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Welkom
Als u in deze uitgave leest: “als de
hemel uit kleine hospices bestaat,
dan wil ik daar wel naar toe” dan
zegt dat veel over het mooie werk
waar onze vrijwilligers voor staan.
In weinig woorden geeft een gast
aan hoe zij de terminale zorg bij
ons ervaart.
De terminale zorg bij mensen thuis
is niet zo in het oog springend. Maar
ook daar proberen onze vrijwilligers
er ‘te zijn’ voor mensen in hun laatste
levensfase en hun naasten. Tijdens de
aanstaande Open Dag zullen wij daar
ook aandacht aan besteden. ‘Er zijn’
voor iemand, dat is wat het werk zo
mooi maakt.
Wij hopen ook u te mogen begroeten
op onze Open Dag op zaterdag 1 juni
a.s. van 10.00 – 14.00 uur aan de
Monumentstraat 57b in Raalte. Op
pag. 2 treft u alle verdere informatie
aan. U bent van harte welkom.

Van de bestuurstafel
Het eerste deel van 2019 ligt al weer achter ons. Wat gaat dat snel
en wat hebben we samen al weer veel gasten en families mogen
ontvangen. Ook hebben we veel inzetten in de zorg thuis mogen
verzorgen. Met grote betrokkenheid en niet aflatend enthousiasme
doen onze vrijwilligers hun werk. Veel dank daarvoor.
Ook vanuit het bestuur zijn er volop activiteiten en werkzaamheden die moeten
plaatsvinden. Ik noem in willekeurige volgorde enkele belangrijke zaken:
We hebben afscheid genomen van Elise Venemans. Zij was 14 jaar bestuurslid.
Met grote betrokkenheid heeft zij een belangrijke rol binnen het bestuur vervuld.
Ook Herman Hekkert nam na jaren als bestuurssecretaris werkzaam te zijn geweest,
afscheid. Beide bestuursleden hebben veel voor stichting De Cirkel betekend. Onder
dankzegging voor hun bijdrage hebben wij hen uitgezwaaid!
Twee nieuwe bestuursleden hebben we mogen verwelkomen. Astrid Smedes, als lid
en Wim Veldhuis als bestuurssecretaris. We hebben er alle vertrouwen in dat beide
leden een waardevolle rol binnen stichting De Cirkel kunnen vervullen.
Omdat we, mede door de recente komst van Meep Bouw als penningmeester, een
behoorlijke vernieuwing doormaken binnen het bestuur, hebben we voor het eerst
in het bestaan van de stichting De Cirkel een “heidag” georganiseerd.
Tijdens deze “heidag” hebben we samen met de coördinatoren gesproken over de
toekomst van De Cirkel. Wat zijn onze belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
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Vervolg ‘Van de bestuurstafel’.

en hoe gaan we daar de komende jaren invulling aan geven.
Een zeer nuttige dag waar veel zaken aan de orde zijn
gekomen zoals onder andere de opvolging van coördinator
Riek Martens. Riek gaat in 2020 met pensioen. Het lijkt ver
weg, maar de activiteiten om haar op te volgen worden na
de zomervakantie opgestart.

De penningmeester heeft in zijn financiële jaarverslag
over 2018 cijfers kunnen weergeven die overeenkomen
met de verwachtingen. Wij hopen dat we ook in 2019
de financiële zaken op een positieve wijze kunnen invullen.
Voor meer informatie verwijs ik naar onze website:
www.decirkelraalte.nl/organisatie/decirkel

Een lang gekoesterde wens voor zonwering in de huiskamer, kunnen we mede door een mooie gift van de
Rabobank, laten uitvoeren. De verwachting is dat dit
project ruim voor de zomer wordt afgerond.

Ik dank u allen voor de grote betrokkenheid en inzet voor
stichting De Cirkel. Ik spreek de wens uit dat we blijvend
veel voor onze medemens in de terminale levensfase en
hun naasten, mogen en kunnen betekenen.

