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Voorwoord 
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Dit jaarverslag 2016 beginnen we met al onze vrijwilligers - zorg thuis 
en hospice - te bedanken voor hun geweldige bijdrage. Applaus voor 
deze geweldige mensen. Een grandioze prestatie is er door hen, sa-
men met de coördinatoren, opnieuw geleverd. 

Veel gasten en families hebben deze vrijwilligers zorg en aandacht 
zeer gewaardeerd. Een ‘warme deken’ kwam over hen. Ontroerend 
zijn dan ook de reacties die we krijgen.

Nadat we in 2015 het nieuwe Hospice in gebruik hebben genomen, 
heeft het jaar 2016 aangetoond dat ons Hospice in een grote behoef-
te voorziet. Het jaar 2016 is het jaar van heroriëntatie op organisatie 
door de verdubbeling van het aantal kamers in het Hospice. 

De vele inzetten van de zorg thuis heeft bij veel families en gezinnen 
tot rust geleid. Daardoor was er voldoende aandacht voor diegene 
voor wie dat nodig was.

Dankbaarheid om dit te mogen doen overheerst.

Namens Bestuur van Stichting De Cirkel Raalte, April 2017

Klaas Koekkoek   Herman Hekkert 

Voorzitter     Secretaris



Palliatieve Zorg

door een goede samenwerking met 
artsen, verpleegkundigen en andere 
relevante hulpverleners, een belang-
rijke bijdrage leveren aan het streven 
naar optimale palliatieve zorg.

Op de volgende pagina’s ziet u enige 
cijfers over inzetten thuis en opnames 
in het hospice. Achter deze tabellen 
gaan veel tijd, aandacht en liefde 
schuil, die door alle medewerkers in-
gezet is in de zorg aan de mensen, die 
hun laatste levensfase in het Hospice 
of thuis met onze begeleiding en on-
dersteuning hebben doorgebracht.

Ook in 2016 is weer alles in het werk 
gesteld om een zo hoog mogelijke 
kwaliteit van leven te bieden aan 
terminale patiënten en hun naasten, 
die een beroep hebben gedaan op De 
Cirkel. Het is van groot belang om 
lijden te verlichten en waar moge-
lijk te voorkomen. Dit kan middels 
vroegtijdige signalering, zorgvuldige 
en deskundige beoordeling en be-
handeling van problemen van licha-
melijke, psychosociale en levensbe-
schouwelijke aard. De Cirkel beschikt 
over toegewijde, deskundige en goed 
opgeleide medewerkers, die mede 
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Reacties van  
familieleden

Hospice

“Een betere keuze had moeder niet kunnen 
maken wat ons betreft. We kijken positief terug 
op de weken in het hospice met lieve, betrokken 
mensen. Ze kon hier de regie houden over de 
laatste fase van haar leven. Moeder zag er nog 
steeds uit als haar charmante zelf. Ondanks 
de volledige bezetting bleef de sfeer rustig, we 
voelden ons altijd welkom.” 
Een dochter

“We voelden ons allemaal ‘thuis’. Als fami-
lie voelden we ons begrepen en welkom. De 
eerste opmerking van mijn moeder was: ‘Het 
voelt alsof ik op vakantie ben.’ Samen met 
mijn vader heeft ze heerlijk buiten onder de 
parasol de maaltijd kunnen gebruiken.” 
Een dochter

“Na de laatste zorg zag hij er zo netjes uit. Dat 
is heel netjes en zorgvuldig gedaan. Met veel 
respect werd mijn vader na zijn overlijden uit-
geleide gedaan. Het voorlezen van een gedicht 
was mooi, persoonlijk. Complimenten voor de 
correcte zorg door iedereen, die ervoor gezorgd 
heeft dat mijn man, onze vader de laatste dagen 

van zijn leven door heeft kunnen brengen met 
deze liefdevolle verzorging en aandacht voor 
hem.” 
Een echtgenote en dochter

Zorg thuis

“Wij kregen dankzij de vrijwilligers onze nacht-
rust. Het kennismakingsgesprek was goed.” 
Een nicht

“We kregen een duidelijke uitleg waar De 
Cirkel voor staat.” 
Een dochter

“Op welke manier hebben vrijwilligers u thuis 
ondersteund? Geen zorgen meer. Die hebben 
zij op dat moment overgenomen. Het was fijn 
dat mijn zus ook ’s nachts met iemand een ge-
sprek kon voeren. Ik kwam aan mijn broodno-
dige rust toe en kon me opladen om er overdag 
weer voor haar te zijn.” 
Een zus

