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Van de bestuurstafel
Namens het bestuur wil ik allereerst al onze vrijwilligers  

bedanken voor hun inzet. 

Zeker in coronatijd was het niet gemakkelijk om op een verantwoorde wijze  

de inzet bij onze zorg thuis te realiseren. Ook in het hospice hebben we veel 

moeten improviseren. Maar ondanks de beperkingen is het ons gelukt veel voor 

onze medemens te doen. Ook voor onze gasten waren de coronabeperkingen niet 

altijd gemakkelijk. Maar ook hier zijn we er met overleg en geduld uitgekomen.  

Nu kunnen we gelukkig weer ‘normaal’ functioneren, zij het met voorzichtigheid.

Binnen het bestuur heeft er een wisseling plaatsgevonden. Marian Kalfs heeft per 

1 januari jl. haar bestuursfunctie neergelegd. Marian is jaren actief geweest voor 

De Cirkel, eerst bij de Stichting Vrienden van De Cirkel en vervolgens als bestuurslid 

van Stichting De Cirkel. Mede door haar deskundigheid op het gebied van pr en 

communicatie staat De Cirkel in de regio goed op de kaart. Wij zijn haar zeer erken-

telijk voor haar inzet en grote betrokkenheid. We zijn blij dat we de opvolgster van 

Marian al aan u kunnen voorstellen: Petra Versluis. Zij zal o.a. de portefeuille pr en 

communicatie voor haar rekening nemen. Welkom Petra en veel succes!

Tijdens de ‘heidag’ in september 2021 hebben bestuur en coördinatoren over  

de toekomst van Stichting De Cirkel gesproken. Wij bespraken o.a. de beschikbaar-

heid van het aantal kamers in relatie tot de verwachte ontwikkeling in de behoefte 

voor de komende jaren. Het heeft ons doen besluiten om het hospice uit te gaan 

breiden met 1 gastenkamer en er komen 2 familiekamers. Mede gezien de finan- 

ciële mogelijkheden gaan we dat nu uitvoeren. We starten in april met de bouw  

en hopen oktober op te leveren. Daarbij proberen we de overlast zoveel mogelijk  

te beperken. De verbouwing betekent een nieuwe uitdaging, waar we met  

overtuiging aan beginnen. 

Klaas J.Koekkoek

Voorzitter Stichting De Cirkel

Voorwoord

Inmiddels is het alweer april. We zijn 

het voorjaar ingegaan, een seizoen 

waarin de tuin een bijzondere kwaliteit 

heeft. En terwijl de gebeurtenissen in 
de wereld ons allemaal raken, is het 

toch belangrijk om stil te staan bij het 
leven om ons heen. Onze gasten en de 

mensen thuis, familie en vrienden, de 

vrijwilligers, vrienden en coördinatoren, 

de medewerkers die de zorg faciliteren. 

Al die mensen die met elkaar zorgen 

voor warmte, rust en aandacht: kwaliteit 

in een zo belangrijke fase van iemands 

leven. Dat het bijdragen aan de kwaliteit 

van leven van medemensen in deze fase 

jezelf ook veel geeft, was onlangs te 
lezen in een interview met vrijwilliger 

Gerda Wellenberg. Over het werk 

zegt ze: ‘Het geeft energie, je wordt er 
geestelijk rijker van.’ Van iemand anders, 

die zich jarenlang heeft ingezet voor de 
stichting, hebben we begin dit jaar 
afscheid genomen: Marian Kalfs was 

ruim acht jaar bestuurslid en droeg 

vanuit de pr-portefeuille bij aan de 

stevige basis die de stichting nu heeft. 
In deze Cirkelaire hierover meer. Ook 

geven we u een beeld van de uitbreiding 

van het hospice. Want om voorbereid te 

zijn op te toekomst breiden we uit met 

een extra familiekamer en gastenkamer.  

U zult zien: ook deze houdt het contact 

met de tuin en de natuur. Die voor onze 

gasten zo belangrijke groene en prettige 
buitenruimte.

De redactie
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Nieuws / bijzonderheden vrijwilligers

Na de corona-tijd
Na een lange periode van Corona en verminderd contact zijn 

we heel blij dat de maatregelen bijna verdwenen zijn. In het 

hospice kan iedere bezoeker weer gastvrij ontvangen worden 

via de voordeur en ons bezoek kan weer gebruik maken van de 

huiskamer. We merken onmiddellijk hoe groot de meerwaarde 

is van normaal menselijk contact.

