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De Cirkelaire

Voorwoord
Alweer de laatste uitgave van dit jaar, 
2020. Een jaar dat we met gemengde  
gevoelens zullen afsluiten. Wat was  
het bijzonder. Het afscheid van  
coördinator Riek Martens en wat  
ons allemaal treft, corona.
In deze uitgave komen wij op beide 
aspecten terug. Wij blikken terug  
op 2020 in al z’n heftigheid. Binnen 
het hospice en de zorg thuis, het is 
voelbaar en merkbaar. 

Maar er zijn ook fijne gebeurtenissen 
en herinneringen om te delen. Wij 
hopen dat deze uitgave van De Cirke-
laire bijdraagt aan de waardering die 
er is voor alles en iedereen die zich bij 
Stichting De Cirkel betrokken voelt.

Wij sluiten het jaar af met u allen een 
mooie feestmaand en in het bijzonder 
gezonde Kerstdagen toe te wensen. 
We spreken af: tot de eerstvolgende 
uitgave in het nieuwe, en hopelijk wat 
rustiger, jaar.

De redactie
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Van de bestuurstafel
Toen ik eind 2019 een stukje schreef, “Van de bestuurstafel”, had ik 
niet kunnen bedenken wat het jaar 2020 voor ons allen zou brengen.

Het verwelkomen van Hanneke, als  
coördinator/manager, hadden we  

zorgvuldig voorbereid, maar het werd  
meteen improviseren. Mede door de  
flexibele houding van velen heeft zij zich 
toch kunnen inwerken en is zij inmiddels  
een vertrouwd persoon in onze organisatie. 
Wij wensen haar veel voldoening en  
uitdaging in haar werkzaamheden.

Corona heeft uiteraard ook invloed gehad 
(en nog steeds) op zorg thuis en het hospice.
Allereerst wil ik, namens het bestuur, alle 
vrijwilligers danken voor hun grote inzet en 
betrokkenheid om, zoveel als mogelijk en 
verantwoord is, de zorg in het hospice en  
de zorg thuis te blijven verlenen. Hartver-
warmend om te zien wat we met elkaar  
hebben weten te realiseren, in deze  
moeilijke tijd, ook voor velen in hun  
eigen privé-situatie. Terwijl ik dit stukje 
schrijf, hebben we nog steeds met  
coronamaatregelen te maken, we zijn  
er nog lang niet vanaf.
 
Ook bestuurlijk zijn enkele plannen uitge-
steld. We proberen de komende periode 
een aantal beleidszaken te bespreken die 
we dan hopelijk in het volgende jaar kunnen 
uitvoeren. Meer informatie daarover volgt 
zodra dat mogelijk is. Op dit moment  

vergaderen we digitaal en is er aandacht 
voor de meest noodzakelijke onderwerpen.
 
Helaas is onze coördinator Paulien Kappert 
uitgevallen. Wij hopen dat ze snel mag  
herstellen en wensen haar dat van harte toe.
Gelukkig hebben de zorg+ vrijwilligers een 
belangrijk deel van haar werkzaamheden 
over willen nemen, waarvoor zeer veel dank.
 
We hopen dat 2021, weer “normaal” zal 
worden. Hoe en op welke wijze is niet te 
voorspellen, dat zullen we zien.
Als bestuur zullen wij ons opnieuw ten volle 
inzetten voor De Cirkel.

Klaas J.Koekkoek
Voorzitter stichting De Cirkel

Wij wensen ieder  
een mooie kerst en  

vooral een gezond 2021.
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Na 15 jaar actief te zijn geweest voor De 
Cirkel, was de uitgave van de Cirkelaire- 
special “Riek met pensioen”, de start van 
een programma speciaal voor Riek. We 
hadden dat gemaakt om op gepaste wijze 
afscheid te nemen. Maar toen kwam Coro-
na, dat zette een streep door alle plannen.

Heel jammer voor Riek, maar ook voor 
alle betrokkenen die haar graag een hand 
hadden gegeven en oude herinneringen 
opgehaald. Een geplande feestelijke lunch 
met alle vrijwilligers en een afscheidsrecep-
tie voor alle relaties konden niet doorgaan.