“Op onze vraag naar ondersteuning was er 
dezelfde nacht reeds iemand beschikbaar.” 
Een zoon 

Tijdens de evaluatiegesprekken die wij met de 
familie en betrokkenen houden, krijgen we vaak 
opmerkingen die we graag met u delen.
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In 2016 is zorg verleend aan 30 gasten 
in het Hospice. Dit is weer een stijging 
ten opzichte van voorgaande jaren. 
Daaruit blijkt dat de uitbreiding met 
twee kamers voorziet in een behoefte. 

De meeste aanmeldingen in 2016 
vonden plaats door huis artsen en 
spe cialisten ouderengeneeskunde en 
door familie en kennissen.

Waardering

Uit de enquête die nabestaanden 
invullen na afloop van de zorg, blijkt 
opnieuw een hoge waardering. De 
coördinatoren en vrijwilligers zijn als 
betrokken, lief en geduldig ervaren. 
Hartverwarmend. 
De sfeer in het Hospice werd om-
schreven als gastvrij huiselijk en heel 
rustgevend. 

Zorg Hospice
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Gegevens Hospice 2016 2015 2014
Aantal aanvragen 50 40 25
Aantal opnames 30 28 12
Verblijfsdagen  506 393 231

Verwijzers 2016 2015  2014
Transferbureau Deventer Ziekenhuis 3 12 1
Transferbureau Zwolle Isala Klinieken 3 -  2
Huisartsen en specialisten 11 7 3
Wijkverpleging - 1 2
Familie en kennissen 10 7 3
Ziekenhuis Hardenberg 1 1 -
Ziekenhuis Almelo 1 - -
Zorggroep Raalte 1 - 1

Woonplaats gasten 2016 2015 2014
Raalte 14 14 7
Heino 3 2 1
Heeten 3 2 -
Nieuw Heeten 1 - -
Mariënheem 2 1 -
Luttenberg - 1 -
Wijhe 1 - -
Olst 2 4 1
Deventer en Wesepe - 2 3
Ommen e.o. - 2 -
Almelo 1 - -
Nijverdal 1 - -
Lemelerveld 1 - -
Zwolle 1 - -

Medewerkers 2016 2015 2014
Vrijwilligers 41 48 39

Inzeturen vrijwilligers 2016 2015 2014
Totaal uren 5376 3632 2960
van 07:00 -19:00 uur 4032 2724 2220
van 19:00 -23:00 uur 1344 908 740
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Zorg Thuis

Gegevens Zorg Thuis 2016 2015 2014
Aantal aanvragen  53 39 53
Aantal inzetten 33 23 28
Aantal nachten  146 208 168
Aantal dagdelen 21 56 18   
Inzeturen
23.00-07.00 uur 1168 93% 1656 88% 1344 95%
07.00-23.00 uur 84 7% 224 12% 72 5%
Totaal uren 1252  1880  1416  

Herkomst hulpvragen 2016 2015  2014
Raalte e.o. 31 19 28
Wijhe/Heino 17 17 16
Haarle 1 1 1
Buiten eigen regio 4 2 8  
Verwijzing door 2016 2015  2014
Carinova 34 26 29
Familie 5 5 7
Mienzorg 4 - -
Buurtzorg Raalte 4 1 3
Zorgmakelaar 2 4 2
Vrijwilliger Centrum Zwolle - - 4
Andere instanties  3 4 8

Waardering zorg thuis 
Ook uit reacties van betrokkenen na afloop van een inzet bij de mensen thuis, blijkt een grote 
waardering voor de ondersteuning door vrijwilligers van De Cirkel. 

Ook dit jaar bestond in thuissituaties de zorg 
weer voor het grootste deel uit ondersteuning 
in de nacht. Dit onderstreept het belang van een 
goede nachtrust van de eigen mantelzorgers. 