We proberen de tuin wat meer kleur en fleur te geven.
Onze gewaardeerde tuinmannen hebben daar professionele ondersteuning bij gekregen van Wim Schutte.
Ook daarvoor dank.

Met vriendelijke groet,
Klaas J. Koekkoek, voorzitter stichting De Cirkel

Ervaringsverhaal van
een betrokken familie
Wij hadden 4,5 jaar geleden bij de terminale zorg thuis van onze vader, al heel goede ervaringen met deze vrijwilligers gehad.
Nu onze moeder terminaal ziek was en ook
graag thuis verzorgd wilde worden in haar
laatste levensfase, was de keuze om De
Cirkel-zorg thuis te bellen heel vanzelfsprekend. Wij konden namelijk in deze laatste
fase het waken tijdens de nachten binnen
onze kleine familie niet meer waarmaken.
Evenals de vorige keer, werd er na mijn
telefoontje met de coördinator, dezelfde
nacht nog hulp van de eerste vrijwilliger

“Chapeau voor
deze vrijwilligers en
hun coördinator!”
ingezet. Wat waren we, als familie/mantelzorgers opgelucht, dat dit weer mogelijk
was. Nu kon moeder in ieder geval thuis
blijven. Ze was heel blij met hun aanwezigheid, al sliep ze vooral. De wetenschap dat
er iemand zat te waken en ze soms even
samen konden praten, gaf haar deze innerlijke rust en ook wij konden daarom rustig
gaan slapen. We hebben deze keer maar
4 nachten van deze warme en betrokken
vrijwilligers gebruik hoeven maken, maar
onze dank is wederom groot.
Hun inzet in deze terminale fase was voor
onze moeder en ons zelf van grote betekenis. Chapeau voor deze vrijwilligers en hun
coördinator!
Ans Kock
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Rondleiding en informatie
over zorg in de laatste levensfase

www.decirkelraalte.nl

OPEN DAG
De Cirkel
zaterdag 1 juni van
10.00 - 14.00 uur

Tijdens de Open Dag worden in het hospice rondleidingen
in kleine groepjes verzorgd. Verder kan alle wenselijke
informatie worden verkregen over zorg die mogelijk is
zowel in het hospice als ook bij mensen thuis.
Tijdens de Open Dag worden in het hospice rondleidingen in kleine groepjes
verzorgd. Verder kan alle wenselijke informatie worden verkregen over zorg
die mogelijk is zowel in het hospice als ook bij mensen thuis.
Het hospice heeft zijn plek in de samenleving bewezen. De mooie locatie
met warme uitstraling en de liefdevolle zorg die er door vrijwilligers in
samenwerking met de coördinatoren wordt gegeven, is van en voor iedereen in Midden-Salland. Omdat er voor menigeen een drempel is om er
binnen te gaan terwijl je er niet per se hoeft te zijn, organiseert De Cirkel dit
jaarlijks terugkerende Open Huis.
De reacties als ‘Pas als je echt even binnen bent geweest ervaar je de huiselijke, fijne sfeer van het ‘bijna thuis huis’, zijn voor ons de aanleiding om het
hospice jaarlijks, de eerste zaterdag in juni, open te stellen.
Daarnaast zijn we in de gelegenheid om ook de zorg thuis extra onder de
aandacht te brengen. Het is eigenlijk best opmerkelijk dat deze dienstverlening vrij onbekend is. “Doen jullie dat ook” is een vraag die we regelmatig
horen. Ja, dat doen wij ook! Wij vertellen graag dat onze vrijwilligers taken
van naasten/mantelzorgers overnemen, hen de ruimte willen bieden om
rust te nemen. Dit kan door een hele nacht te waken of een dagdeel aanwezig te zijn. In overleg wordt passende zorg geboden, ook bij mensen thuis.
De Cirkel biedt aandacht voor het leven in de laatste levensfase.
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In de ‘spotlight’
Na ruim 14 jaar bestuurslid te zijn geweest, heeft Elise Venemans
in januari van dit jaar afscheid genomen van De Cirkel. Alle reden
om haar in de ‘spotlight’ te zetten.
Ik ontmoet Elise op haar ‘vrije’ dag, maar
ze is wél in haar praktijk, want er is nog
een bespreking en verder nog van alles te
regelen…Toch vinden we een rustig plekje
waar we onze gedachten kunnen laten
gaan over Elise’s tijd bij De Cirkel.
Ondanks haar drukke werkzaamheden
als huisarts heeft ze gedurende 14 jaar
de tijd gevonden zich als bestuurslid in te
zetten voor de terminale zorg. Je ontkomt
er bij Elise dan ook niet aan te beginnen
met een ‘historisch overzicht’, uiteraard
in een notendop.

