
Open dag Hospice op 4 juni  

Groot Succes! 

Een jaar na de opening, 
zaterdag 4 juni  2016, was er 
open dag bij het Hospice van 
De Cirkel aan de 
Monumentstraat in Raalte. 
In een grote tent op de 
parkeerplaats werden de 
bezoekers ontvangen. Het 
was zo warm dat iedereen het 
liefst de hele dag koel water 
wilden drinken. 
De bezoekers waardeerden 
de rondleidingen van de 
vrijwilligers zeer. In kleine 
groepjes werden ze 
rondgeleid, waardoor ze een 
goed beeld konden krijgen 
van het hospice en het reilen 
en zeilen van deze 
voorziening. Ook werd 
aandacht besteed aan en informatie verstrekt 
over de Zorg Thuis voorziening van De Cirkel. 
Het is de bedoeling om jaarlijks een dergelijke 
open dag te organiseren. 
Die zaterdag mochten we ongeveer 100 
mensen verwelkomen. De Vrienden verzorgden 
die dag de ontvangst en de informatiestand. 
 

     Inkomsten 2016 tot en met  

     het derde kwartaal 

 
De inkomsten van de Stichting Vrienden van 
De Cirkel bestaan uit giften en donaties. 
Daarnaast proberen we geld bijeen te 
brengen via acties.  
Tot en met het derde kwartaal dit jaar levert 
dit het volgende beeld op: 
 
     2016    2015 
Giften van particulieren 3.958    3.670 
Giften niet particulieren 2.850    2.331 
Donaties    1.560    1.205 
Totaal             8.368   7.206 
 

Er is dus sprake van een bescheiden groei van 
de inkomsten in 2016 t.o.v. 2015. We hopen u 
dat beeld ook aan het eind van 2016 te kunnen 
tonen. 
In de giften niet particulieren zit ook de 
geweldige opbrengst van € 2.100,- van Hart 
voor Salland 2016, de actie van de Rabobank. 
Op dit moment, nu de nieuwbouw van het 
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Hospice gereed is en de acties daarvoor 
beëindigd zijn, gaan we de kerken en andere 
organisaties aanschrijven om ons te steunen. 
 

Een geslaagde actie in de 

stromende regen 

 
Woensdag 20 oktober 2016 in Heino, dag twee van 
de Sallandse wandelvierdaagse. 
Geen enkele optimistische weersvoorspeller kon 
eromheen dat deze dag regenachtig zou zijn! 
Co de Rood (André Roelofs), de spreekstalmeester 
van Heino had zich voor “zijn” Heino volledig in het 
rood gestoken. Er ontbrak alleen nog een rode sjaal.  
Daar zorgden wij, (de Vrienden van De Cirkel) die 
dag voor. 
Wij deden de wandelaars voor twee euro figuurlijk de 
das om! 

Met vier verhuisdozen vol rode sjaals (overgebleven 
van het laatste tentfeest) arriveerden we ’s morgens 
in het dorpshuis. We konden daar onze sjaals 
verkopen, dachten we! 
Niets was minder waar! We konden op de hoek van 
de Prins Bernardstraat/Marktstraat gaan staan. 
Daar kwamen de wandelaars van de 20, 30 en 40 
kilometer allemaal langs. 
We hadden geen tafel, geen jassen en geen dak 
boven ons hoofd! Geen haar op ons hoofd, die er 
aan dacht, om daar te gaan staan. (Op dat moment 
regende het pijpenstelen!) 
Gelukkig had een medewerker van de organisatie 
medelijden met ons en zette ons neer onder een 
enorme parasol, waar de controleurs van de 
wandelvierdaagse kwamen te staan. 
Deze mensen vonden het heel gezellig, en hielpen 
mee met de verkoop van onze rode sjaals! 
Voordat de wandelaars kwamen, hadden we al wel 
tien sjaals verkocht aan mensen van de  

organisatie! 
Tegen half twaalf kwamen de eerste wandelaars 

aangelopen.  
Ze lieten hun deelnemerskaart knippen en wij 
probeerden ze “de das om te doen.” 
Om drie uur kwamen de laatste deelnemers, moe, 
nat, maar wel enthousiast over de mooie route, bij 
ons verkooppunt. Daarna moesten ze nog ongeveer 
acht kilometer lopen, voordat ze bij de finish waren. 
Wij, de controleurs en de vrienden van De 
Cirkel,waren zeer benieuwd, hoeveel geld we 
hadden verdiend. 
Tot onze verbazing en verrassing was de opbrengst 
die dag VIERHONDERDTWAALF EURO!!!! 
De mensen van de contrôle en wij hebben besloten 

om volgend jaar weer bij elkaar te gaan staan en 

dan verkopen we in ieder geval weer iets “ROODS!” 

 

Brinkhuis  van Hoogstraten 

bedankt ! 

Vanaf medio 2013 vond de 2 - maandelijkse 

bestuursvergadering van het bestuur van de 

Vrienden van De Cirkel plaats bij het bedrijf 

Brinkhuis van Hoogstraten aan het Erf 37 in Raalte. 

Dit was niet onlogisch daar Jan Brinkhuis 4 jaar lang 

onze penningmeester was. Ook na zijn afscheid als 

bestuurslid konden wij onze vergaderingen daar 

blijven houden. Wij mochten daar kosteloos gebruik 

maken van een prima en gastvrije vergaderlocatie. 

Vanaf eind van dit jaar is er vanwege 

organisatorische redenen geen ruimte meer 

beschikbaar en zijn wij genoodzaakt elders te 

vergaderen.Wij zijn het bedrijf Brinkhuis van 

Hoogstraten dankbaar voor de geboden gastvrijheid 

gedurende de afgelopen periode. 
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