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Welkom
U ontvangt ons 1ste infobulletin onder
de klinkende naam: ‘Cirkelaire’. Als
voorzitter van Stichting De Cirkel heet
ik u, namens het voltallige bestuur,
van harte welkom. Ik spreek de hoop
en verwachting uit dat wij, met medewerking van de pr-commissie, in staat
blijken u periodiek op de hoogte te
houden van het reilen en zeilen binnen
de stichting. Onder de rubriek “Van
de bestuurstafel” kunt u een bijdrage
van het stichtingsbestuur verwachten.
Wilt u reageren op bepaalde onderwerpen, aarzel niet en laat het ons
weten. Wij staan te allen tijde open
voor suggesties, op- en aanmerkingen
welke ten goede komen aan de gasten,
professionals en onze vrijwilligers.
Graag tot de volgende Cirkelaire.
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Van de redactie:

Een nieuwe start
Een nieuwe start, een nieuwe naam: Cirkelaire. Met deze naam
willen we de verbondenheid van de lezers met De Cirkel tot
uitdrukking brengen.
Met dit bulletin informeren we u, vrijwilligers, medewerkers en allen die zich betrokken voelen bij De Cirkel, over de gang van zaken m.b.t. de terminale zorg thuis en in
het hospice. Zo zullen wij u deelgenoot maken van nieuwe ontwikkelingen, bijzondere
gebeurtenissen, indrukwekkende ervaringen en overige wetenswaardigheden.
De Cirkelaire is een vervolg op de nieuwsbrief die verzorgd werd door de Stichting
Vrienden van De Cirkel. Wanneer u wilt reageren of een suggestie hebt voor de
redactie, stuur dan een mailtje naar redactie@decirkelraalte.nl.

Van de bestuurstafel
De Stichting De Cirkel (zorg thuis en hospice) is nu één organisatie.
De Vrienden van De Cirkel en de hoofdstichting zijn d.m.v. een fusie
in elkaar opgegaan. Eén stichting, één bestuur, daadkrachtig en
slagvaardig voor alle zaken die de Stichting De Cirkel betreffen.

Klaas Koekkoek,				
voorzitter Stichting De Cirkel

Het bestuur stuurt de organisatie en
verschillende activiteiten aan. We worden
daarbij ondersteund door professionals en
veel vrijwilligers waaronder de Werkgroep
Vrienden.
Met het oog op de toekomst en de voorziene (leeftijds-)uitstroom is er voortdurend behoefte aan instroom van vrijwilligers in de zorg zowel in het hospice als
bij mensen thuis. Wie wil dit mooie werk
onbetaald maar verrijkend doen? Iedereen
is welkom, mannen en vrouwen, jong en oud.

Ondertekening fusie-akte door Klaas Koekkoek en
Marian Kalfs
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Vervolg ‘Van de bestuurstafel’.

Diversiteit werkzaamheden
vrijwilligers

Binnen de organisatie zijn veel en verschillende werkzaamheden waarvoor
mensen met diversiteit in achtergrond
en talenten nodig zijn. Een van de voorbeelden waarin vrijwilligers voor ons
onmisbaar waren, is de recente realisatie
van de stilte-/familiekamer. Samen met
professionele harde werkers zijn hier
mannen en vrouwen actief geweest om
er een fijne plek van te maken voor familie
en naasten van onze gasten. Wij zijn er
trots op dat we deze uitbreiding met
zovelen hebben weten neer te zetten.
Ook personen die meer organisatorische
en coördinatie-zaken als vrijwilliger willen

doen, zijn van harte welkom. Een van de
drie coördinatoren neemt om gezondheidsredenen afscheid van De Cirkel. Dit
heeft ons doen besluiten om met twee
coördinatoren verder te gaan. We zullende komende maanden werken aan versterking van de interne organisatie om te
komen tot een solide basis van bezetting
en aanwezigheid gedurende 24/7.

