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De Cirkelaire

Voorwoord
We kijken ernaar uit: 2022!!
Het jaar waarin we hopelijk onbekom-
merd van alles kunnen bedenken en 
organiseren. Niet dat we dat dit jaar 
niet hebben gedaan, maar anders en 
minder zichtbaar.

Als voorbeeld kunnen we noemen 
dat we minder Cirkelaires hebben 
uitgegeven. Wij vinden namelijk dat er 
wel wat te melden moet zijn, anders 
schieten we ons doel voorbij. Er moet 
wat te vertellen zijn. En daar zijn we nu 
gelukkig weer aan toe.

In deze Cirkelaire betrekken wij onze 
lezers bij de verschillende activiteiten 
die voor de buitenwacht veelal  
onzichtbaar waren, maar naar ons 
idee, zeker vermeldenswaard zijn. 

Het feit dat het einde van het jaar  
al in zicht is en we het nieuwe jaar 
weer VOL van start willen. Als corona 
tenminste niet opnieuw toeslaat. Is  
dit de laatste uitgave van De Cirkelaire 
in 2021. 
Wij nemen een voorschot op de 
decembermaand en wensen al onze 
lezers een mooie tijd met fijne kerst- 
dagen en voor het nieuwe jaar veel  
tijd voor elkaar en onze medemens.

De redactie
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Van de bestuurstafel
Gelukkig begint het ‘normale’ leven weer terug te komen, dat dachten we 

althans. Terwijl ik dit stukje schrijf, lopen de corona-besmettingen weer op.

Dit betekent dat we opnieuw de interne 
maatregelen moeten aanpassen: geen  
bezoek in de huiskamer, mondkapjes 
gewenst en maximale voorzichtigheid. Ook 
voor onze vrijwilligers wordt hun fantasti-
sche werk, om voor onze gasten te zorgen, 
er niet gemakkelijker op. We blijven met 
z’n allen alert en volgen de ontwikkelingen.
Indien gewenst worden de maatregelen 
aangepast.

De al lang geplande “Heidag” hebben  
we in de afgelopen periode wel kunnen 
houden. Tijdens deze bijeenkomst hebben 
met de coördinatoren en het voltallige 
bestuur kunnen praten over hoe de tijd die 
achter ons ligt is gelopen en de plannen 
die we voor de komende periode hebben. 
Belangrijke conclusie is, dat, wat we ook 
willen doen in een veranderende zorg-
wereld, zowel in de zorg thuis als in het 
hospice, het onze vrijwilligers zijn die 
daarin een essentiële rol spelen. Met die 
gedachte in het achterhoofd, zullen we  
de komende maanden gaan onderzoeken: 
wat is voor Stichting de Cirkel, voor de 
jaren die aanstaande zijn, gewenst.

Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we 
dat met elkaar gaan bespreken.

Als bestuur willen we iedereen hartelijk  
bedanken voor inzet en betrokkenheid. 
Wij hopen dat we blijvend op elkaar  
mogen rekenen.

Wij wensen ieder rust en een positieve kijk 
op de toekomst.

Met groet, 
Klaas J.Koekkoek
Voorzitter stichting De Cirkel
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Het plan om met z’n allen naar Luttenberg 
te gaan en daar de voorstelling te zien  
“Er was eens een Zieltje“, was al langere 
tijd in kannen en kruiken. Na een aantal 
keren uitstellen vanwege Corona konden 
we op 30 september jl. elkaar eindelijk in 
een groep ontmoeten. 

De ontvangst in Elckerlyc was hartelijk  
met koffie en zelfgemaakt gebak.  
Bestuursleden heetten iedereen van harte 
welkom. Daarna maakten we een  
wandeling naar het Lommerrijk. Een  
sfeervolle locatie voor een bijzondere  
en passende voorstelling. 

De dag werd afgesloten met een gezellig 
samenzijn en een heerlijk buffet.

Wat was het fijn om weer eens samen te 
zijn en de vrijwilligers welverdiend in het 
zonnetje te zetten. De vrijwilligers van 
Elckerlyc bedanken we voor hun gastvrije 
onthaal.

Dankjewel 
aan vrijwilligers

Elkaar weer ontmoeten na de lange corona-tijd, gezellig bijpraten in Elckerlyc.

De prachtige voorstelling kwam volledig tot z’n recht op deze unieke locatie.