Informatiebijeenkomst
Op 16 februari vond een gezellige infomatiebijeenkomst plaats 

om onze vrijwilligers bij te praten over de plannen rondom  

de uitbreiding van het hospice. Ondersteund door de bouw- 

tekening en prachtige impressies werd informatie gegeven en 

kon iedereen meepraten.

Training van onze  
nieuwe vrijwilligers

Op 24 en 25 februari vond de introductietraining plaats van 

onze nieuwe vrijwilligers in het Annahuis in Raalte. De groep 

van 10 personen heeft deze twee dagen als heel positief  

ervaren. Met de aanvulling van de vaardigheidstraining zijn  

ze helemaal klaar voor het mooie werk van vrijwilliger, zowel  

in de thuissituatie als in het hospice. Speciale aandacht    

Een aantal vrijwilligers zal gezamenlijk een training gaan volgen 

om naast de gebruikelijke aandacht en diensten ook iets extra’s 

te kunnen bieden. Het is een vorm van warme en menselijke 

aandacht m.b.v. geur en waar mogelijk hand- of voetmassage. 

Dit kan worden aangeboden aan mensen die daar behoefte aan 

hebben zowel in het hospice als in de thuissituatie. 

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



Marian heeft ruim acht jaar bestuurs-

functies vervuld voor De Cirkel. 

Eerst bij Stichting Vrienden van De Cirkel 

en vervolgens bij Stichting De Cirkel. 

Na deze periode van acht jaar heeft ze 

besloten de functie neer te leggen. 

Waarom heb je destijds de keuze 
gemaakt je in te zetten voor De Cirkel?
Voor Marian ligt de directe aanleiding in 

de privésfeer. “Tijdens mijn arbeidzame 

leven werd ik geconfronteerd met de 

ongeneeslijke ziekte van mijn dierbare 

schoonzusje. Na een zware tijd werd 

de beslissing genomen dat zij naar een 

hospice zou gaan. Ik heb haar daar nog 

enkele keren kunnen bezoeken. Dat was 

-in de omstandigheden- fantastisch, het 

gaf zo’n goed gevoel. We hebben samen 

fijne momenten kunnen beleven. In de 

thuissituatie hadden we daarvoor de rust 

niet gekregen.” Mijmerend op een bankje 

bij het hospice wist Marian het zeker: 

“Als ik met pensioen ga, wil ik mij inzet-

ten voor de terminale zorg.” Amper met 

pensioen kwam de vraag naar haar toe: 

of ze bestuurslid wilde worden van de 

Stichting Vrienden van De Cirkel. Ja dus.

Vanuit een bestuursfunctie van betekenis 

zijn voor De Cirkel Op basis van ervaring 

uit haar werkzame leven is een bestuurs-

functie helemaal passend bij Marian.

“Als bestuur van Stichting Vrienden van 

De Cirkel hebben we ons ingezet om 

financiële middelen te verwerven voor 

met name ondersteuning van de vrijwil-

ligers. We hebben mooie acties kunnen 

realiseren zoals bijv. het ‘Sallands Lente-

festijn’ in en rondom het Hoftheater.”

In de loop van de tijd werd duidelijk dat 

het efficiënter zou zijn om ‘Vrienden 

van…’ onder te brengen bij Stichting  

De Cirkel. Er volgde een fusie en er bleef 

één stichting over: De Cirkel. Marian 

wordt bestuurslid van Stichting De Cirkel 

en de Vrienden zetten hun werk voort 

als Werkgroep waarmee Marian als 

verantwoordelijke namens het bestuur, 

nauwe contacten onderhoudt.

Je had in het bestuur de portefeuille 

pr en communicatie. Wat heb je 
kunnen realiseren?
“Er is gewerkt aan verdere professio-

nalisering op diverse terreinen. Aan de 

verschillende communicatiemiddelen 

is inhoud en vormgegeven. Er is een 

pr-commissie benoemd waarmee goed 

wordt samengewerkt en waarmee 

mooie plannen worden uitgewerkt. 

Contacten met de pers zijn aangehaald. 

De interne communicatie met mede-

werkers en vrijwilligers is een belangrijk 

doorlopend proces. Daarbij krijgen o.a. 

de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomsten 

de volle aandacht. Verder denk je als 

bestuurslid ook mee met alle andere 

beleidsmatige en organisatorische 

zaken.”