Meer informatie over
vrijwilligerswerk

Denkt u erover om een rol als vrijwilliger
te vervullen en wilt u eerst meer weten
over de mogelijkheden? Dat kan. Er is een
speciale informatie-avond op dinsdag 3
juli a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in zaal BIJ
Ripperda in Den Nul. Ook kunt u contact

Werkgroep Vrienden
Inmiddels is de fusie van Stichting Vrienden van De Cirkel met
Stichting De Cirkel een feit. De nieuwe Werkgroep Vrienden is
inmiddels enthousiast aan de slag gegaan.
De Werkgroep bestaat uit 4 leden: Marianne Hamer, Mariet Jansen, Thea de Bont
en als nieuwkomer Janny Groot Beumer. Zij organiseren acties en activiteiten om
geld in te zamelen voor De Cirkel, met name voor ondersteuning van de vrijwilligers.
De opbrengsten worden gelabeld en komen op een aparte rekening. Binnen het
bestuur heeft Marian Kalfs de speciale portefeuille ‘Vrienden-Vrijwilligers’.
Tevens proberen de Vrienden de naamsbekendheid van De Cirkel te vergroten.
Zo zullen zij aanwezig zijn op diverse streekactiviteiten, zoals de Sallandse Wandelvierdaagse en de kerstmarkten in de regio. De Vrienden kunnen bij die gelegenheden
leuke artikelen verkopen die soms speciaal voor hen zijn ontworpen, bijvoorbeeld de
kaartenset ‘Salland op de kaart’. De Landwinkels in de regio verlenen ook hun medewerking bij de verkoop van deze kaarten. Tijdens Stöppelhaene sluiten de Vrienden
weer aan bij de grote fototentoonstelling van de Fotoclub Salland in de Kruisverheffing.
De Werkgroep gaat zich nu richten op nieuwe acties. Hebt u een leuk idee of
wilt u de Vrienden ondersteunen bij activiteiten? Stuur dan een mailtje naar:
vrienden@decirkelraalte.nl

opnemen met een van de coördinatoren.
Wij zijn ons er allemaal van bewust dat
aandacht en inzet van groot belang zijn
voor hen die een beroep op ons doen.
De warmte en aandacht die we kunnen
geven is van grote waarde. Ook in een
groeiende organisatie moeten we dit
vast weten te houden. Het bestuur zal
zich met enthousiasme inzetten om de
plannen, taken en verantwoordelijkheden
waar we voor staan, te realiseren.
Klaas Koekkoek

‘‘Vrijwilliger worden?
Kom naar de
informatie-avond op
dinsdag 3 juli a.s.
van 20.00 - 21.30 uur.
BIJ ripperda in Den Nul.’’

Ervaringsverhaal van
een betrokken familie
De Cirkel, terminale zorg; je hoort en
leest er wel eens over maar het bleef
toch altijd op afstand totdat je ervoor
komt te staan en je daadwerkelijk met
de vrijwilligers te maken krijgt. Na een
zware hersenbloeding zou onze moeder
gaan overlijden en haar grootste wens
was altijd dat ze in haar eigen huis, op
haar vertrouwde plek afscheid van het
leven kon nemen. Deze wens wilden wij
graag gaan regelen. Wij zijn binnen onze
familie best met veel mensen, maar het
is een intensieve zware en tegelijkertijd
een mooie en bijzondere gebeurtenis
die zwaar zou drukken op ons als familie.
Hoe fijn is het dan dat er mensen zijn die
in ons geval ‘s nachts het waken overnemen zodat wij als familie de nodige
rust konden nemen om deze zware tijd
door te komen. Vrijwilligers die dit belangeloos doen, vanuit een passie die zo
mooi is. Wij hebben mooie gesprekken,
troostende woorden maar ook uitleg gekregen hoe het stervensproces zou gaan
verlopen. Onze moeder wordt enorm
gemist, maar de gedachte dat met o.a.
de hulp van de vrijwilligers van De Cirkel
“Zorg thuis” zij tot op het laatst op haar
eigen vertrouwde plek heeft mogen blijven, is voor ons als familie een enorme
troost.
Fam. Groothuismink
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Jubileum 12 ½ jaar hospice
Op 6 april was er iets te vieren,
namelijk het 12 ½- jarig bestaan
van het hospice in Raalte en
het ruim 30-jarig bestaan van
de Zorg Thuis. Deze belangrijke
mijlpaal was de reden voor het
organiseren van een feestelijke
avond bij Zwakenberg.
Alle vrijwilligers met hun partners,
evenals de bestuursleden waren in
goede stemming richting zaal Zwakenberg
gekomen. Voorafgaand kregen zij de
primeur om de nieuw aangebouwde

familie- / stiltekamer te bewonderen.
De avond werd goed verzorgd met koffie,
iets lekkers, een drankje en hapjes. Leerlingen van muziekdocent Erica de Bruin
verhoogden de sfeer met hun muzikale
bijdrage.
Diverse vrijwilligers en medewerkers zijn
door voorzitter Klaas Koekkoek verrast
met een boeket en persoonlijke woorden
van dank. En onder het motto: ” We doen
het samen ” werd het een geanimeerde
avond, waar we met voldoening op terugkijken. Vol vertrouwen en met een trots
gevoel gaan we verder op de ingeslagen
weg. Op naar een volgend jubileum.

