
Sallands Lentefestijn  

 
Onder het motto: “Salland blijvend in actie voor 
De Cirkel” stonden zondag 2 april de deuren 
open van het Hoftheater in Raalte. De maanden 
voorafgaand aan het festijn werden bedrijven, 
particulieren en vrijwilligers gevraagd om 
medewerking te verlenen. En… wat was die 
medewerking  fantastisch. Dankzij de 
enthousiaste bijdrage van velen konden we 
komen tot invulling van het programma met de 
4K’s van: ‘Koren’ m.m.v. Sincero Heino, Nobiz 
Olst, Musing Raalte; ‘Kavels’ beschikbaar vanuit 
de gehele regio; ‘Kramen’ o.a. gevuld met 
heerlijkheden bereid door een groep vrijwilligers 
en ‘Kinderkunst’ met schmink, dans en 
spelletjes. Kortom het was geweldig. Velen 
vonden hun weg die zonnige zondagmiddag 
naar het Hoftheater.  Als organisatie kijken we 
blij en dankbaar terug op het festijn en de mooie 
opbrengst van € 8600,-voor De Cirkel.  

Open dag 3 juni 2017  

Evenals vorig jaar en zoals het ook de komende 
jaren de bedoeling is, was er weer een Open 
Dag op de eerste zaterdag van juni. Ook deze 
keer heeft een groot aantal bezoekers het 
hospice bezocht. Tijdens deze ‘Open Dag’ 
staan de deuren open en kan iedereen een 
kijkje nemen in ons mooie ‘Bijna - thuis - huis’ 

aan de Monumentstraat in Raalte. Er waren 
zelfs enkele jonge musici die met hun muziek 
een gepaste, aangename sfeer wisten te 
creëren. Dit vormde een bijzonder welkom voor 
de bezoekers. Alle vragen werden beantwoord 
en onder het genot van een drankje werden 
ervaringen uitgewisseld. Gelet op de 
belangstelling die er is om toch eens ‘over de 
drempel’ van het hospice te stappen, is 

besloten om dit elk jaar mogelijk te maken. Ook 
voor aspirant-vrijwilligers is het een gelegenheid 
om zich te oriënteren op een mogelijke taak in 
of rondom het hospice. Want… vrijwilligers zijn 
degenen waarop de zorg, die door De Cirkel in 
het hospice en bij mensen thuis wordt geboden, 
draait. Het is dan fijn om als bezoeker eens 
geheel anoniem een kijkje te nemen achter de 
schermen van deze prachtige organisatie, waar 
we met z’n allen heel erg trots op mogen zijn.  

“Salland op de kaart” 

 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we u 
geïnformeerd over de start van het project 
“Salland op de kaart”. Het is het project waarbij 
de Fotoclub Salland tien bijzondere foto’s heeft 
gemaakt die karakteristiek zijn voor Salland. 
Hiervan zijn dubbele kaarten gedrukt. Kleine 
gedichtjes, passend bij de voorstelling, geven 
de kaarten nog iets extra’s. Een set van 10 
kaarten is in een speciaal ontworpen doosje 
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verpakt. De Vrienden kunnen dit fraaie product 
verkopen en de opbrengst is geheel voor De 
Cirkel. We bieden de kaartenset aan voor € 10,- 
De eerste resultaten zijn veelbelovend. Op het 
Lentefestijn in april jl. hebben we 40 sets 
verkocht. Tijdens Stöppelhaene mochten we 
aansluiten bij de tentoonstelling van de Fotoclub 
Salland in de Kruisverheffing. Ook daar veel 
positieve reacties en een goede opbrengst. Op 

het streekmarktje tijdens de sluitingsdag van de 
Sallandse Wandelvierdaagse mogen we ook 
acte de presence geven, omdat onze kaarten 
passen bij de ‘Salland-beleving’ van de 
wandelaars.  
In eigen kring ervaren we dat de kaartensets in 
trek zijn als cadeautje.  
We vinden het fantastisch dat de samenwerking 
met Fotoclub Salland tot zo’n positief resultaat 
leidt. 
Hebt u ook belangstelling voor dit unieke 
aanbod? Stuur dan een mailtje naar: 
t.debont@planet.nl  
 

Aanwezigheidsbord Hospice 

 

De vrijwilligers en coördinatoren van het 
hospice wilden graag iets hebben waarmee 
bezoekers en gasten kunnen zien welke 

medewerkers van De Cirkel in het hospice 
aanwezig zijn. De Vrienden hebben een 
aanwezigheidsbord gekocht en alle vrijwilligers 
op de foto gezet en hun naam toegevoegd. 
Hiernaast (onderaan) ziet u het resultaat. 
 

Opbrengst “Hart voor 

Salland” voor de Vrienden 
 

Op 10 april, het is al weer even geleden, vond 
de slotavond van deze Rabobank - actie in 
Deventer plaats met een verrassende 
opbrengst voor onze Stichting. 
In de categorie Maatschappij & Welzijn 
behaalden wij als Vrienden van De Cirkel net 
als vorig jaar de 2e plaats met een geldbedrag 
van € 2.040,88 
In totaal 526 stemmen werden door de 
coöperatieleden van de bank uitgebracht op 
onze stichting. 

Wij willen alle stemmers, maar ook iedereen die 
de mailing doorgestuurd heeft heel hartelijk 
bedanken.  
 

Giften als “UFO’s” 

Regelmatig ontvangen wij giften waarvan de 
goede gever niet getraceerd kan worden. De 
bank vermeldt bij de overschrijving nl. alleen de 
naam. 
Lukt dat wel, vaak via de coördinatoren, dan 
zendt onze secretaris een bedankbrief.  
Bij de onbekende gevers lukt dat natuurlijk niet. 
 

Weet dat uw gift zeer gewaardeerd wordt 
en dat wij u dankbaar zijn.  

 

 Colofon  
 W: www.decirkelraalte.nl 
 E:  vrienden@decirkelraalte.nl 
 P: Vrienden van De Cirkel 
      Torenstraat 2d  
      8131 AL Wijhe 
 B: NL 98 RABO 0120 6187 61 

mailto:t.debont@planet.nl