“We wilden het allemaal,
iets nieuws bouwen,
maar hoe moesten we
het aanpakken?”
Wanneer en waarom ben je met dit
bestuurswerk begonnen?
‘Ik ben in 2004 begonnen als bestuurslid
van de terminale zorg thuis. Het hospice
was er toen nog niet. De terminale zorg
is een aspect van mijn werk waarmee ik
veel in aanraking kom. Ik vond, en vind,
het belangrijk dat mensen thuis op een
waardige manier afscheid van het leven
kunnen nemen. Ik heb regelmatig ervaren
dat dit alleen gerealiseerd kan worden
met hulp van de terminale zorg thuis.
Door bestuurslid te worden kon ik bijdragen aan het voortbestaan van deze
belangrijke dienst.’

nieuwe locatie, een nieuw hospice.
Dat was het begin van een hectische
periode, ook voor Elise. Als bestuurslid
was ze mede-verantwoordelijk voor de
acties die Raalte e.o. rijp moesten maken
voor een nieuw te bouwen hospice. En
de initiatiefnemers vertrouwden erop dat
de bewoners gulle gevers zouden worden.
‘We wilden het allemaal, iets nieuws bouwen, maar hoe moesten we het aanpakken? Het was soms moeizaam, er waren
veel hobbels te nemen. Maar uiteindelijk
was er het enthousiasme. Het leukst was
de grote finale: het Laatste Tentfeest.
Groot saamhorigheidsgevoel, grote
opbrengst. De nieuwbouw kon starten en
in 2015 was de officiële opening.”
Voor Elise de afsluiting van een drukke tijd
waarin zij veel praktische zaken regelde.

Fusie

In dezelfde periode was ze ook betrokken
bij de fusie van de zorg thuis, al vele jaren
actief in Midden-Salland, en de zorg in
het hospice tot één stichting De Cirkel.
Deze twee groepen integreren was ook
geen geringe uitdaging.

De zorg centraal

Kwam je als bestuurslid in een rustiger
vaarwater na voltooiing van deze
processen?

‘Ja, dat kun je wel stellen. Ik kon me weer
richten op de belangrijkste taak binnen
het bestuur: bewaken dat de zorg altijd
centraal staat en daarmee de gasten en
de vrijwilligers. Ik moet alert zijn dat het
zakelijke niet overheerst. We vergaderen
één keer per maand. Vervolgens neem
je ook werk ‘mee naar huis’, soms meer,
soms minder. Het werk gebeurt veel
achter de schermen. Als er iets dringends
is, ben je altijd beschikbaar.’
Daarnaast had je ook pr en voorlichting
in je portefeuille.
‘Dat klopt. Ik heb daarvoor ook de nodige
acties ondernomen, maar daar ligt mijn
hart niet. Ik vind het wel leuk snel iets te
organiseren en anderen aan de slag te
krijgen. Ook in het klein, bijvoorbeeld bij
de Open Dag, ik regel graag de praktische
zaken, tent, inrichting, koffie e.d.’

Voldaan?