Wat heeft je veel voldoening gegeven? 
“Dat ik de fusie van de twee stichtingen  

heb mogen realiseren en dat deze 

op een goede manier tot stand is 

gekomen. En ook de samenwerking 

binnen het huidige bestuur, waarvan 

de verschillende leden - ieder met 

eigen deskundigheid - zich belangeloos 

en vol inzetten. Samen strategisch 

bezig zijn en nadenken over de toe-

komst. Vanuit mijn werk heb ik daar 

volop ervaring mee en het geeft 

voldoening dat ik me daarvoor heb 

kunnen inzetten. Ook is het heel 

belangrijk geweest dat ik via de 

Vrienden en vanuit het huidige bestuur 

iets heb kunnen betekenen voor de 

vrijwilligers. Want door alle activiteiten 

heen besef ik, en met mij het voltallige 

bestuur, dat de vrijwilligers de kurk 

vormen waarop De Cirkel drijft.”

In de ‘spotlight’

Kijkend naar de toekomst: wat wens je 

De Cirkel toe?
“Mijn wens is dat De Cirkel veel kan 

blijven betekenen voor mensen in hun 

laatste levensfase en hun naasten, zowel 

in het hospice als bij mensen thuis. Dat 

er steeds mensen zullen zijn die zich 

willen inzetten voor dit mooie doel. Dat 

de financiële middelen toereikend blijven 

om een organisatie als De Cirkel voor 

de regio te behouden. Ondersteuning 

door gemeente en andere instanties, het 

verkrijgen van legaten en donaties zijn 

hiervoor nu en in de toekomst, nood- 

zakelijk.” 

Jouw opvolger

“Ik ben blij dat Petra Versluis bereid is  

gevonden mij op te volgen. Uiteraard 

wens ik haar veel succes en ik hoop dat 

ook zij zich snel thuis zal voelen in deze 

mooie vrijwilligersfunctie.” 

Meer vrije tijd. Al plannen?
Marian is heel stellig: “Voorlopig even 

geen nieuwe activiteiten. Ik richt me nu 

eerst op zaken in de privésfeer die tijd 

vragen en veel voldoening geven.”

Na vele jaren actief te zijn geweest voor De Cirkel, heeft Marian Kalfs in 
december afscheid genomen. Daarom richten we nu de ‘spotlight’ op haar.

“Mijn wens is dat De Cirkel veel kan blijven betekenen voor mensen in hun  
laatste levensfase en hun naasten, zowel in het hospice als bij mensen thuis.”

Marian wordt in de bloemetjes gezet.

3.



Onze bevolking vergrijst en neemt in aantal toe. Deze ontwikkelingen 

brengen met zich mee dat het beroep op ons hospice de komende jaren 

groter zal worden. Zeker als we hier ook de trend bij betrekken dat mensen 

langer zelfstandig thuis wonen. Niet alleen zal op korte termijn de capaciteit 

van de huidige vier gastenkamers te gering zijn om aan de vraag te voldoen, 

Corona heeft ons geleerd dat we ook kritisch moeten kijken naar de logistiek 

van het hospice. Reden voor een heroriëntatie op ons huidige gebouw. 

Hospice De Cirkel breidt uit
Met een vijfde gastenkamer en extra familiekamer 

voorbereid op de toekomst!

Nieuwbouwplannen

De verbouwing is van start gegaan. Fietsenhok en berging worden verplaatst om ruimte te bieden aan nieuwbouw.
4.



Een vijfde gastenkamer

Om klaar te zijn voor de groeiende vraag vanuit de Sallandse bevolking 

naar ondersteuning bij terminale zorg – niet alleen bij de stervende thuis, 

maar ook in het hospice – is het nodig het hospice uit te breiden met een 

gastenkamer. Hier biedt ons team van vrijwilligers, met respect voor de 

wensen en keuzes van de gast, aandacht, rust en een veilige, huiselijke, 

omgeving. Met deze capaciteitsvermeerdering van 20% lopen we in de  

pas met de verwachte toename van de bevolking.

Belang extra familiekamer

Waar onze gasten verblijven in een eigen kamer, met gebruik van huis- 

kamer en keuken, is er speciaal voor de familie en mensen daaromheen 

ook een familiekamer. De familie-/stiltekamer is beschikbaar voor momen-

ten waarop er meer behoefte is aan privacy. De behoefte aan een extra 

familiekamer heeft zich de afgelopen jaren gemanifesteerd en met een 

vergroting van de bezetting door een vijfde gastenkamer, moeten  we  

ook een extra (2e) familiekamer creëren. Zo hebben familie en andere  

betrokkenen bij de gasten die bij ons verblijven, de privacy waar zij in  

deze fase behoefte aan hebben.