Toch hebben we haar, haar man en familie 
“uit kunnen luiden” en hebben we al 
zwaaiend afscheid genomen. Rijdend door 
de Monumentstraat werden zij verrast door 
veel vrijwilligers, opgesteld langs de straat, 
die op gepaste afstand, met spandoeken  
en luid gejuich, haar gedag hebben gezegd 
en uitgezwaaid.  
Riek kan terugkijken op een mooie en 
zinvolle periode.

Wij  bedanken Riek voor haar inzet en  
wensen haar met allen die haar lief zijn, 
nog vele goede en gezonde jaren toe.  
Geniet van je welverdiende pensioen,  
namens het bestuur, Riek, BEDANKT.

Klaas J. Koekkoek

Afscheid Riek

“Riek, “Riek, 
15 jaar De Cirkel15 jaar De Cirkel

Bedankt!”Bedankt!”



Vanaf week 1 was mij al duidelijk dat 
zowel de zorg in het hospice als de 

zorg thuis prima geregeld is. Dankzij 
al onze vrijwilligers is het een warme 
ervaring voor onze gasten en hun familie 
om onze ondersteuning te ontvangen in 
een moeilijke tijd. Dat blijkt uit de vele 
reacties die we krijgen en ook uit de  
fijne sfeer onderling.

Na 23 jaar werkzaam te zijn geweest in 
het Deventer ziekenhuis, heb ik besloten 
om een overstap te maken naar de  
palliatieve zorg. Eigenlijk voelde het  
vanaf het eerste contact met De Cirkel 
heel goed. Nu ik een half jaar aan het 
werk ben, is het voor mij alleen maar  
duidelijker geworden dat ik een juiste 
keus heb gemaakt.

Vanaf mijn start op 1 april was het een 
feit dat we met elkaar in een bijzondere 
situatie beland zijn door Corona en dat 
we soms voor minder leuke keuzes staan. 
Ook op de palliatieve zorg trekken de 
maatregelen een grote wissel. De hele 
zomer hebben we 4 gasten mogen  
verzorgen met de nodige aanpassingen. 
Helaas hebben we na de persconferentie 
in oktober moeten besluiten om tijdelijk 
niet meer dan 2 gasten te ontvangen in 
het hospice en is het aantal bezoekers 
naar beneden bijgesteld. Het zijn verdrie-
tige keuzes maar we ontkomen er niet aan.

Het is mooi om te merken dat de betrok-
kenheid onder vrijwilligers zo groot is. 
We gaan door en kijken naar de moge-
lijkheden die er zijn. Daardoor kunnen 

Even voorstellen

we gasten blijven verzorgen en familie  
ondersteunen en ook de zorg thuis  
blijven geven. 
Het creëren van veilige omstandigheden 
voor iedereen vraagt soms wat creativiteit 
maar dat gaat ons samen goed af.

Even voorstellen: mijn naam is Hanneke Beeren en ik ben sinds 
april werkzaam als coördinator/manager binnen Stichting  
De Cirkel in Raalte. Daarmee ben ik de opvolger van Riek Martens 
die eind april met een welverdiend pensioen is gegaan. 
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Hanneke Beeren,coördinator/manager  van De Cirkel.

Riek overhandigt Hanneke de  

sleutel en wenst haar veel succes.

“Wat word ik hier  
verwend, dat ben ik  

helemaal niet gewend.”
-Een gast in het hospice-

‘Wat genoot onze  
moeder ook van haar 

tuintje met de prachtige 
bloemen en foto’s’

-Familie van de gast-
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Wensambulance
Op een mooie voorjaarsochtend reed de Wensambulance de 
oprit van het hospice op om een van onze gasten op te halen 
voor een wensrit.

Deze rit was georganiseerd door de coördinatoren en geheel 
afgestemd op de wensen van mw. Samen met haar zus heeft  
ze een prachtige dag gehad waarbij veel plekken bezocht zijn 
die voor haar van grote betekenis zijn geweest in haar leven.

Het was een dag om nooit te vergeten.  
Heel mooi dat dit mogelijk was.

Anny Schoorlemmer is onlangs benoemd tot Lid in de  
Orde van Oranje Nassau. Een grote eer voor Anny en  
De Cirkel is natuurlijk ook heel trots op haar. 

Anny was betrokken bij allerlei activiteiten in Heeten  
en daarnaast was zij vele jaren actief als vrijwilliger in  
het hospice. Door haar grote ervaring werd zij ook ingezet  
als vervangend coördinator.