Het verhaal van de Kraanvogel

De Kraanvogel is in Japan als symbool van geluk en gezondheid 
al vele eeuwen bekend. Wie een Kraanvogel voor iemand 
vouwt, wenst hem/haar 1000 jaar geluk en gezondheid toe. 
Ook is het schenken van een Kraanvogel een uiting van 
vriendschap en er is een verhaal dat de gever 1000 gebeden 
opzendt voor degene aan wie hij de Kraanvogel schenkt.

Wie ziek is en 1000 Kraanvogels vouwt, is weer beter, zo zegt 
men in Japan.

Een jong meisje, Sadako Suzaki, kreeg door de atoombom op 
Hirosjima de ongeneeslijke stralingsziekte. Sadako wilde echter 
niet sterven en ging 1000 Kraanvogels vouwen. Ze haalde de 
1000 Kraanvogels niet en stierf toen ze het grootste gedeelte 
klaar had. Haar vrienden kwamen toen op het idee om al die 
Kraanvogels te verkopen en met het geld iets te doen voor 
de slachtoffers van Hirosjima. Dit plan is uitgegroeid tot een 
wereldwijde verspreiding van de Kraanvogel. Sindsdien is de 
Kraanvogel ook symbool van de vrede.

Kraanvogelwens
Lees dit prachtige verhaal dat één van onze gasten inspireerde om, gezellig zittend aan de 
grote huiskamertafel, kraanvogels te vouwen. Zij vouwde er voor elke vrijwilliger van De Cirkel 
één, maar liefst 75 kraanvogeltjes, en verbond daaraan een wens! De wens van VREDE voor 
iedere vrijwilliger die zich inzet voor de zorg van de terminaal zieke medemens. Er is een mooi 
boeket van gemaakt waar we onbeperkt van mogen genieten. Dankjewel Ria!
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Ervaringsverhaal van een familie
Onze moeder was dankbaar om haar laatste dagen in het hospice te mogen doorbrengen, de zorg die zij hier ont-
ving hadden wij haar als familie met behulp van thuiszorg nooit kunnen geven. Het hospice hebben wij ervaren als 
een gastvrij huis, waar de vrijwilligers alles in het werk stellen om het de gasten zo comfortabel mogelijk te maken.

De plaats die vrijkwam, kwam precies op het juiste moment.
Ik wilde graag voordat moeder werd opgenomen zien in welke kamer zij zou komen. Ik mocht foto’s maken zodat 
ik die aan haar kon laten zien. Met de coördinatoren hebben we regelmatig contact gehad. We kregen heldere en 
duidelijke informatie en hebben warme belangstelling ervaren naar ons als familie, tijdens en na haar overlijden. 
Het contact met de vrijwilligers verliep prettig, altijd aardig en begripvol, hoe vaak er ook een beroep op hen werd 
gedaan. De bejegening was warm, behulpzaam, met veel respect naar degene die over niet al te lange tijd aan haar 
laatste reis zou beginnen. Niets was teveel.

Ontroerend vonden wij de zorgmedewerker, die wist dat moeder op korte termijn zou overlijden, haar  
bedankte dat zij voor haar mocht zorgen. De afscheidsrituelen zoals het hospice die heeft voor elke  
overledene, zijn door ons als familie als heel waardevol beschouwd. 

Familie Albers



Ik ontmoet de drie ‘bloemendames’ in 
het hospice waar nu hun kunstwerkjes 

in herfstkleuren staan te pronken.
De dames beginnen meteen vol enthou- 
siasme te praten over de laatste nieuw-
tjes op hun vakgebied.
Wie zijn zij? Waar komt hun enthousias-
me vandaan? De hoogste tijd om nader 
kennis te maken met: Nel van ’t Klooster, 
Annie Schoorlemmer en Riks Schuiling. 

Met z’n drieën zorgen ze ervoor dat er 
altijd bloemen in het hospice zijn en dat 
deze er altijd verzorgd bijstaan. Toch 
heeft ieder haar eigen taak. Annie is al 
16 jaar actief voor De Cirkel. Naast de 
zorg voor de gasten heeft ze meteen de 
zorg voor de bloemen opgepakt. Dat gold 
ook al voor de locatie Oude Molenweg. 
Daar maakte ze kleine bloemstukjes voor 
een ‘klein hoekje’ en een biedermeiertje 

voor de kamer van elke nieuwe gast. Na 
de verhuizing naar de Monumentstraat 
bleef ze dit werk voortzetten. Annie is 
gestopt als zorgvrijwilliger, maar ook nu 
nog maakt ze voor elke nieuwe gast een 
biedermeiertje voor op het nachtkastje.
Nel werd 4 jaar geleden de opvolgster  
van Annie voor de grote bloemstukken  
in de hal, huiskamer en familiekamer.  
Nel vindt het geweldig dat zij daarbij  
helemaal haar eigen ideeën mag volgen. 
Haar man Johan ondersteunt haar  
regelmatig bij de voorbereidingen.
Riks is 6 jaar zorgvrijwilliger en geeft  
daarnaast sinds 2 jaar ook haar zorg  
aan de bloemen en planten. Dankzij haar 
staan deze er altijd florissant bij. Zij heeft 
oog voor wat planten nodig hebben. 
en als iemand een keer verhinderd is, 
vangen de anderen dat altijd op.’

