat het 
ons een ton zal opleveren. Het begin is 
er, maar ik reken op een sneeuwbalef-
fect als mensen zien dat anderen zo’n 
obligatie kopen.” 
 “De echte omslag is volgens mij vorig 
jaar gekomen. Toen presenteerden 
we tekeningen van de architect die 
dat niet voor niks hoefde te doen. De 

beeldvorming bij ondernemers, on-
terecht,  was toen toch dat alles maar 
voor niks moest. Toen veranderde dat. 
Ik ben zelf ondernemer geweest en 
weet dat de pijp moet blijven roken.”

Wout Wagenmans is een blije wethouder:
‘Hospice wordt nu gezien als van ons allen’
Hij is intensief betrokken bij de realisering van het nieuwe hospice; wethouder 

Wout Wagenmans van de gemeente Raalte. En niet alleen bij het moonwalken 

(“Twee keer 20 minuten!”) op het terras van Sallands Laatste Tentfeest 

eind oktober, maar al enkele jaren geleden toen het bestuur van 

stichting de Cirkel met hem kwam praten.

Dat bestuur trof name-
lijk een zeer positieve 
wethouder, zo geeft 
de Heetenaar eerlijk 
toe: “Want ik vind het 
werk en het ge-
dachtegoed van 
het hospice echt 
fantastisch. Vrijwil-
ligers die anderen 
ondersteunen in 
hun laatste dagen, 
tijdens het sterven, 

die andere mensen daarmee zoveel 
ontlasten, dat is geweldig belangrijk. 
Dat moet je als gemeente zo veel 
mogelijk ondersteunen en faciliteren.”

“Het oude onderkomen aan de Oude 
Molenstraat is sterk verouderd, dat 
was me wel snel duidelijk. Je gaat 
dan kijken naar andere locaties in 
en rond het centrum van het dorp 
die mogelijk geschikt zijn om een 
nieuw hospice te bouwen. Uiteindelijk 
hebben we dat dus gevonden aan 

de Monumentstraat, een heel goede 
plek denk ik zelf. Als gemeente heb-
ben we de grond, die ons eigendom 
was,  in erfpacht uitgegeven, in eerste 
instantie voor vijf jaar. Voor een maat-
schappelijke instelling hadden we 
dat niet eerder gedaan als gemeente 
Raalte.  Ook toenmalig burgemeester 
Piet Zoon stond er altijd helemaal 
achter, dat mag best gezegd wor-
den.”

 “Vanaf het begin heb ik tegen de 
mensen van de Cirkel gezegd dat ze 
volop in de picture moesten komen 
te staan, dat ze bekender moesten 
worden om meer draagvlak in de sa-
menleving te krijgen. Met al die acties 
is dat zeker gelukt, het bestuur heeft 
ook geweldige slagen gemaakt, 
complimenten! Je zag een steeds 

positiever gevoel onder de Sallandse 
bevolking, het hospice werd echt 
geaccepteerd en gezien als iets voor 
ons allemaal.”

Meer achter de bestuurlijke schermen 
was Wagenmans onder meer druk 
met de omwonenden van de Monu-
mentstraat. “Die heb ik uitgenodigd 
in het gemeentehuis en de plannen 
toegelicht. Je kunt je voorstellen dat 
sommigen het best confronterend 
vinden als er weer een begrafenisauto 
arriveert of wegrijdt. Het plan is ook 
enkele keren bijgesteld, bijvoorbeeld 
de plaats van de parkeerplaatsen. 
Dat heeft nu in de buurt voor veel 
draagvlak gezorgd. Het hospice heeft 
nu een besloten, bijna intieme sfeer. 
We mogen er met z’n allen geweldig 
trots op zijn.”

Het nieuwe Hospice werd mede 
mogelijk gemaakt door onder 

meer;

Roparun

Mont Ventoux

Dr. Vaillant fonds

Rotary-Raalte

Lionsclub Raalte

Rabobank Salland

En natuurlijk heel veel besturen, 
verenigingen, vrijwilligers, organi-
satoren, sponsors, donateurs en 

bezoekers van tientallen grote en 
kleine acties.