Het aantal inzetten is dit jaar flink gestegen ten 
opzichte van eerdere jaren. De meeste aanvra-
gen kwamen van Carinova, familie, Mienzorg, 
Buurtzorg en het Zorgmakelaarskantoor. 
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Medewerkers 

Medewerkers: 2016 2015  2014
Coördinatoren 3 3 3
Vrijwilligers Zorg Thuis 21 17 19
Vrijwilligers Hospice  41 48 39

Zonder vrijwilligers zou De Cirkel er niet kun-
nen zijn. Op dit moment is een groep van ca. 62 
vrijwilligers verbonden aan De Cirkel. De vrijwil-
ligers, die in het Hospice en/of de Zorg Thuis ac-
tief zijn, worden begeleid door een professioneel 
team van drie deeltijdcoördinatoren. Aandacht 
en een luisterend oor, juist ook voor de vrijwilli-
gers, dragen bij aan hun inzet en motivatie en op 
die manier aan de continuïteit en kwaliteit van 
de geboden zorg. 

De Cirkel coördineert 24 uur zorg in het Hospice 
en levert een belangrijke bijdrage aan de zorg in 
de thuissituatie. Een goed contact en samenwer-
king met vrijwilligers, artsen, verpleegkundigen, 
maar zeker ook mantelzorgers zijn essentieel 
voor een optimaal verloop. Het totaal aantal vrij-
willigers is helaas licht gedaald. Er lopen mo-
menteel vele acties om het aantal vrijwilligers 
op een hoger niveau te brengen. 

In het licht van de maatschappelijke ontwikke-
lingen, waarin arbeidsparticipatie en het verle-
nen van mantelzorg gepropageerd worden en de 
gelegenheid om daarnaast vrijwilligerswerk te 
doen aanzienlijk onder druk komt te staan, ho-
pen we daarin te slagen. Hoewel er veel mensen 
zijn die zich aanmelden, blijft meer aanvulling 
welkom. Gelukkig konden veel vacatures, die 
ontstonden door natuurlijk verloop veelal aange-
vuld worden. 

Deskundigheidsbevordering

Ook in het afgelopen jaar is bij de coördinatoren 
veel aandacht geweest voor deskundigheids-
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bevordering. Zo zijn er verschillende symposia 
bezocht en scholingen, trainingen en verdie-
pingscursussen gevolgd. 

Vele vrijwilligers volgden een training van het 
landelijk steunpunt VPTZ. Nieuwe vrijwilligers 
volgden een introductietraining. 

Huisartsen en ziekenhuis

De medische zorg in het Hospice wordt gebo-
den door de eigen huisarts. Voor gasten die van 
buiten de regio komen wordt overlegd met de 
eigen huisarts of deze de zorg kan continueren. 
Wanneer dit niet het geval is wordt een lokale 
huisarts gevraagd om de medische zorg over te 
nemen. Hiervoor is een groep plaatselijke huis-
artsen beschikbaar. 

Overigens nemen steeds meer huisartsen in de 
regio de beslissing om de zorg voor ‘hun’ patiënt 
te continueren tijdens diens verblijf in het Hos-
pice. Dat is prettig voor de gast, want de eigen 

huisarts is vaak al jaren bekend met de gezins-
situatie en kent de medische geschiedenis. 

Met de betrokkenen van het Transmuraal Logis-
tiek bureau (TLB) van het Deventer Ziekenhuis 
en de Isala Kliniek in Zwolle is de overdracht 
van patiënten die overgeplaatst worden vanuit 
het ziekenhuis besproken. Voorafgaande aan 
de overplaatsing naar het Hospice is er telefo-
nisch contact en vindt er afstemming plaats. Het 
TLB zorgt voor actuele digitale informatie over-
dracht.
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Samenwerking 

De Cirkel Raalte werkt op landelijk, regionaal 
en lokaal niveau samen met overkoepelende of 
zusterorganisaties. 

Landelijk netwerkgroepen en VPTZ

De Cirkel participeert in het Palliatief Netwerk 
Salland. Dit netwerk is bestuurlijk ingebed bin-
nen de Vereniging Zorg en Innovatie in Salland 
en omgeving (ZISO). De Cirkel is hierin vertegen-
woordigd door de voorzitter. Het Palliatief Net-
werk Salland is een samenwerkingsverband van 
zorgaanbieders in deze regio en heeft als doel 
de zorg voor mensen in de laatste levensfase 
zo goed mogelijk te organiseren. Op die manier 
kan men elkaar aanvullen en wordt het mogelijk 
de overgang van patiënten van de ene naar de 
andere zorgplek te verbeteren.

Ieder netwerk wordt begeleid door een net-
werkcoördinator die vier kerntaken heeft om de 
afgesproken doelstellingen te behalen, namelijk 
coördineren, informeren, signaleren en facilite-
ren van regionale palliatieve zorg.