In de ‘spotlight’

Wat was de reden om dit werk 
bij het hospice te gaan doen?
Annie: ‘Mijn zus heeft de laatste periode 
van haar leven in een hospice in Brabant 
doorgebracht. Mijn ervaringen daarmee 
zijn zo positief, dat ik besloot zorgvrij- 
williger te worden. Door mijn liefde voor  
bloemen kwam die taak er vanzelf bij.’
Nel: ‘Via via werd ik erop attent gemaakt 
dat ze bij het hospice een bloemendame 
zochten. Ik vind het hospice een sympa-
thiek doel. En de vrijheid die ik hier kreeg 
om mijn werk te doen, sprak me erg aan.’
Riks: ‘Ik vind het fijn om zorg te verlenen. 
Het werk als zorgvrijwilliger past bij mij. 
De verzorging van de planten vind ik een 
leuke aanvulling. Ik ben thuis ook goed 
met vaste planten. Het is belangrijk dat 
deze plantenzorg bij één persoon ligt.’ 
Toen iedereen het deed ‘verdronken’ de 
planten en kregen zelfs zijdebloemen 
water.

Als je binnenkomt in het hospice is het eerste wat je opvalt een prachtig  
bloemstuk waarin het seizoen zichtbaar is. Niet alleen de hal, maar ook andere 
ruimtes worden verfraaid met prachtige bloemen. Alle reden om de drie dames  
die dit realiseren in de ‘spotlight’ te zetten.

Nel heeft grote liefde voor bloemen.

4.

Riks Schuiling, Nel van ’t Klooster en Annie Schoorlemmer.



Waar komt jullie kennis m.b.t. 
bloemversieringen vandaan?
Nel heeft lang geleden een vakdiploma 
bloemiste/bloembindster behaald. Door 
haar interesse in bloemen is zij zich  
blijven ontwikkelen op dit gebied.
Annie heeft destijds cursussen gevolgd op 
De Stevenskamp. Daar bleek onmiddellijk 
haar talent en ze werd ‘bloemendame’ op 
de Stevenskamp. Haar liefde voor bloe-
men is onverminderd groot en ze  
ziet steeds nieuwe mogelijkheden.

Hoe komen jullie aan het  
materiaal: bloemen en vazen?
De dames hebben een eigen tuin waar  
de meeste bloemen vandaan komen.  
Zeker in de zomer. Nel heeft ook een 
volkstuin en eigenaren van andere  
volkstuinen bieden vaak hun bloemen 
aan. Soms moeten er bloemen gekocht 
worden. Dat gebeurt dan altijd met de 
‘nodige zuinigheid’.   
Het is voor hen de kunst om met  
minimale kosten een maximaal bloem-
stuk te realiseren. Vazen e.d. worden 
altijd gescoord in de kringloopwinkel.

Waar letten jullie speciaal op bij 
het maken van een bloemstuk?
Als Annie een biedermeiertje maakt voor 
de gastenkamer let ze erop of het voor 
een dame of een heer is. Dat bepaalt 
de kleur. Ook let ze op de kleur van het 
dekbed. ‘Kleur is zó belangrijk. Boven-
dien, een mooi opgeruimde en gepoetste 
kamer zonder bloemen, is niet af!’
Voor Nel moeten kleur, vorm, de soort 
bloemen en de vaas of houder precies 
bij elkaar passen. De compositie moet 
perfect zijn.
Bij de verzorging van de bloemen en 
planten kijkt Riks goed hoe ze erbij staan. 
Als ze het niet goed doen, moet er een 
oplossing gezocht worden.
Ze letten er ook op dat bloemen geen 
onaangename geur of stuifmeel versprei-

den. Als dat soms toch het geval is bij 
boeketten die bezorgd zijn, worden die 
buiten voor de glazen deur gezet, sommi-
ge takken eruit en verse tuintakken erin.
In hun enthousiasme over hun werk  
komen voortdurend uitspraken langs als: 
Oog hebben voor bloemen.
Van bloemen houden.
Je betrokken voelen bij de bloemen.
Bloemen is een passie.