Bijzondere metselstructuur

Opvallend aan het nieuwe hospice is onder andere het bijzondere gevel-
metselwerk, uitgevoerd als zogenaamd polymetrisch metselverband. Het 
metselwerk bestaat uit vier verschillende soorten stenen die in verschillende 
afmetingen zijn verwerkt. Nieuw in de markt en voor de eigen metselaars 
van Gebr. Meijer Bouwbedrijf een heel gepuzzel om ze in hoogte en breedte 
passend te maken. Maar fraai om het eindresultaat te zien.

We hebben het gemeenschappelijke 
doel voor ogen”, aldus Endeman die 
spreekt over een bijzonder project. 

Bouwbedrijf Gebr. Meijer is na een 
selectiefase uitverkozen als 

hoofdaannemer voor dit 
project en is zo in een 

vroeg stadium betrokken 
bij de nieuwbouw. “Er is 

uiteindelijk een bouw-
team geformeerd uit 
Assink Weustink als 
elektrotechnisch en 
Disselhorst Heeten 
als werktuigkundig 
installateur. Naast 
schilderwerk door 

Lenferink Lemelerveld, 
de inrichting door 

Boerhof Heeten en het 
terrein door Klink-Nijland 

zijn veel werkzaamheden 
in eigen beheer uitgevoerd,“ 

vertelt Endeman.

Hij waardeert in het bijzonder het 
enthousiasme en betrokkenheid 
van de bouwcommissie die namens 
De Cirkel het gehele traject heeft 

begeleid. “Voorzitter Klaas Koekkoek, 
penningmeester Herman Hekkert en 
bouwkundige Theo Vlaskamp waren 
vrijwel dagelijks op de bouwplaats. 
Niet uit noodzaak, maar puur uit be-
langstelling. Mede daardoor is het 
een uitermate prettige samenwerking 
geweest. Als gemeenschap mogen 
we trots zijn op dit resultaat.”

Ook spreekt hij zijn waardering uit 
naar de omwonenden. “Bouwen zon-
der overlast kan niet. We hebben de 
buurt zoveel mogelijk op de hoogte 
gehouden. Het parkeren leverde wel-
eens  overlast op, maar met De Hori-
zon en de buren zijn we daar in goed 
overleg altijd uitgekomen.“ 

Terugblikkend concludeert Endeman 
dat alles plezierig is verlopen. “We 
dragen het hospice een zeer warm 
hart toe. Hopelijk kan het tot in lengte 
van jaren zijn grote waarde voor men-
sen in de laatste fase van hun leven 
bewijzen.”

Martijn Endeman van Bouwbedrijf Gebr. Meijer:
‘Lokale betrokkenheid basis voor geslaagde nieuwbouw’ 
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Met liefde voor uw tuin

Met liefde voor uw tuin
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Sterk in containers
Zelf aan de slag in huis en/of tuin, maar u wilt niet elk uur van de dag tegen 
de rommel aankijken? Kom dan eens langs bij het bedrijf dat een lange 
geschiedenis kent in de inzameling en verwerking van afval. Hoogeboom 
Raalte heeft voor elke klus de juiste container in huis, van 2m3 tot 40m3. 
Profiteer van de echte Hoogeboom service, want wij brengen en halen de 
containers en regelen ook de verwerking van uw afval. Met Hoogeboom 
Raalte weet u zeker dat u ruimte krijgt...

Aannemen van werk, recycling en verhuur
www.hoogeboom-raalte.nl Tel: 0572-352250

Sterk in uitvoering

Sterk in containers
Zelf aan de slag in huis en/of tuin, maar u wilt niet elk uur van de dag tegen 
de rommel aankijken? Kom dan eens langs bij het bedrijf dat een lange 
geschiedenis kent in de inzameling en verwerking van afval. Hoogeboom 
Raalte heeft voor elke klus de juiste container in huis, van 2m3 tot 40m3. 
Profiteer van de echte Hoogeboom service, want wij brengen en halen de 
containers en regelen ook de verwerking van uw afval. Met Hoogeboom 
Raalte weet u zeker dat u ruimte krijgt...