Daarnaast zorgde zij, als een van de ‘bloemendames’,  
voor de prachtige bloemdecoraties in het hospice, die  
op zo’n speciale manier bijdragen aan de huiselijke sfeer.

Ook al is Anny gestopt als zorgvrijwilliger, ze blijft voor  
de bloemen zorgen. Ze heeft zelfs al weer ideeën voor  
de kerstversiering. 

Vernieuwingen in het hospice                                                                                                                                     
• Opknapbeurt gastenkamers                                                                                                                                     
De kamers van het hospice hebben na ruim 5 jaar een  
goede opknapbeurt gekregen. Mooie nieuwe vloeren,  
nieuwe horren voor de ramen en alles heeft een onderhouds-  
en schoonmaakbeurt gekregen. 

• Updates                                                                                                                                             
 We hebben in het hospice een Update van onze telefooncentrale 
en het alarmeringssysteem van onze gasten laten uitvoeren.  
Met dank aan Beekman elektro.

• Markeringsapparaat
Van de wasserij in Raalte, CleanLease, hebben we een schenking 
ontvangen in de vorm van een markeringsapparaat voor kleding 
en linnengoed. Het werkt perfect en we zijn er heel blij mee.     
Bedankt!

Een koninklijke 
onderscheiding

Anny Schoorlemmer is onlangs 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.

 



Ik ontmoet de tuinmannen eind oktober 
terwijl ze druk bezig zijn de tuin winter-

klaar te maken. Zo worden er o.a. viool-
tjes in de bakken geplant, gecomposteerd 
blad wordt rondom de rodondendrons 
gelegd en bladeren worden opgeveegd.
En dan is het tijd voor koffie.
In de huiskamer maak ik nader kennis 
met drie enthousiaste vrijwilligers: Jan 
ten Hove, Mark Pieters en Wim Schutte.
Wim is gepensioneerd hovenier en zet  
als vrijwilliger zijn werk voort. Jan,  
installatiemonteur, en Mark, fysiothera-
peut, wilden na hun pensioen iets totaal 
anders gaan doen. Dat werd tuinonder-
houd bij het hospice. Inmiddels zijn ook 
zij deskundig op dat gebied.

Een terugblik
De tuinwerkzaamheden voor het hospice 
begonnen bij de locatie Oude Molenweg. 
Jan Wippert was daar de pionier. Het was 
een kleine tuin, dus hij kon het alleen af.
In 2015 kwam het nieuwe hospice aan  
de Monumentstraat. Er is al veel ge-
zegd over het mooie gebouw, maar de 

tuin is natuurlijk medebepalend voor 
het aanzien daarvan. Hoveniersbedrijf 
Binnenpoorte stond aan de basis van 
de tuinaanleg en met de hulp van veel 
vrijwilligers heeft de tuin toen zijn vorm 
gekregen. Aansluitend heeft Jan ten Hove 
samen met pionier Jan het onderhoud 
opgepakt. Helaas moest Jan Wippert al 
snel om gezondheidsredenen stoppen. 
In de loop van de jaren kwamen Mark en 
Wim erbij. Met z’n drieën vormen ze nu 
een vast team dat elke dinsdagochtend 
aan de slag gaat.

Wat zijn zoal de werkzaamheden?
Wim begint met de opsomming en Jan en 
Mark vullen aan: ‘onkruid wieden, heggen 

In de ‘spotlight’

en struiken snoeien, bolgewassen planten, 
bloembakken vullen, blad verwijderen, 
bloemperken onderhouden, dakgoten 
schoonmaken, gladheidsbestrijding, 
enzovoort….’
Mark en Jan met een lach ‘Wat doen we 
eigenlijk veel hè’.

Lopen jullie ook tegen problemen aan?
De heren vullen elkaar aan:
‘Na de bouw was de grond niet goed 
verbeterd. Overal zat puin. We hebben 
telkens een stuk onder handen genomen 
en moesten daarvoor vaak heel diep  
graven. Nu is dat probleem voor een 
groot gedeelte opgelost. De droogte in de 
zomer is ook een probleem. We hebben 

In welk seizoen je ook bij het hospice komt, de tuin ligt er altijd tiptop bij.  
Dus de hoogste tijd om de tuinmannen in de ‘spotlight’ te zetten. 

Even voorstellen: Jan ten Hove.