Stichting De Cirkel is ook lid van vereniging VPTZ 
Nederland die bestaat uit 206 organisaties in de 
vrijwillige palliatieve terminale zorg. In het jaar-
verslag van de VPTZ over 2016 wordt uitgebreid 
ingegaan op de coördinatie en ondersteuning en 
vele initiatieven die worden ontwikkeld.

Consortium

Vanuit het Palliatief Netwerk Salland wordt sa-
mengewerkt binnen een consortium.

Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het 
Universitair Medisch Centrum Groningen, het 
Integraal Kankercentrum Nederland en de 18 
netwerken palliatieve zorg in de provincies Gro-
ningen, Friesland, Drenthe en Overijssel hebben 
zich vanaf 2014 verenigd in het consortium Liga-
re. De ambitie van Ligare is de bestaande ini-
tiatieven rondom zorg, onderwijs en onderzoek 
te benoemen, op regionaal niveau met elkaar 
af te stemmen en te verbinden en daarmee de 
gedeelde knelpunten en verbeterpunten efficiënt 
aan te pakken. Vertrekpunt is hierbij de behoefte 
van de patiënt en diens naaste.

Lokaal/Regionaal

In 2015 is de laatste hand gelegd aan de regeling 
met de gemeente Raalte betreffende de finan-
ciering van huishoudelijke zorg. De regeling is 
per 1 januari 2015 ingegaan. Het is een regel-
arme overeenkomst, waardoor er niet meer voor 
elke gast afzonderlijk een budget aangevraagd 
hoeft te worden voor de huishoudelijke zorg. Het 
totale subsidiebedrag wordt door de gemeente 
Raalte aan het einde van het jaar verstrekt. 
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PR- en Activiteitencommissie

In 2016 is een aanzet gegeven de 
PR-activiteiten meer structureel vorm 
te geven.

De eerste zaterdag van juni is opnieuw 
een open dag georganiseerd bij De 
Cirkel. Ongeveer 100 mensen kregen 
een rondleiding door het Hospice en 
lieten zich informeren over de termi-
nale zorg thuis. Er was koffie en thee 
voor iedereen en volop gelegenheid 
vragen te stellen en informatie in te 
winnen. De open dag zal jaarlijks ge-
houden worden op de eerste zaterdag 
van juni.

Er is een PR-commissie opgericht 
met 4 leden, waaronder de voorzitters 
van Vriendenstichting en hoofdbe-
stuur.

Vanaf september is hard gewerkt 
aan het organiseren van het Sallands 
Lentefestijn dat gepland stond voor 2 
april 2017.

Op regelmatige basis zijn er berichten 
geplaatst op de website www.decirk-
leraalte.nl, de Facebookpagina, het 
Weekblad voor Salland en de Raalte 
en Heino koerier. Er is een interview 
gegeven voor het blad Pallium.

In december is De Cirkel aanwezig 
geweest met een standje op de Kerst-
markt van De Horizon.

Voor het komend jaar zijn er plannen 
om een periodieke nieuwsbrief uit 
te brengen in samenwerking met de 
Vriendenstichting.
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Exploitatieoverzicht 

Geconsolideerde exploitatierekening   2016  2015  2014
     
Inkomsten     
Subsidies € 73.085 € 70.987 € 75.534
Bijdrage gasten € 19.760 € 14.950 € 7.945
Donaties, giften en bijdragen € 18.021 € 2.828 € 849
Bijdragen Vrienden Stichting € 10.000 € 20.000 € 29.584

Totaal € 120.866 € 108.765 € 113.912
   
Uitgaven
Personeelskosten € 104.659 € 83.952 € 92.069
Afschrijvingen  € 10.000 € 5.000 € 9.274
Huisvestingskosten € 34.984 € 19.365  € 16.674
Algemene kosten € 9.270 € 10.149 € 6.630

Totaal € 158.913 €  118.466  € 124.647
    
Exploitatieresultaat € -38.047 € -9.701 € -10.735
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Stichting Vrienden van De Cirkel Raalte

Stichting Vrienden van De Cirkel heeft als doel-
stelling om de Stichting De Cirkel financieel en 
anderszins te ondersteunen. Het is onze missie 
dat De Cirkel de terminale zorg op een hoog 
kwaliteitsniveau kan blijven bieden, zowel thuis 
als in het hospice. Ook willen wij onze groep vrij-
willigers ondersteunen, zodat zij hun bijzondere 
werk met passie kunnen blijven doen en daar-
mee een troostrijke omgeving kunnen creëren.

ten. Spontane aanwezigheid tijdens 
de Sallandse Wandelvierdaagse, de 
‘Rode dag’ van Heino, leverde met 
de verkoop van de rode sjaals van De 
Cirkel een onverwacht leuke bijdrage 
aan de inkomsten van 2016. Ook een 
gelabelde testamentaire schenking en 
de actie Hart voor Salland, zijn verras-
sende meevallers voor ons.