Aannemen van werk, recycling en verhuur
www.hoogeboom-raalte.nl Tel: 0572-352250

Sterk in uitvoering

telefoon
fax

email
website

Dorpsstraat 30
8111 AD  Heeten
0572 - 381246
0572 - 382446
info@disselhorstheeten.nl
www.disselhorstheeten.nl

elektra
sanitair
zinkwerken
verwarming

  Dorpsstraat 30, Heeten
 Telefoon 0572 - 381246
 email info@disselhorstheeten.nl
 website www.disselhorstheeten.nl
 

telefoon
fax

email
website

Dorpsstraat 30
8111 AD  Heeten
0572 - 381246
0572 - 382446
info@disselhorstheeten.nl
www.disselhorstheeten.nl

elektra
sanitair
zinkwerken
verwarming

telefoon
fax

email
website

Dorpsstraat 30
8111 AD  Heeten
0572 - 381246
0572 - 382446
info@disselhorstheeten.nl
www.disselhorstheeten.nl

elektra
sanitair
zinkwerken
verwarming

Voor een duurzame

relatie en installatie!

.
 email info@dgreen.nl
 website www.dgreen.nl 

Zij bevelen het Hospice aan….. Comité van Aanbeveling
Dit comité is aangesteld om mee te helpen de nieuwbouw van het hospice van de grond te krijgen, door hun kennis in te zetten en hun netwerken aan te spreken.

Huisarts Pauline Hoogwater lid van Comité van Aanbeveling
De Raalter huisartsen Wim Veldhuis en Pauline 

Hoogwater zijn beiden nauw betrokken bij het 

hospice. Als er een patiënt uit Raalte naar het 

hospice gaat, dan blijft de eigen huisarts voor 

zijn of haar patiënt zorgen. Mocht er een patiënt 

van buiten Raalte in het hospice worden opge-

nomen, dan neemt huisarts Wim 

Veldhuis de zorg over. In vakan-

tietijd en waarneemperioden 

neemt Pauline Hoogwater dat 

over. Zij is ook lid van het Comité 

van aanbeveling.

“Als huisartsen komen wij meer 
dan gemiddeld in het Hospice. 
Er is veel contact met de coördi-
natoren, vrijwilligers en thuiszorg 
om de zorg goed te organiseren. 
De vrijwilligers en coördinatoren 
weten veel van terminale zorg 

en weten wanneer er met ons ge-
beld moet of kan worden. Ook komen 

wij met regelmaat visite maken, zonder direc-
te aanleiding, om vragen te beantwoorden en 

patiënten te vervolgen. Deze samen-
werking verloopt bijzonder goed en 
prettig,” zo vertelt Pauline Hoogwater. 
“Persoonlijk vind ik het heel belangrijk 
en fijn dat je iets voor een patiënt kan 
en mag doen in zijn of haar laatste 
levensfase. Het is meestal een inten-
sieve periode, waar veel ‘fine-tuning’ 
nodig is.  Het is prettig voor ons als 
huisartsen te weten dat een patiënt 
goed verzorgd wordt, en dat er altijd 
iemand in de buurt is als dat nodig 
is. En als dat thuis niet kan, dan is het 
hospice een mooie plek om dit te 
bieden.”

“Waar we met het oude hospice 
tegen aan liepen was dat we niet 
iedereen konden opnemen. Onder 
andere omdat niet iedereen in aan-
merking kwam voor een plek op de  
eerste verdieping. Of er was echt een 
tekort door de twee bedden. Ook was 
de bouw inmiddels verouderd. Het 
hospice was toe aan een ander on-
derkomen. Toen mijn steun gevraagd 
werd voor de nieuwbouw, hoefde ik 
niet lang na te denken.”

“Het is leuk om dit project te mogen 
ondersteunen, al was het alleen 
maar door zitting te mogen nemen 
in het Comité van aanbeveling. Vele 
mensen hebben hard gewerkt om 
het te ondersteunen en geld in te 
zamelen.  Mijn rol was minder groot, 
maar mensen vonden het wel prettig 
om te ervaren dat wij dit project als 
huisarts(en) ondersteunen. Ook zijn er 
mensen geweest die als waardering 
voor mijn steun en zorg in de laatste 
levensfase, als dank geld aan het 

hospice hebben gegeven voor de 
nieuwbouw. Daar ben ik uiteraard 
heel dankbaar voor!”