‘‘Onkruid wieden, heggen en struiken snoeien, bolgewassen  
planten, bloembakken vullen, blad verwijderen, bloemperken  
onderhouden, dakgoten schoonmaken, gladheidsbestrijding,  

enzovoort….Wat doen we eigenlijk veel hè?”
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Even voorstellen: Wim Schutte.



een pomp geslagen en kunnen nu de 
watervoorziening voor de planten beter 
regelen.’

En de financiële kant van het  
onderhoud?
‘Voor de grote zaken, zoals aanschaf 
gereedschap, waterslangen, bemesting 
en nieuwe beplanting maken we een 
begroting. Deze wordt aan het bestuur 
voorgelegd. Afhankelijk van de beslissing 
kunnen we tot aanschaf overgaan.  
Kleine tussendoortjes overleggen we  
met de coördinator, dat is nu Hanneke. 
Maar we proberen altijd creatieve  
oplossingen te zoeken en natuurlijk  
zo goedkoop mogelijk.’

Waarom zijn jullie juist bij het hospice 
gaan werken?
Ze vertellen alle drie dat ze via vrijwilligers 
in hun kennissenkring hoorden van het 
werk bij het hospice. Dat sprak hen aan 
en ze wilden zich graag inzetten voor dat 
goede doel.
De mannen zijn nu heel enthousiast over 
het werk én het resultaat.
‘We doen het uiteindelijk voor de gasten. 
Wij werken er ook aan mee dat de gasten 
zich hier thuis voelen. Door een mooie 

tuin willen wij “het zonnetje voor de 
gasten laten schijnen”. Het komt wel 
eens voor dat wij de terrasplantjes van 
de gasten verzorgen. Het geeft ons veel 
voldoening om met de tuin te kunnen 
bijdragen aan de huiselijke sfeer. En  
natuurlijk genieten wij als de gasten  
zeggen “wat is de tuin mooi”.’

Contacten met de andere vrijwilligers?
‘Wij treffen weinig andere vrijwilligers. 
Daarom vinden wij de vrijwilligersmidda-
gen en uitstapjes belangrijk én gezellig. 
En door de attenties van het bestuur en 
de Vrienden voelen we ook dat we bij het 
hele team vrijwilligers horen. Maar met 
ons eigen clubje hebben we het ook heel 
gezellig. De samenwerking kan niet beter 
en als iemand een keer verhinderd is, 
vangen de anderen dat altijd op.’

Zijn er nog uitdagingen?
‘Jazeker, meer kleur in de tuin en het  
perk aan de straatkant omvormen tot  
een vrolijker geheel.

Ook proberen wij het eekhoorntje dat 
soms in de tuin komt tot een vaste 
bezoeker te maken. We bouwen nu een 
nachtkastje zodat hij hier gaat verblijven.

“Het geeft ons veel  “Het geeft ons veel  
voldoening om met de tuin  voldoening om met de tuin  
te kunnen bijdragen aan te kunnen bijdragen aan 

de huiselijke sfeer.  de huiselijke sfeer.  
En natuurlijk genieten  En natuurlijk genieten  

wij als de gasten zeggen wij als de gasten zeggen 
“Wat is de tuin mooi.”“Wat is de tuin mooi.”

Vervolg ‘In de spotlight’.

Verder komt er een voederplek voor  
vogels bij het huiskamerraam. Zo zorgen 
wij voor genietmomentjes voor de gasten.’

Hoe lang gaan jullie nog door?
Jan: ‘Ik ga door zolang mijn gezondheid 
dit toelaat’ Mark en Wim laten blijken dat 
zij er net zo over denken.  
De zorg voor de tuin is dus gegarandeerd. 
Als ik weer buiten kom, staan de nieuwe 
viooltjes te stralen in de herfstzon.
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Even voorstellen: Mark Pieters.

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers 
Geïnteresseerd of kent u iemand, neem contact met ons op via info@decirkelraalte.nl



Werkgroep Vrienden
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Afscheid Mariet Jansen
Mariet is per 1 oktober gestopt als vrijwilliger bij de  
Werkgroep Vrienden. Ruim 7 jaar is zij lid geweest, eerst 
van de Stichting Vrienden van De Cirkel en sinds januari 
2018 van de Werkgroep Vrienden.
Mariet is op alle fronten heel actief geweest. Zij stond  
altijd met ‘raad en daad’ klaar voor alles wat met het  
vriendenwerk te maken heeft. Niet zelden was zij de 
spil van een activiteit, zoals bijv. bij de kerstlunch in 2018  
bij The Green East. Mariet heeft een achtergrond in de  
zorg en haar adviezen kwamen ons vaak goed van pas.  
Daar komt nog bij dat zij de zolder van hun woning  
beschikbaar stelde als opslagruimte voor onze spullen.  
Daar hebben we heel lang dankbaar gebruik van gemaakt. 
Hartelijk dank Mariet.