Zijn er speciale gelegenheden 
waarbij jullie extra aandacht 
geven aan de versiering?
Annie en Nel: ‘Met Kerst pakken we uit. 
Op elke beschikbare plek komt dan een 
kerststukje. En niet te vergeten de lange 
tafelstukken. Deze worden ook gebruikt 
bij de kerstbijeenkomst met vrijwilligers. 
Ook bij de Open Dag zorgen we voor 
extra versiering zowel in de tent als in het 
gebouw.’
En Riks zorgt er altijd weer voor dat alles 
lang mooi blijft.
(Annie en Nel leggen nu de agenda’s op 
tafel, want er moet straks een afspraak 
gemaakt worden voor de kerstversiering!)

Er is natuurlijk veel waardering 
voor jullie werk. Krijgen jullie 
dat ook mee?
Nel en Annie geven aan dat ze niet recht-
streeks met de gasten in contact komen.  
‘Wij krijgen via de zorgmedewerkers heel 
vaak te horen hoe enthousiast de gasten 
gereageerd hebben en hoe ze genieten 
van de bloemendecoraties. Dat geeft ons 
veel voldoening’.

Zijn er nog wensen,  
uitdagingen?
‘Voor ons is de huidige werkwijze ideaal. 
Het is zo fijn dat wij de vrijheid krijgen  
om onze creatieve ideeën uit te voeren. 
En voor De Cirkel is het prettig dat de 
bloemen en planten altijd een  
‘visitekaartje’ zijn.’

Vervolg ‘In de spotlight’.

Gaan jullie door?
Het eensgezinde antwoord is: ‘Já, heel 
graag! Natuurlijk zolang de omstandig- 
heden dit toelaten. ‘

Dus ook in de toekomst zullen de mooie 
bloemstukken voor gasten en bezoekers 
een warm welkom betekenen. 
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Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers 
Geïnteresseerd of kent u iemand, neem contact met ons op via info@decirkelraalte.nl
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Werkgroep vrienden 
In 2021 waren er nog steeds geen evenementen en moesten we 
opnieuw pas op de plaats maken. Gelukkig zijn er nu positieve 
ontwikkelingen: in december worden er weer enkele kerstmark-
ten georganiseerd en daar zijn wij natuurlijk present.

Ook dit jaar werden wij enkele keren aangenaam verrast door 
de mooie opbrengst van de statiegelddonaties bij de verschil-
lende supermarkten in de regio. Echt een opsteker. Wij zijn de 
supermarkten en hun klanten daarvoor heel dankbaar.

Bijzondere bijdragen 

Univé
Eind maart heeft Univé Stad en Land haar werknemers  
Mariël Franken en Robert Oplaatde mogelijkheid geboden  
om gezamenlijk een bedrag van € 500,= te doneren aan een 
lokaal goed doel naar keuze, passend bij de gedachte Samen, 
Dichtbij, Doen.
Robert en Mariël hebben gekozen voor De Cirkel. Zij vinden dat 
de zorg die De Cirkel biedt, heel erg aansluit bij de kernwaarden 
van henzelf en die van Univé Stad en Land.
Op ons voorstel is het mooie bedrag besteed aan de openlucht-
voorstelling “Er was eens een zieltje“, waarover u elders in deze 
nieuwsbrief meer kunt lezen. 
Een heel mooi gebaar waar we Robert en Mariël erg dankbaar 
voor zijn.

Verrassend extraatje
Van tijd tot tijd bellen twee dames aan bij het hospice om een 
envelop met inhoud te overhandigen. Het is de opbrengst van 
de verkoop van zelfgemaakte kaarten. Veel waardering voor 
deze bijzondere support.

Mailadres Werkgroep Vrienden: vrienden@decirkelraalte.nl

Inloop- en informatieavond 
voor nieuwe vrijwilligers
30 september 19.00 uur
Alles is in gereedheid. Een tent waarin aspirant-vrijwilligers ont-
vangen worden met warme koffie/thee en een vriendelijk woord 
van welkom. De hospice-spreekkamers en kantoren zijn bezet door 
ervaren vrijwilligers die heel graag hun verhalen willen delen.
De tijd die is gekozen sluit aan bij de doelgroep. Als er nu maar  
veel mannen en vrouwen gehoor gaan geven aan de oproep?
Wij zijn er klaar voor.