“Het is prachtig om in Raalte de saam-
horigheid te mogen ervaren, dat we 
dit met z’n allen voor elkaar hebben 
gekregen. Zoals ik vaak zeg: ik vind het 
geweldig dat mensen hier nog echt 
voor elkaar zorgen! Dat blijkt uit het 
feit dat we met z’n allen nu een mooi 
hospice hebben, waar wij weer goed 
voor een ieder kunnen zorgen.”

“De laatste jaren heb ik wat meer tijd voor goede doelen. Toen ik werd benaderd om 
voor de Hospice in het Comité van Aanbeveling deel te nemen, heb ik niet lang hoe-
ven na te denken. Een nieuw Hospice voor Raalte was erg had nodig. Bovendien 
waren de juiste personen al bestuurlijk een tijd  bezig dit te realiseren. Het geeft 
voor mij persoonlijk voldoening wat voor anderen te kunnen doen. Het is een 
prachtig gebouw geworden en een aanwinst voor Raalte.”

John Boerhof, Boerhof Heeten Vastgoed B.V.

“Zorgen voor elkaar hoort bij sa-
men-leven. Dat is mij uit het hart 
gegrepen. En zeker bij samen-le-
ven in Salland zou ik er aan toe 
willen voegen. Er zijn vele mensen 
die mij op weg geholpen hebben 
in mijn leven en die er daardoor 
mede voor gezorgd hebben dat 
ik kon bereiken wat ik graag wilde. 
Dat houdt in dat er voor mij ook 
verplichtingen terug zijn. Verplich-
tingen die ik met plezier vervul. 
Zeker voor een groep mensen die 
niet zo veel tijd meer heeft om 
nog wensen in vervulling te laten 
gaan. Toen bestuurslid van de 
Cirkel Klaas Koekkoek mij dan ook 
vroeg of ik wilde instappen in het 
Comité van Aanbeveling hoefde ik 
niet te twijfelen. In de brochure van 
het Hospice lees ik wat wij kunnen 
betekenen:  ‘Aanwezig zijn, aan-
dacht geven en doen wat nodig 
is’. ‘Er zijn’ voor je naasten. En zeker 
de terminaal zieke verdient onze 
onvoorwaardelijke steun.”

Gerard Marsman, directeur 
 Coaches Betaald Voetbal, Raalte  

“De realisatie van het benodigde geld voor het nieuwe Hospice is een van 
de hoogtepunten  in mijn bestuursperiode bij de gemeente Raalte geweest. 
Toen er op Valentijnsdag 2013 een ontbijtbijeenkomst werd belegd heb ik 
met anderen mijn persoonlijke ervaringen met de aanwezigheid van een 
hospice in een gemeenschap mogen delen. Dit in de wetenschap dat een 
ieder met een dergelijke voorziening in zijn laatste levensfase te maken kan 
krijgen. Het hebben van een dergelijke voorziening is een groot goed voor 
Salland. Eenieder die zich hiervoor heeft ingezet ben ik zeer erkentelijk. Als 
(voormalig) burgemeester heb ik zo goed als mogelijk getracht het centrale 
doel helpen te realiseren. Als dat doel wordt bereikt ben je blij voor al die-
genen, die zo direct bij het project zijn betrokken. Velen hebben zich ingezet 
om dit doel te realiseren en dan is het fijn om te zien dat het 

draagvlak voor zo’ n basale voorziening erg groot is 
en was. Met natuurlijk als sluitstuk Sallands Laatste 

Tentfeest in oktober 2014, waarbij het nog ont-
brekende bedrag kon worden binnen gehaald. 
Geweldig om mee te maken! 

Dank aan alle geldgevers. Dit is een prachtig 
voorbeeld van spontane publiek-private samen-

werking, waarbij bevolking, overheid en bedrijfs-
leven zich sterk hebben gemaakt zonder allerlei 

structuren toe te passen. De officiële opening zal de 
bekroning zijn van een mooi traject afgelopen jaren.” 

Piet Zoon,  oud-burgemeester van de gemeente Raalte, Heeten

“De ontwikkelingen naar een nieuw hospice volgend, zag 
ik in 2013, een tweet van toenmalig burgemeester 

Piet Zoon van Raalte. Hij roemde de aanpak en 
het goede er van voor zijn gemeente Raalte. 
Ondeugend heb ik geretweet ‘En misschien wel 
Olst-Wijhe’. Veel inwoners van deze gemeente 
zijn namelijk georiënteerd op Deventer en Zwol-
le, maar misschien nog wel meer op Raalte. 
Gevolg: een gesprek met voorzitter Jos Elshof uit 

Broekland van stichting de Cirkel. Twee vragen: 
doet de gemeente Olst-Wijhe een duit in het zakje 

en wil jij lid worden van het Comité van Aanbeveling? 