‘‘We doen
het samen’’

In de ‘spotlight’
Maar liefst tien vrijwilligers zetten zich al 12 ½ jaar in voor de gasten
van De Cirkel en hun naasten. Dus alle reden om hen in de spotlight
te zetten. Dit gebeurde op 3 mei tijdens een speciale bijeenkomst. In
een gezellige sfeer werden herinneringen opgehaald, waarbij koffie en
heerlijk gebak natuurlijk niet mochten ontbreken. Klaas Koekkoek sprak
namens het bestuur zijn grote waardering uit voor de jarenlange inzet.
Dit werd onderstreept met een bloemetje en een geschenkbon.
En daarna...natuurlijk samen op de foto!

De jubilarissen: Achterste rij vlnr: Dorothé Trentelman,
Carin Visscher, Ad Broekman Middelste rij vlnr: Klaas
Koekoek(vz), Dinie Hofstede, Anny Schoorlemmer, Betsie
Nieuwenhuis, Ans Bootsveld, Rina Wegerif, Riek Martens
(coördinator) Zittend: Mariet Vlaskamp, Dinie Pieters

Vertrek coördinator
Na jarenlange inzet neemt onze coördinator Ineke De Koning om
gezondheidsredenen afscheid van Stichting De Cirkel. Het bestuur
dankt Ineke voor haar inzet en wenst haar alle goeds voor de toekomst.
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Open Dag zaterdag 2 juni

Ervaring van een vrijwilliger van de Zorg Thuis
Tijdens de Open dag op 2 juni hebben veel belangstellenden kennis
kunnen maken met de mogelijkheden die De Cirkel biedt.
De redenen voor een bezoek aan de open
dag waren divers: sommige mensen waren al vaker op een Open Dag geweest en
kwamen speciaal om de nieuwe aanbouw
van het hospice te zien, voor anderen
was het een eerste kennismaking met De
Cirkel. Ook wilde een aantal bezoekers
graag meer weten over vrijwilligerswerk
binnen De Cirkel en waren zij benieuwd
naar onze ervaringen. We hopen dan ook
dat we een aantal mensen enthousiast
hebben kunnen maken om zich ook als
vrijwilliger aan te melden!
Door de opzet van dit jaar kwamen alle
onderdelen van De Cirkel goed aan bod.
Bij de tent werden de bezoekers welkom
geheten door de Vrienden. In de tent
bevond zich ook de informatietafel van
de Zorg Thuis. Onder het genot van een
kopje koffie konden bezoekers zich laten
informeren over de mogelijkheden van de
Zorg Thuis en het hospice.

Vervolgens werden zij in kleine groepjes
door een vrijwilliger van het hospice door
het gebouw rondgeleid. Daarna was er
voor de bezoekers uiteraard de gelegenheid om nog even met een bestuurslid,

“Ik ben ontroerd en kan maar één ding zeggen:
indrukwekkend, indrukwekkend (bezoeker).”
coördinator of vrijwilliger in gesprek te
gaan. Bij de stand van de Vrienden kon
men diverse producten kopen. Dit heeft
een mooi bedrag opgeleverd.
Al met al een geslaagde dag en een mooi
moment om de verschillende mogelijkheden van De Cirkel onder de aandacht te
brengen. Voor mij als nieuwe vrijwilliger
van de Zorg Thuis was dit ook een mooie
gelegenheid om kennis te maken met de
mensen van het bestuur en de overige
vrijwilligers.

“Wij gaan met papa en mama
nog een keer kijken waar onze
lieve oma is overleden.”

Rosita Hulsman

“Wat maakt het gebouw een gezellige indruk.
Ik dacht dat het heel doods zou zijn (bezoeker).”