Het werk is gedaan, de fase van
terugblikken is aangebroken. Waar
kijk je nu met veel plezier op terug?
‘Op de gezamenlijke vrijwilligersavonden,
het gezellige contact tussen alle

Hospice Oude Molenweg /
Monumentstraat

Elise vertelt dat de ontwikkelingen in de
terminale zorg niet stil stonden en dat
er behoefte ontstond aan een hospice.
In 2005 werd het hospice opgericht aan
de Oude Molenweg, een bestaand pand
waar 2 gasten konden verblijven. De
Oude Molenweg was een mooi begin
maar niet ideaal en in de loop van de
jaren was men toe aan uitbreiding, een

Vertrekkende bestuursleden, Elise en Herman, ‘in de bloemetjes’.
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Vervolg ‘In de spotlight’.

geledingen, het mede-organiseren
daarvan. En ook op de twee grote
evenementen waaraan ik een aandeel
mocht leveren: het Laatste Tentfeest en
het Sallands Lentefestijn van De Vrienden
in het Hoftheater. Iedereen was er,
gezelligheid, verbondenheid.’
Wat heeft je het meeste voldoening
gegeven?
‘Het geeft me een goed gevoel dat ik er
een steentje aan heb bijgedragen dat de
terminale zorg in Salland er stáát. Ik was,
en ben er nog steeds een groot voorstander van dat mensen thuis kunnen
sterven. Tóch vind ik het een grote
vooruitgang dat er ook een hospice is.
De mensen hebben nu een kéuze. Ik weet
ook uit mijn eigen praktijk dat beide vormen van zorg zeer gewaardeerd worden.
De keuze hebben, is zo waardevol.’

Tot slot

Er is al veel de revue gepasseerd, maar
ik ben toch benieuwd of Elise tot slot
de lezer nog iets wil ‘meegeven’.
‘Natuurlijk zijn er voortdurend ontwikkelingen en moet ook De Cirkel verder
geprofessionaliseerd worden. Maar het
zou mooi zijn als daarbij de waarde van
het kleinschalige, het vertrouwde, het
laagdrempelige behouden blijft. Dat
past bij Salland. Koester dat.’
‘En niet te vergeten, ik heb een mooie
afscheidsavond gehad met het bestuur.
En last but not least, ik ben blij met mijn
opvolger.’
Is er al een nieuwe invulling voor de
vrijgekomen tijd?
Elise antwoordt met een glimlach…
‘er ligt nog zoveel te wachten!’

“Ik voel me hier
zo geborgen.
Als de hemel uit
allemaal kleine
hospices bestaat,
kan ik veilig
heengaan.”
-Een gast in het hospice-

Voorjaarsactiviteiten voor en door vrijwilligers
Thema avond

De lenteperiode heeft in het teken
gestaan van diverse activiteiten.
Zo verzorgde kaderarts Anouk
Bovenkerk een interessante themabijeenkomst. Met een opkomst van
50 vrijwilligers vond ze een goed
gehoor voor het onderwerp
“Sterven; hoe gaat dat eigenlijk”.

Vrijwilligersteam versterkt

De VPTZ-basiscursus ging eveneens van start. Zes vrijwilligers hebben zich voorbereid om
het vrijwilligersteam te versterken. Ze zijn zéér welkom.

Mooie opbrengst

Het initiatief van vrijwilliger Beatrix mag hier niet onvermeld blijven. Zij richtte met hulp van
collega- vrijwilligers een rommelmarktkraam in en verzamelde daarmee ruim 100 euro.

Groene vingers

Onze buren, de leerlingen van De Horizon, hebben tijdens de Nationale Boomplantdag
enkele Lindes een plek gegeven. Zij verdienen een groot compliment, want het was
verre van lenteweer. Zij lieten zich niet uit het veld slaan door stromende regen en kou.
Ook de gemeente Raalte verleende haar medewerking. Het aanzien van het hospice
oogt nu verzorgd.
In het verlengde van deze groene activiteit is onze eigen tuin ook flink opgeknapt. De
heren tuinvrijwilligers Jan, Mark en Wim steken regelmatig de handen uit de mouwen.
Komend seizoen mogen de gasten en wij allemaal genieten van een keurige en fleurige
tuin. Laat de zomer maar komen.
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Werkgroep Vrienden
Mailadres Werkgroep Vrienden: vrienden@decirkelraalte.nl

Eindejaarslunch

Als afsluiting van het jaar 2018 organiseerden de Vrienden een lunch voor alle vrijwilligers. Zij mochten daarvoor gebruikmaken van
een bijzondere locatie:de kantine van The Green East aan de Drosteweg in Raalte. Bijpraten en gezelligheid vormden het ‘hoofdgerecht’.