En zo is het gekomen. En iedere keer weer verbaas ik me over het enthou-
siasme waarmee wéér actie wordt gevoerd en de geweldige resultaten er 
van. Hoogtepunt, Sallands Laatste Tentfeest vorig najaar. Ik twijfel er niet aan 
of menig Sallander zal graag en dankbaar gebruik maken van het nieuwe 
Hospice. Laten we vooral ook de fantastische vrijwilligers die zich voortdu-
rend inzetten, blijven koesteren!”

Cor van den Berg, oud-wethouder van de gemeente Olst-Wijhe,  Wijhe

“Enkele jaren geleden heb ik In mijn rol als voorzitter van de Kring Raalter 
Werkgevers een bezoek gehad van het bestuur van de Cirkel om eens mee 
te denken in de plannen die het had ontwikkeld over een nieuw te bouwen 
hospice. Voor het bestuur was  duidelijk dat je zo’n investering niet kunt 
realiseren zonder geld van sponsors of welke vorm dan ook waaruit je geld 
kunt genereren. Het plan was toen naar mijn idee niet goed financieel on-
derbouwd en de bouwkosten waren veel te hoog ingeschat. Met deze opzet 
zou ik geen ondernemer enthousiast kunnen maken om hierin een bijdrage 
te doen. Ik heb na wat sessies die het bestuur had georganiseerd en waar-
bij Klaas Koekoek zich aanbood als kartrekker om het project vlot te trekken, 
mijn diensten aangeboden in het Comité van Aanbeveling. In mijn rol als 
voorzitter van de Kring zou ik kunnen fungeren als schakel(aar) tussen het 
bouwteam en ondernemers uit de gemeente Raalte om het bouwproject te 
realiseren tegen een zo laag mogelijke investering. De meerwaarde en de 
sponsoring zouden moeten komen uit het gunnen van het project aan on-
dernemers die kennis en arbeid inbrengen tegen een kostenneutrale opzet. 
Zo  zou het Hospicegebouw gerealiseerd kunnen worden met de middelen 
die er voorhanden zijn. Mijn inbreng heeft ertoe geleid dat het bouwteam 
deze gedachte heeft gevolgd. De ondernemers die genegen waren om 
op deze manier te werken hebben allemaal de kans gekregen mee te 
doen zodat het van ons allen is. Het te besteden budget, wat beslist aan de 
magere kant was, is niet overschreden.  Op deze manier hebben de onder-
nemers hun bijdrage geleverd in een stuk sponsoring. De clou hiervan zit in 
het feit dat het in ieder geval werkgelegenheid heeft gebracht in ruil voor 
een geldelijke bijdrage. En dat het onze eigen mensen betreft die bij de 
deze ondernemers hun boterham moeten verdienen. Tot slot moet ik toch 
mijn dank uitspreken naar het bouwteam onder leiding van Klaas Koekoek. 
Dat heeft begrepen (en er voor gestreden) dat het Hospice van ons allen 
is geworden. Dit door eens anders te denken en te doen dan normaliter het 
geval is met het realiseren van bouwkundige werken 
door het niet openbaar aan te besteden maar het 
te gunnen aan onze plaatselijke ondernemers. 
Mijn bijdrage was om dit proces te begeleiden. 
Ik ben trots op wat er nu staat,  zodat onze 
medemens die terminaal ziek zijn hun laatste 
levensfase kunnen doorbrengen in een om-
geving die zij verdienen.”

Willy Haarman, voorzitter Kring Raalter  
Werkgevers,  Raalte 
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LEUK OM TE KRIJGEN, 

LEUK OM TE GEVEN!

Verstilde Eenvoud door Ada van den Bos 
met illustraties van Odilia Klein Koerkamp

Uniek geïllustreerd cadeauboekje met 50 Haiku’s  

(Japanse gedichtjes) 

Een haiku. Hoe geef je in 17 lettergrepen aan wat je bedoelt?  
Ze laten je glimlachen, verwonderen en stemmen tot nadenken. 