Enkele jaren achtereen hebben we voorlichtingsavonden georgani-
seerd op andere locaties in Salland, in Raalte de buurtdorpen.
De ene keer met resultaat maar ook een avond met geen enkele 
deelnemer. De drempel naar het hospice is hoog, dat weten we uit 
ervaring. Als je er moet zijn, prima, maar anders….  En vrijwilliger 
worden in de terminale zorg thuis of in het hospice, dat kies je ook 
niet zomaar. En toch...Al voor zevenen meldt de eerste enthousias-
te kandidaat zich. En zo volgen er meer. Zij worden rondgeleid en 
krijgen alle informatie over het werken als vrijwilliger. 
Voornamelijk het vrijwilligerswerk in de zorg thuis en/of het 
hospice komen aan bod maar ook het vrijwilligerswerk in bv. 
de keuken, boodschappen, de tuin en administratie.

Om half tien sluiten we af met een korte evaluatie.  
De conclusie luidt: deze avond is niet voor niets geweest.  
Er is een aantal dames en heren die echt geïnteresseerd zijn.  
De coördinatoren plannen een vervolggesprek met hen in  
de positieve veronderstelling dat zij mogelijk de nieuwe  
collega’s worden.

Deze prachtige kunstwerken van Mieke van Houselt sieren de familiekamer. 
Mieke is zelfs van plan de schilderijen periodiek te verwisselen. Alle reden 
om eens een kijkje te nemen in de familiekamer. 

Actie RABO ClubSupport 
Op 12 november werd de uitslag van Rabo ClubSupport bekend.
De uitkomst was voor de Vrienden een grote verrassing: de  
EERSTE PRIJS!! Dat betekent een fantastische opbrengst:  
€ 4758,89. Gewéldig! Daar zijn we erg blij mee. Heel hartelijk 
dank aan iedereen die op ons heeft gestemd. Het doet goed  
dat zoveel mensen De Cirkel een warm hart toedragen.

Een opsteker voor alle vrijwilligers!



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

7.

Filmopnamen
In de Coronatijd bedenken wij, de pr-commissie, dat er een nieuwe informatieve 
film moet komen over het werk waar we ons met het team van vrijwilligers en 
het bestuur voor inzetten. Mooi idee, prachtig! Maar hoe?

Belangrijk: budget hebben we niet! Dus: wie is bereid en er toe in staat om dit 
samen met ons ‘om niet’ vorm te geven?
Onze radars gaan aan het werk en voelhoorns gaan uit. En ja hoor, wij slagen er  
in om iemand te vinden die gehoor wil geven aan ons verzoek: maak samen met 
ons een korte video die een eigentijds beeld geeft van wie wij zijn en wat we doen, 
kortom over “De Cirkel”. 

Geweldig de samenwerking die erop volgt. Een script, draaiboek, tekst en vrij- 
willigers, draaidagen en -avonden worden vastgelegd en daar gaan we. Met  
vrijwilligers als volwaardige acteurs en met een heel professionele cameraman 
wordt een prachtfilm gerealiseerd. 
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op de website van decirkelraalte.nl, direct via  
de openingspagina is het resultaat te vinden. Wij zijn er trots op! Bovendien,  
dankbaar voor ieders bijdrage hieraan. En het heeft ons weer een ervaring  
rijker gemaakt: wij kunnen roeien met de middelen die wij hebben en maken  
er samen wat moois van!

De Strijd 
van Salland
Op zondag 20 juni trokken we ten 
strijde om het onderzoek naar de 
behandeling van hersentumoren te 
steunen. Samen met stal ‘t Reelaer 
maakten we een 3 uurs-rit te paard 
in het kader van ‘de strijd van  
Salland’. We werden gesponsord 
door familie, vrienden en vrijwilli-
gers. Het was een geweldige  
ervaring met een mooie opbrengst. 
We droegen poloshirts met het  
logo van De Cirkel en zo brachten 
we De Cirkel ook weer onder de 
aandacht.
Hanneke Beeren 

Donaties, giften
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 voort-
bestaan. U kunt ervan verzekerd 
zijn dat uw bijdrage uitsluitend ten 
goede komt aan onze zorgverlening.

Heel hartelijk dank. 

“Ik vond het zo bijzonder hoe de vrijwilliger van 
zorg thuis in een vreemd huis bij vreemde mensen geheel 

belangeloos bij een ernstig zieke gaat zitten.  
Wat fijn dat je dan even in je eigen bed kunt slapen,  
omdat je weet dat de vrijwilliger van De Cirkel er is.”

- Een dochter - 