Leerlingen van Hans Groen zorgden met
passende muziek voor een aangename sfeer.
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Warm aanbevolen

Hart voor Salland

Ook dit jaar is de deelname aan de actie
van de Rabobank ‘Hart voor Salland’
succesvol verlopen. Het aantal inschrijvingen was ook toegenomen: vorig jaar 403,
dit jaar 445. Dit geeft wel aan dat de actie
tv-presentator en journalist)
steeds meer bekendheid geniet. Maar...
De moeder van Chazia krijgt het bericht
zie vervolgens de potentiële stemmers
dat ze ongeneeslijk ziek is. Chazia bemaar eens tot actie aan te zetten. Dit is
schrijft de achtbaan van emoties waarin ze gelukt, met dank aan vele vrijwilligers en
terechtkomt en ook haar frustraties m.b.t. sympathisanten! In de categorie Maatpraktische problemen en contacten met in- schappij & Welzijn wisten de Vrienden
stanties. Het hoofdstuk met veel praktische
van De Cirkel met het mooie bedrag van
aanbevelingen voor de ‘beginnend mantel€ 1.632,84 op de derde plaats te eindigen.
zorger’ kreeg de titel ‘Als ik een tweede
kans kreeg.’ Uiteindelijk gaat haar moeder Geweldig! Dank aan allen.
naar het hospice: ‘Op het allerlaatst is er
gelukkig de menselijke, troostrijke en betrokken zorg in het hospice. Er ontstaat een
breekbaar intiem geluk, in de wetenschap
dat er niets belangrijkers is in het leven,
dan het leven zelf.’
Titel: ‘Het einde voor beginners’
Subtitel: ‘Een moeder, een
dochter en de droom
van een gelukkig afscheid’
Auteur: Chazia Mourali (bekend

Herinneringsboeken
Op elke gastenkamer en in de familiekamer ligt sinds kort een mooi ‘herinneringsboek’.
Ook voor de Zorg Thuis zijn deze beschikbaar. Deze notitieboeken bieden de mogelijkheid
bijzondere ervaringen op te schrijven en deze met anderen te delen. Zoals wij ons allemaal realiseren, beleven onze gasten samen met familieleden en andere naasten intense,
verdrietige en liefdevolle momenten in de laatste levensfase, thuis of in het hospice. Deze
ervaringen delen met anderen kan weer troost bieden. Ieder die dat wil, kan op een rustig
moment zijn/haar verhaal opschrijven. Uiteraard zal met alle bijdragen heel zorgvuldig
worden omgegaan.

Samenloop voor Hoop
Op 16 en 17 juni vond voor de tweede keer in Raalte de ‘Samenloop voor Hoop’ plaats.
De opbrengst van deze 24-uursloop is bestemd voor het KWF. Maar liefst 28 vrijwilligers
van De Cirkel hebben ook een team gevormd en deze estafetteloop volbracht. De teamcaptain Mariet Vlaskamp: “Geweldig dat we mee hebben gedaan. Intens, emotioneel,
maar juist daardoor ‘een feestje’ zoals een collega het omschreef. Een intense ervaring
van verbondenheid en gemoedelijkheid. En dan ook nog voor het goede doel.” De
opbrengst, naast het inschrijfgeld: € 1.274,95. Hulde aan alle deelnemers.

Stichting De Cirkel, terminale zorg
Postadres:
Monumentstraat 57b,
8102 AK Raalte
Tel: 0572-365755
E-mail: info@decirkelraalte.nl
www.decirkelraalte.nl

COLOFON

Wilt u de Cirkelaire ook ontvangen,
meld u dan aan via info@decirkelraalte.nl.
Afmelden kan ook via dit e-mailadres.
een tip voor de redactie kunt u richten aan
redactie@decirkelraalte.nl.
Redactie: Thea de Bont, Marian Kalfs,
Paulien Kappert
Gastbijdragen: Fam. Groot Huismink,
Rosita Hulsman, Klaas Koekkoek
Vormgeving: Edith Poppe
De Cirkelaire verschijnt onregelmatig
De Cirkel is voor een groot deel
afhankelijk van donaties.
Overweegt u een financiële bijdrage?
Ons rek.nr. is:NL16 RABO 0113 0618 03 t.n.v.
Stichting De Cirkel Raalte of
NL98 RABO 0120 6187 61 t.n.v. Vrienden/
Vrijwilligers van Stichting De Cirkel Raalte

PRIVACY

Stichting De Cirkel behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Stichting De Cirkel draagt er zorg voor dat
persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk,
veilig en in overeenstemming met de
privacywetgeving worden behandeld.
Voor meer informatie: www.decirkelraalte.nl
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