Nieuwe acties

Toch zijn we doorlopend op zoek 
naar acties en activiteiten die kunnen 
bijdragen aan een gezonde financiële 
positie en wel zodanig dat de doel-
stelling om jaarlijks een flink bedrag 
aan Stichting De Cirkel te doneren, 
kan worden gerealiseerd. Daarnaast 
dragen de Vrienden bij aan activiteiten 
en scholing voor de vrijwilligers.

Naamsbekendheid en opbrengsten

Gedurende het jaar 2016 zijn er volop 
activiteiten ontwikkeld om de naams-
bekendheid van De Cirkel te vergroten 
en opbrengsten te genereren. Het 
aantal donateurs blijft stabiel. Werving 
van nieuwe donateurs is niet eenvou-
dig, mede omdat zich steeds meer lo-
kale en regionale organisaties aandie-
nen met vragen om hulp en financiële 
ondersteuning. Opbrengsten moeten 
dan ook vnl. komen uit verkoop van de 
verjaardagskalender, gedichtenbundel 
en andere ondersteunende artikelen. 

De Vrienden geven acte de presence 
op o.a. kerstmarkten en fairs om deze 
artikelen te verkopen, maar ook om 
voorlichting over De Cirkel te geven en 
naamsbekendheid daarmee te vergro-
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Van de Maan Group, sponsor van het 
Hoftheater, kwam het aanbod om 
in het Hoftheater in Raalte ‘iets’ te 
organiseren. Een voorbereidingscom-
missie gaat met het aanbod aan het 
werk, hetgeen in 2017 moet resulteren 
in een benefietevenement waarvan de 
opbrengst geheel ten goede komt aan 
De Cirkel terminale zorg.

Optimalisering samenwerking

Tijdens de gezamenlijke jaarverga-
dering met het bestuur van Stichting 
De Cirkel, waarin wederzijdse infor-
matieuitwisseling plaatsvindt, wordt 

tevens besloten tot optimaliseren van 
samenwerking. 

Er wordt een PR-commissie benoemd 
(vanuit beide besturen twee afgevaar-
digden) die zich specifiek met PR-za-
ken bezighoudt. Concreet heeft dit 
geleid tot de opzet van een gezamen-
lijk PR- en communicatieplan, van 
waaruit beide betrokken stichtingen 
hun activiteiten zowel intern als ex-
tern vormgeven.

Blijvend in actie 

Binnen het bestuur van de Vrienden 
hebben geen mutaties plaatsgevon-
den. Het voltallige bestuur zet zich in 
om zoveel mogelijk mensen, onge-
acht leeftijd, religie of anderszins, te 
informeren over de zorg die de vele 
vrijwilligers van Stichting De Cirkel, 
in samenwerking met professione-
le hulpverleners, kunnen bieden bij 
mensen thuis of in het hospice. 

Met hun acties onder het motto ‘Sa-
men blijvend in actie voor De Cirkel’, 
wordt in 2017 en de jaren erna volop 
aandacht gevraagd voor De Cirkel ter-
minale zorg thuis en het hospice.

Uitgebreide informatie over het werk 
van de Vrienden Stichting is te vinden 
op de website van De Cirkel.



Van de bestuurstafel 

De afgelopen jaren stonden in het teken van de 
nieuwbouw van het Hospice. Het nieuwe gebouw 
kon in juni 2015 in gebruik worden genomen. 
Gasten vanuit de gehele regio maken inmiddels 
gebruik van deze geweldige voorziening. Van-
af 2016 is door bestuur en coördinatoren hard 
gewerkt om de organisatie aan te passen aan de 
nieuwe situatie.