Laat u verrassen!  

De opbrengst is bestemd voor het Hospice de Cirkel voor Raalte en omgeving.

Verkrijgbaar bij de boekhandel en te bestellen op

www.thearttobecreative.nl

De opbrengst is bestemd voor het Hospice de Cirkel voor Raalte en omgeving. 

Verkrijgbaar bij de Bruna Raalte en via 
www.tekenpraktijkjupiter.nl
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BETONCENTRALE ZWOLLE

Uw betoncentrale 
in de regio

(038) 42 11 497

BETONCENTRALE ZWOLLE
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+++Elektrotechnische installaties
Inbraaksignalering
Brandmeldinstallaties
Camera-observatie
Intercom-systemen
Computer- en telecomnetwerken
Toegangscontrolesystemen
Tijdregistratiesystemen
Audiosystemen
Telefoniesystemen
Industriële automatisering
Zonne-energie
Windenergie
Domotica
Inspectie
Onderhoud
24h service
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Stichting Vrienden van De Cirkel: ‘Nieuwbouw hospice 
vergroot maatschappelijk draagvlak De Cirkel’
“Met het nieuwe hospice staat er een fantastisch gebouw met vier gastenka-

mers, waarmee Stichting De Cirkel helemaal klaar is voor de komende jaren. 

Bijzonder is dat dit plan in korte tijd gerealiseerd kon worden, omdat veel men-

sen op een of andere manier een bijdrage hebben geleverd. Die betrokken-

heid heeft het maatschappelijk draagvlak voor De Cirkel vergroot.”

Voorzitter Cees van der Veer van de 
Stichting Vrienden van De Cirkel is 
zichtbaar in zijn nopjes met de nieuw-
bouw van het hospice. De ‘Vrienden’ 
heeft als hoofddoel De Cirkel (termi-
nale thuiszorg en hospice) financieel 
te ondersteu-
nen. 

Daarnaast ondersteunen ze de vrijwil-
ligers van De Cirkel, zoals opleiding, 
bijscholing of een contactavond. 

Van der Veer: “We zetten ons in voor 
goede terminale zorg in Midden-Sal-
land. Waar dat plaatsvindt, hangt af 

van de keuze van de cliënt of 
zijn of haar familie, thuis 

of in het hospice. De 
Cirkel heeft een 

fantastische 
groep vrijwil-

ligers. De 
zorg die ze 

kunnen 
bieden, 
groeit 
als er 
een 
nieuw 
en 
goed 
geou-
tilleerd 

gebouw 
beschik-

baar is. De 
nieuwbouw 

was daarom 
echt noodzake-

lijk.”

De Vrienden van De Cirkel onder-
steunt terminale zorg – thuis of in het 
hospice - van harte. “Het is in ieders 
belang”, aldus Van der Veer. Hij ver-
wijst daarbij naar de toenemende 
vergrijzing en lager aantal kinderen 
per gezin – die ook nog vaak op grote 
reisafstand van Salland wonen. 

“We vinden het belangrijk dat mensen 
in de laatste fase van hun leven die 
keuzes kunnen maken, die hen veilig-
heid en geborgenheid geven. Dat kan 
thuis zijn, eventueel met ondersteu-
ning van vrijwilligers. Maar als dat niet 
meer mogelijk is, dan is het hospice 
een prachtige voorziening om die 
wens te  verwezenlijken.”

Aanvankelijk wilde de Vrienden van De 
Cirkel € 50.000 bijdragen aan de nieuw-
bouw van het hospice. “De afgelopen 
vier jaren hebben we het geld moeten 
gebruiken om exploitatieverliezen van 
De Cirkel af te dekken. Ook de komen-
de jaren zal de exploitatie van de Cirkel 
verlieslatend zijn. In 2014 hebben we  
€ 30.000 overgemaakt. Voor 2015 en 
2016 hebben we respectievelijk € 20.000 
en €10.000 toegezegd. Ook daarna 
zullen extra bijdrages nodig zijn.”

