
Sallands Lentefestijn 

in het Hoftheater voor 

“De Cirkel” 

 
De Winterfair en het Sallands Laatste 
Tentfeest krijgen een opvolger: op 
zondagmiddag 2 april wordt in het 
Hoftheater in Raalte het eerste Sallands 
Lentefestijn georganiseerd. Net als bij de 
geslaagde voorgangers komt de opbrengst 
helemaal ten goede aan De Cirkel. Het 
uitgebreide programma voor jong en oud 
wordt het best omschreven met de afkorting 
K4 van ‘Koren, Kavels, Kramen, 
Kinderkunst’. 
Het theater, de gezellige ruime foyer maar ook alle ruimten daaromheen worden deze middag 
ingezet om er een prachtig en uniek evenement van te maken. 
 

Heel Salland is welkom. Op deze manier willen de Vrienden op 
een positieve manier geld inzamelen voor dit goede doel en 
daarbij opnieuw de zorg thuis en in het hospice onder de 
aandacht brengen.  
De keuze van het Hoftheater is te danken aan de Maan Group, 

sponsor en naamgever van 
de foyer van het theater. Die 
mag in ruil daarvoor het 
theater periodiek gratis 
gebruiken. Eenmalig is het 
aan de Vriendenstichting 
aangeboden. Een groep 
enthousiaste bestuursleden 
heeft dit aanbod opgepakt en 
samen metveel vrijwilligers 
en sponsoren het Sallands 
Lentefestijn georganiseerd. 
Noteert u de datum, zondag 
2 april van 13.00 tot 18.00 
uur, alvast ?  
 
Binnenkort ontvangt u een 
‘Special’  met daarin alle 
mogelijke informatie over het 
benefiet-festijn.  
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Sallands 

Lentefestijn 

2 april a.s. 

13.00—18.00 uur 

Hoftheater 

De voorbereidingscommissie (vlnr) Marianne Hamer, Marian Kalfs, Mariet 

Jansen en Thea de Bont. Foto Stefan Kemper 



Boekje “Mevrouw wil 

versterven” 

Alle vrijwilligers van “De Cirkel” hebben op de 

vrijwilligersbijeenkomst in Luttenberg in 

november jl.het boekje “Mevrouw wil 

versterven” gekregen. Het is een boekje met 

verschillende verhalen, geschreven door 

Willemien Lenstra. Zij is al jaren een van de 

vrijwilligers, die mensen in een hospice in 

Groningen begeleidt. 

De verhalen geven een verhelderend beeld van 

de werkwijze van dat hospice. 

Ik heb een paar vrijwilligers van het hospice uit 

Raalte gevraagd, of de verhalen herkenbaar 

zijn. 

Ze herkenden de verscheidenheid van de 

gasten en zeker van hun familie. 

Ik vroeg ze ook, waarom ze dit werk willen 

doen. Ze vertelden me, dat ze vinden dat 

mensen mogen leven en sterven in vrijheid. Dat 

laatste kan alleen thuis. Het hospice is een 

thuis. Daar ben je vrij om te leven zoals jij dat 

wilt. En daar kan je doodgaan, zoals jij dat wilt. 

De vrijwilligers  zijn er op getraind om dit 

mogelijk te maken, zonder veroordeling of 

beperkingen. De achtergronden van de gasten 

zijn divers, evenals hun leeftijd, 

levensbeschouwing, idealen, rijk en arm door 

elkaar, noem maar op. Dat zijn de vrijwilligers 

ook. 

Iedereen laat elkaar in zijn of haar waarde. 

In de dood is iedereen gelijk, welstand of 

armoede maakt allemaal niet meer uit. 

Ik heb het boekje in een avond uitgelezen en 

heb nog meer bewondering gekregen voor alle 

vrijwilligers, die werkzaam zijn in de terminale 

zorg thuis en in het hospice! 

Marianne Hamer 

“Salland op de kaart” 

Leuke contacten tussen Fotoclub Salland en de 
Vriendenstichting hebben tot een bijzonder 
project geleid: ‘Salland op de kaart’. 
Leden van deze  fotoclub hebben tien prachtige 
foto’s gemaakt van karakteristieke Sallandse 
plekjes en kenmerkende gebouwen. Deze 
fraaie afbeeldingen hebben zij aangevuld met 
mini-gedichtjes, zgn. ‘elfjes’, die de sfeer nog 
extra benadrukken. 

Hiervan zijn dubbele kaarten gemaakt, die voor 
allerlei gelegenheden te gebruiken zijn. Een set 
van 10 kaarten is verpakt in een speciaal 
ontworpen doosje. Zo vormt het een 
aantrekkelijk geheel. Er is een beperkte oplage 
gedrukt. De Vrienden verkopen deze kaarten en 
de opbrengst is geheel voor De Cirkel. 
Tijdens het Sallands Lentefestijn op 2 april start 
de verkoop.  
Op zoek naar een bijzonder cadeautje? Met 
‘Salland op de kaart’ hebt u iets origineels! 
 
Wij danken Fotoclub Salland van harte voor 
deze ‘fotogenieke’ bijdrage aan de 
Vriendenstichting  
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