Ook is de financiële balans voor de 
investering en exploitatie opgesteld. 
Ook in de komende jaren zullen we 
een beroep moeten doen op particu-
lieren, bedrijven, instellingen en fond-
sen. Er zijn afspraken gemaakt tussen 
De Cirkel en Vriendenstichting over de 
fondswervingsactiviteiten. In het kader 
van de aflossing en herfinanciering 
voor het gebouw en grond blijft het 
bestuur dus actief in het aan de man 
brengen van obligaties en het benade-
ren van grote instellingen en fondsen 
met betrekking tot deze investering. 
Door de toename van het aantal hos-
pices staat de subsidie van Rijkswege 
onder druk en is het verkrijgen van 
geldmiddelen erg belangrijk.

Afscheid te moeten nemen van het 
leven is zwaar. Het besluit om zorg 
thuis in te roepen of naar een Hos-
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pice te gaan niet minder. Daarom is 
het onze taak het vooruitzicht van een 
naderend levenseinde met respect 
en liefdevolle zorg en begeleiding te 
omgeven. Daarbij zijn de behoeften en 
wensen van de gast ons uitgangspunt. 
Daarmee is specifieke palliatieve zorg 
dan ook een essentieel onderdeel 
geworden van de gehele gezondheids-
zorg van zowel zorgvragers en diens 
naasten. Patiënten, mantelzorgers, 



Jaarverslag 2015 3Jaarverslag 2016 17

vrijwilligers en professionals zijn allen 
betrokken in dit proces. In de be-
stuursvergaderingen benadrukken de 
coördinatoren dikwijls deze aspecten. 

Eind 2016 hebben we afscheid geno-
men van 2 bestuursleden. 

De penningmeester heeft aangege-
ven zijn functie te willen overdragen 
en dat is inmiddels gebeurd. De heer 
Adrie van den Hoogen mochten we 
verwelkomen als nieuwe penning-
meester en we danken de heer Ger-
rit Assink voor zijn inzet. Met grote 
betrokkenheid heeft hij bijgedragen in 
de verdere invulling van de financiële 
organisatie. 

Jos Elshof heeft zijn voorzittersrol 
overgedragen aan bestuurslid Klaas 
Koekkoek die reeds sinds 2013 deel 

uitmaakt van het bestuur. Jos Elshof 
danken wij voor zijn jarenlange inzet 
en betrokkenheid. Regelmatig heeft 
het bestuur gebruik gemaakt van zijn 
grote expertise. In zijn bestuursperio-
de is het nieuwe Hospice gerealiseerd 
en met succes.

Het huidige bestuur en allen die actief 
zijn voor Stichting De Cirkel zullen 
zich inzetten om de organisatie verder 
te ontwikkelen. Grote veranderingen 
in de zorg en de voortdurende aan-
dacht voor voldoende financiële mid-
delen zijn daarbij belangrijke thema’s. 
Daarnaast breiden we het netwerk 
verder uit en willen we Stichting De 
Cirkel verder uitbouwen.

Ook de samenwerking met de Vrien-
den van de Cirkel is daarbij een be-
langrijk aspect. Zij immers spannen 
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zich in door het ondersteunen van de 
vrijwilligers.

Voor de toekomst werken we als be-
stuur aan een meerjarenplan, waarbij 
scholing, bezetting en het dienstbaar 
zijn voor onze medemens, belangrijke 
aandachtspunten zijn.

Professionalisering

Voortdurend is er in de maandelijkse 
vergadering of tijdens het specifieke 
werkoverleg aandacht voor het functi-
oneren van het bestuur en coördinato-
ren en het overleg tussen beiden. Door 
dit overleg wordt maandelijks gewerkt 
aan verdere professionalisering van 
onze zorg en onze organisatie. 

Bijzonder en plezierig is telkens de 
bijeenkomst met vrijwilligers en me-
dewerkers. Er is tijd voor een terug-
blik in cijfers en woorden die de gele-
genheid bieden voor spontane reacties 
en opgedane ervaringen binnen het 
Hospice en de Zorg Thuis. Een mooie 
afsluiting van een intensieve werk-
periode. De laatste bijeenkomst (in 
november 2016 in restaurant De Boer-
schop in Luttenberg) werd muzikaal 
opgeluisterd door het trio Höllenboer. 
Zij sloten hun optreden af met het wel 
bijzonder toepasselijke lied “Niet veur 
mie, niet veur oe mar veur oons!“. 

Stichting De Cirkel Raalte zorgt voor 
leven. Ook wanneer dat naar het einde 
loopt.
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