Van der Veer: “Daarom hebben we bij 
de start van de nieuwbouwplannen 
aangegeven dat de stichting zelf op 
zoek moest naar subsidies en giften 
om de financiering van de nieuw-
bouw rond te krijgen. Wij hebben ons 
tegelijkertijd op (streek)markten en 
fairs ingezet om de naamsbekend-

heid en het werk van De Cirkel te 
vergroten. Dat is gelukt”, zegt Van der 
Veer in de overtuiging dat veel men-
sen zijn gemotiveerd om een (financi-
ële) bijdrage te leveren.

Vrijwilligsters bij hospice en terminale zorg thuis:
‘Mooi werk waar je zelf sterker van wordt’
“Tien jaar geleden las ik in de krant dat het hospice aan de Oude Molenweg 

in Raalte er kwam. Dat is iets voor mij dacht ik. Zegt mijn man even later toen 

hij het ook las; “Is dat niet echt iets voor jou? “

De nu 54-jarige Dinie Pieters uit Raalte, 
al 10 jaar vrijwilligster aan de Oude 
Molenweg, kan zich die opmerking 
nog altijd herinneren. “Waarom dat 
me zo trok? Vroeger wilde ik de ver-
pleging in maar dat werd een admi-
nistratieve baan. Daarom verrijkt dit 
vrijwilligerswerk mijn leven. Het is toch 
heel bijzonder dat je iemand in een 
hospice mag begeleiden  in dat laat-
ste stukje van zijn of haar leven?”

Spijt heeft ze er afgelopen 10 jaar niet 
van gehad. ”Ik had dit vrijwilligerswerk 
bij de Cirkel nooit willen missen. Dan 
denk ik ook direct aan de groep fijne 
collega-vrijwilligers en de drie coördi-
natoren waarop je altijd kunt terugval-
len. Het is trouwens best moeilijk om 
uit te leggen waarom dit werk zo mooi 
is. Als je bij iemand aan het bed staat  
in die laatste levensfase is het in het 
begin vaak  even aftasten. Mensen 
zijn heel verschillend, met sommigen 
praat je heel intensief, andere gasten 
willen juist wat meer afstand. Samen 
met je collega’s hierin de goede weg 
vinden voor zowel de gast als de 
familie, dat geeft een heel voldaan 
gevoel.”

Waar het werk in het (oude en nieu-
we) hospice van 7 uur ’s morgens tot 
elf uur ’s avonds is (de nachtdiensten 
worden gedaan door een beroeps-
kracht van een thuiszorg) is dat bij 
de terminale zorg thuis voor mensen 
in hun laatste levensdagen juist an-
dersom. 

Janny Bolt (61 jaar) is sinds twee 
jaar vrijwilligster en gaat van 11 uur 
’s avonds tot 7 uur ’s morgens naar 
mensen thuis. “Gelukkig heb ik een 
TomTom, zodat ik ‘s avonds laat ook 
in het buitengebied ieder adres kan 
vinden. Ik werkte altijd in het onderwijs. 
Toen ik minder ging werken, kwam 
er ruimte voor dit vrijwilligerswerk. Het 
hospice kende ik maar de zorg thuis 
voor mensen in hun laatste levensfase, 
daar had ik nog nooit van gehoord.  
Alle  nieuwe vrijwilligers krijgen een 
uitgebreide cursus zodat we goed 
voorbereid aan de slag gaan. Na die 
cursus kon ik nog niet goed kiezen. Ik 
heb een tijdje zowel diensten gedaan 
in het hospice als bij de zorg thuis, 
maar dat was roostertechnisch min-
der handig. Uiteindelijk koos ik vooral 
voor de zorg bij mensen thuis.” 
“In zo’n nacht ben je vaak helemaal 
alleen met de zieken zodat hun man-
telzorgers en familieleden dan ook 
eens kunnen slapen. Soms kan ik rus-
tig gaan zitten lezen, breien of brieven 
schrijven maar andere keren ben ik 
druk met de verzorging. In de stilte van 
de nacht heb ik soms mooie en heel 
intieme gesprekken. Het is bijzonder 
om in deze laatste levensfase zo dicht 
bij mensen te staan.”