Vriendenacties en corona
Corona treft ook de vriendenacties. Doordat alle evenementen 
zijn afgelast, ligt de verkoop van onze producten in de regio 
volledig stil. Ook moeten we ervan uitgaan dat er in december 
geen kerstmarkten zijn, dus onze kraam blijft voorlopig in de 
opslag. We wachten de ontwikkelingen af. Komen er nieuwe 
mogelijkheden, dan zijn we weer present.
In deze situatie waarderen wij het extra dat we bij verschillende 
supermarkten in de regio onze donatiebox voor statiegeld- 
bonnetjes mogen plaatsen. Bij AH in Wijhe en Heino, bij de  
Jumbo in Raalte Noord en Raalte Centrum en bij de Plus in  
Heeten. Veel klanten doneren hun bonnetjes en wij zijn erg  
blij met de opbrengst.

Een bijzondere bijdrage 
Theorine ter Laak heeft een bijzondere hobby waar de Vrienden 
in mochten delen. Zij maakt prachtige textielproducten, zoals 
placemats, ovenwanten, tassen, schorten… en nog veel meer. 
Wat een creativiteit en vakmanschap! De Vrienden mochten 
deze unieke producten verkopen en dat betekende voor ons 
een mooie bron van inkomsten. 
Veel waardering voor Theorine.

Rabo Club Support
En opnieuw zijn de Vrienden in de prijzen gevallen bij Rabo 
ClubSupport. Het is geweldig dat we ook in dit bijzondere  
jaar zo’n fantastisch bedrag mogen ontvangen.
HARTELIJK DANK AAN IEDER DIE OP ONS GESTEMD HEEFT.

Mailadres Werkgroep Vrienden: 
vrienden@decirkelraalte.nl



Warm aanbevolen
Titel: Het zwijgen van Maria Zachea 
Ondertitel: Een ware familiegeschiedenis 
Auteur: Judith Koelemeijer

Dit boek staat in november landelijk in de belang-
stelling in het kader van de actie ‘Nederland leest’. 
Het thema van het boek is zo passend binnen de 
wereld van de terminale zorg dat we het hier nog 
eens extra onder de aandacht brengen.

In dit boek vertellen twaalf broers en zussen – de ooms en tantes (en vader) 
van Judith Koelemeijer – hun familiegeschiedenis.
Nadat de grootmoeder van Judith een hersenbloeding krijgt, trekt de oude 
vrouw zich terug in stilzwijgen. Acht jaar lang wordt ze verzorgd door haar 
twaalf kinderen. Maar wat denken zij eigenlijk van de situatie? Hoe goed  
kennen zij hun moeder en elkaar?
De ooms en tantes zijn heel openhartig in de gesprekken die de schrijfster -  
hun nichtje - met hen voert.
Het boek geeft veel herkenning aan lezers die zelf uit een groot gezin komen, 
waarbij er jaren leeftijdsverschil is tussen de oudste en jongste kinderen.  
Dezelfde moeder kan als een heel andere moeder worden ervaren. Het boek 
geeft dit op een ontroerende wijze weer.

Een wens vervuld
 
Dankzij een royale gift vorig jaar van 
de Ronde Tafel Zuid Salland konden we 
een professionele wasmachine/droger 
installeren. Het is een geweldige  
aanwinst waar we dagelijks gebruik 
van maken. We zijn er heel blij mee.

Giften, donaties
Wij zijn ieder die De Cirkel  

een warm hart toedraagt in  
de vorm van een financiële 

bijdrage of anderszins  
bijzonder dankbaar hiervoor.  

Zonder uw steun kan De Cirkel 
niet voortbestaan. U kunt ervan 
verzekerd zijn dat uw bijdrage 

uitsluitend ten goede komt  
aan onze zorgverlening.

Heel hartelijk dank. 

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 en Hanneke Beeren
Gastbijdragen: 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: 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 persoons- 
gegevens 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

Midden-Salland
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