Hart voor Salland

De actie ‘Hart voor Salland’ werd jarenlang georganiseerd in
maart. Misschien hebt u dit jaar al uitgekeken naar een verzoek
te stemmen op de Vrienden van De Cirkel. De actie is echter
uitgesteld tot het najaar. Als het zover is, doen wij weer graag
een beroep op u.

‘Ambassadeurs’

De Werkgroep Vrienden richt zich met haar activiteiten op
heel Midden-Salland. Omdat dit een groot gebied is, ontstond
er behoefte aan contactpersonen in de buurtdorpen, ‘ambassadeurs’. Personen die de ‘ogen en oren’ willen zijn voor de
werkgroep m.b.t. passende evenementen, mogelijkheden tot
publiciteit, keuze neerlegadressen voor brochures e.d.
Wij hebben al een ambassadeur mogen verwelkomen voor
Wijhe: Tiny Bergevoet. Voor Olst en Heeten zijn inmiddels ook
de eerste contacten gelegd.
						
Ook zijn we blij met een nieuw lid van de Werkgroep:
Ellen Jonkman. Zij woont in Heino en gaat zich met name
inzetten om De Cirkel daar onder de aandacht te brengen.

Infostand Vrienden

De Vrienden waren met de infostand aanwezig bij:
• de Open Dag van Het Weijtendaal in Wijhe
• de muziekavond van Hans Groen			
De verkoop heeft daarbij ook nog enkele tientallen euro’s
opgebracht.

Donatieboxen supermarkten

In de komende maanden mogen we bij enkele supermarkten in de regio onze donatiebox plaatsen,
waarin de bonnetjes voor het statiegeld gedeponeerd kunnen worden.
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Warm aanbevolen

Nieuwe brochure

Titel: Vergeten dat ik vergeet Subtitel: Dementie van binnenuit gedicht

Eindelijk, hij is er: de nieuwe brochure.
U vindt er informatie over de zorg thuis
en in het hospice en wie er voor inaanmerking komt. Ook kosten en donaties
worden belicht.
Er blijft natuurlijk
De Cirkel
‘Aandacht
veel te vertellen
voor het leven
in
de laatste
over, maar daarlevensfase’
voor wordt u verwezen naar www.
decirkelraalte.nl

Auteur: Monique van den Berg Prijs € 15,-

Kosten

✁

Door ondertekening
geeft u toestemmin
g aan Stichting De
waarmee het door
Cirkel te Raalte om
u aangegeven bedrag
conform uw keuze
van uw rekening wordt
* A. t.g.v. De Cirkel,
(A of B) een incasso-opd
geboekt. U ontvangt
het in stand houden
racht naar uw bank
bij elke incasso vooraf
van de stichting.
** B. t.g.v. De Cirkel
te sturen,
bericht.
vrienden/vrijwilligers,
extra activiteiten,
Wanneer u het niet
training, waardering
eens bent met de
spresentje e.d.
afschrijving kunt u
dat door uw bank
laten terugboeken.

Daarbij kies ik voor
de volgende mogelijk
heid:
De Cirkel tot wederop
zegging om jaarlijks
€ ...............,....... van
mijn rekening af te
schrijven *A/**B.
NL 16 RABO 0113
0618 03 t.n.v. Stichting
De Cirkel voor *A
/**B.
.,....... over naar rekening

e bijdrage leveren.

2. Ik maak zelf €
..............

Uw steun is belangrijk!