Henriette Wieferink (56 jaar) is ook 
twee jaar geleden gestart als vrijwillig-
ster bij de Cirkel en doet dat nu nog in 
het hospice aan de Oude Molenweg. 
De Raaltese heeft een achtergrond in 
de zorg en is overgestapt naar het on-

derwijs; bij Landstede-Zwolle geeft zij 
de praktijklessen. “Eerder was ik bij de 
handbal actief als vrijwilliger. Nadat ik 
daarmee ben gestopt, had ik tijd over 
om me in te zetten voor het hospice. 
In het verleden heb ik altijd met veel 
plezier en passie bij de terminale 
thuiszorg gewerkt. Ik merk dat het heel 
fijn is dat je in het hospice alle tijd 
voor de gasten hebt. In de zorg kon 
je de mensen niet zoveel aandacht 
geven. Dat kan nu wel in het hospice. 
Daar hoef je niet steeds op de klok 
te kijken. Dat is niet bedoeld als een 
verwijt maar een feit.”

Een achtergrond in de zorg is overi-
gens absoluut geen eis of zelfs maar 
een voordeel, zo benadrukken deze 
drie vrijwilligsters. “We zijn 
mantelzorgers, geen 
verpleegkundigen. En je 
hoeft ook geen vrouw 
te zijn want er zijn bij de 
Cirkel ook mannelijke 
vrijwilligers. Echte mannen, 
daarvan mogen er 
meer komen, ” zo 
zegt het drietal 
vrolijk. 

“Natuurlijk zijn 
er moeilijke 
momenten 
als iemand 
overlijdt of 
een moei-
lijke laatste 
levensfase 
door-
maakt. 
Dan 
neem je 
bij thuis-

komst wel eens een borrel. Gelukkig 
kunnen we altijd terugvallen op onze 
collega’s en de coördinatoren. En 
tijdens een dienst is dat altijd Carin-
ova, waarvan we trouwens veel leren, 
en de huisartsen die gebeld kunnen 
worden. Of we mensen willen overha-
len om vrijwilliger te worden? Eigenlijk 
niet, die motivatie moet toch echt uit 
jezelf komen. 

Maar het is wel werk waar je zelf veel 
van leert en waar je sterker van wordt 
als persoon. Zie dat dan maar als een 
mooie oproep.”

Er zijn nog veel helpende handen 
nodig. Belangstelling of kent u men-

sen voor wie het vrijwilligerswerk bij De 
Cirkel iets zou kunnen zijn? Wijs ze op 
het enthousiaste en betrokken vrijwilli-
gersteam en het mooie en dankbare 
werk. 
Belangstellenden kunnen voor meer 
informatie kijken op www.decirkel-
raalte.nl  of  contact opnemen met 
één van de coördinatoren: Riek Mar-
tens 06 - 20134461 Ineke de Koning 
06 – 25397785 Paulien Kappert 06 – 
27408072 of via info@decirkelraalte.nl.

Nieuwe vrijwilligers krijgen eerst de  
basiscursus van het VPTZ (Vrijwillige 
Palliatieve Terminale Zorg). Deze be-
reidt hen voor op hun werk als vrijwilli-
ger in het hospice of bij de zorg thuis. 
Na deze basiscursus volgt er nog een 

aantal bijeenkomsten met transfer-
technieken voor het ergo-

nomisch en pijnloos 
verplaatsen van de 
gasten. 

Steun de Vrienden

Stichting Vrienden van De Cirkel 
heeft vier inkomstenbronnen

-  giften van familieleden/nabe-
staanden van thuiszorgcliënten/
hospicegasten

-  giften van particulieren en 
niet-particulieren (charitas, diaco-
nie enz)

-  inzamelingen via activiteiten van 
derden (Hart van Salland, Hai-
ku-boekje Ada van den Bos)

-  donateurs.

Wilt u de Vrienden direct steunen, 
dan kunt u uw bijdrage overmaken 
op bankrekening: 

NL 98 RABO 0120 6187 61.  
Meer informatie staat ook op  
www.decirkelraalte.nl   
(‘Vrienden van de Cirkel onder het 
tabblad ‘Organisatie’).  
Het e-mailadres is: vrienden@de-
cirkelraalte.nl. U vindt de stichting 
zaterdag 6 juni ook op de open 
dag van het hospice.

Colofon

Deze bijlage is een uitgave van 
Weekblad voor Salland / Acta  
Diurna Salland BV en werd ge-
maakt met volledige steun en me-
dewerking van stichting De Cirkel.
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