Ik wil graag een financiël

1. Ik machtig de Stichting

Leven met dementie is een hele opgave, zowel voor de
patiënt als zijn naasten. Monique wil met dit boekje laten
zien dat er ook nog een ander perspectief is. De ziekte
dementie kan namelijk ook een ingang bieden tot dieper
contact. Dit boekje kan hierin ondersteunen. Het biedt
troost aan iedereen die meer en meer vergeet en aan
iedereen die te maken heeft met een naaste met
dementie. Het is ook geschikt om samen te lezen.

✁

Monique van den Berg maakt als arts in het verpleeghuis dementie
iedere dag van dichtbij mee. In dit boekje heeft zij met ontroerende,
eenvoudige teksten vastgelegd hoe dit moet voelen, zowel vanuit
patiënten als vanuit de mensen om hen heen. Haar woorden zijn
liefdevol, herkenbaar en ook humoristisch.

De Cirkel_Brochu

re A5_Jan19 V4.indd
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MEER
INFORMATIE

Wilt u meer weten
over de zorg thuis
of in het hospice,
neem dan contact
op met één van de
coördinatoren

OPEN DAG

Altijd de eerste
zaterdag van juni.
Iedereen is van
harte welkom.

06 201 344 61 of
06 274 080 72.

Liefdevol
Troostrijk
Deskundig

Warme
en
persoonlijke
zorg
passend
bij uw
wensen

Stichting De Cirkel

Monumentstraat 57b,
8102 AK Raalte
Tel.: 0572-365755
e-mail: info@decirkelraalt
e.nl
website:www.decir
kelraalte.nl
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Stichting De Cirkel
is een
in de laatste levensfase organisatie voor zorg
, thuis in Midden-S
of in het hospice in
alland
Raalte.
www.decirkelraalte.n
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Giften
We hebben erg veel waardering voor ieder die, in welke vorm
dan ook, een steentje bijdraagt. Uw financiële steun helpt
De Cirkel het bijzondere werk voor mensen in hun laatste
levensfase voort te zetten. Hartelijk dank daarvoor.
Twee bijzondere acties in de schijnwerper:

Leerlingen Hans Groen in actie voor De Cirkel
Op donderdag 21 maart kwamen de leerlingen van muziekdocent Hans Groen bij elkaar in restaurant De Bagatelle
voor hun jaarlijkse optreden. Trotse ouders, broertjes, zusjes, oma’s en opa’s konden genieten van een verrassende,
gevarieerde concertavond.
Heel bijzonder was de hieraan voorafgaande inzet van deze
leerlingen voor De Cirkel. Zij hebben allerlei activiteiten
verricht om geld in te zamelen voor dit goede doel. Tuinmeubels werden gewassen, taarten gebakken en flessen
ingezameld. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele
acties. Fantastisch hoe deze jongeren zich hebben ingezet
om een mooi bedrag bijeen te brengen. In de pauze van
het concert kon Hans Groen aan Marian Kalfs een cheque
overhandigen ter waarde van € 607,24. Marian sprak haar
dank en grote waardering uit voor de inzet van allen.

Robby’s Snacks zet zich in voor De Cirkel
Onlangs vierde Robby’s Snacks uit Raalte het 25-jarig jubileum van de zaak. Aan dit
jubileum heeft de familie een actie gekoppeld waarvan de opbrengst bestemd is voor
De Cirkel. De familie draagt De Cirkel namelijk een warm hart toe, ook op basis van
eigen ervaring. De donatiebox op de toonbank heeft € 500,- opgebracht en de familie
heeft dit bedrag aangevuld. De Cirkel mocht een cheque in ontvangst nemen met het
fantastische bedrag van € 750,- .

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: Klaas Koekkoek, Ans Kock
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: NL 16 RABO 0113
0618 03 t.n.v. Stichting De Cirkel Raalte
A) t.g.v. De Cirkel, het in stand houden van
de stichting of
B) t.g.v. De Cirkel, vrienden/vrijwilligers,
extra activiteiten, training e.d.

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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