5.



Klaar voor de toekomst

Uitbreiden betekent verbouwen. En dan komen er bij een hospice andere 

zaken om de hoek kijken dan bij de verbouw van een woning of een bedrijf. 

Zo is het heel belangrijk om niet alleen oog voor sfeer te hebben, ook moet 

de verbouwing plaats kunnen vinden zonder dat dit de gasten stoort. Rust 

is immers een belangrijke kwaliteit van het hospice. Dan is er nog de nood-

zaak van de benodigde kwaliteitsslag als het om de logistiek gaat, zodat ook 

bij besmettingsgevaarlijke situaties mensen veilig kunnen functioneren. Al 

deze factoren zijn meegenomen in het plan dat er nu ligt voor een nieuwe 

gastenkamer en familiekamer. De nieuwbouw gebeurt in de stijl van het 

huidige gebouw dat in 2015 geopend werd. De berging en fietsenstalling 

aan de linkerkant krijgen een nieuwe plek aan de andere kant van het  

gebouw. Bij het uitbreidingsplan zullen alle vijf gastenkamers straks met 

een eigen ingang bereikbaar zijn voor familie en andere bezoekers. Met de 

plannen is ca. € 250.000 gemoeid. Een bedrag dat we hopen te krijgen uit 

fondsen. Als het ons lukt om het geld rond te krijgen, dan zal eind van dit jaar 

hospice De Cirkel klaar zijn voor de toekomst.

Lokaal en vrijwillige inzet

De Cirkel zou niet de meerwaarde kunnen bieden aan stervenden thuis  

en op de locatie van ons hospice, zonder de inzet van vele – op dit  

moment 75 – vrijwilligers. Daarnaast worden we ondersteund door drie  

coördinatoren. Zij zijn de enige betaalde medewerkers. Als hospice werken 

we bij voorkeur met lokale diensten en leveranciers. Ook de nieuwbouw-

plannen voeren we uit met bedrijven die gevestigd zijn in Salland. En niet te 

vergeten: ook hier met de steun en ondersteuning van talrijke vrijwilligers!

6.



“Als opvolgster van Marian Kalfs zal ik  

binnen het bestuur zorg dragen voor de 

communicatie en pr. Dat doe ik gelukkig 
niet alleen. Er is een pr-commissie met 
Thea de Bont als ervaren coördinator;  

er is ondersteuning voor de site door  

Jos Tielbeke en een uitstekende vorm- 

geefster: Edith Poppe. Daarnaast kunnen 
we ook nog een beroep doen op Ferdi 

Zwerink van Sonodruk. Naast deze en  

andere mensen - die zich allemaal inzet-

ten als vrijwilliger - is er nog iets heel  

belangrijks: dankzij de inzet van Marian  

is er de afgelopen jaren een goed fun-

dament gelegd. Daar zijn we nu extra 

dankbaar voor, want de stichting staat  
de komende tijd voor grote investeringen 
waar fondsen voor geworven moeten 

worden. Om klaar te zijn voor de groei 

en wijze waarop de bevolking zich gaat 

ontwikkelen (denk bijvoorbeeld aan 

vergrijzing) gaat het hospice uitbreiden en 

daar is geld voor nodig. We willen graag 

laten zien hoe betekenisvol het hospice 

is en wat de kwaliteit is die we mensen 

bieden in het hospice en thuis. Ik wil daar 

graag aan bijdragen vanuit mijn kennis en 

ervaring als communicatieadviseur. En  

die is na al die jaren (ik ben 61) breed. 

Opgeleid als kunsthistoricus heb ik ge-

schreven voor kunstbladen en regionale 

kranten. Eenmaal verbonden aan een 
communicatiebureau schreef ik vooral 
voor vakbladen gericht op horeca, trans-

port en zorg. In de jaren negentig werkte 
ik vier jaar als voorlichter op Hogeschool 

Windesheim waarna ik weer richting kunst 
ben gegaan. Meer dan tien jaar werkte ik 
als publiekscoördinator bij de Gemeente-

musea Arnhem. Van Arnhem ging ik naar 

Zwolle, naar Het Oversticht en alweer 
ruim twee jaar werk ik als communicatie-

adviseur voor Strootman Landschaps- 

architecten in Amsterdam. Als zzp-er werk 

ik o.a. voor de Landelijke Vereniging voor 

Kleine Kernen. 

Voor mij is er een aantal belangrijke waar-

den in dit leven: dat zijn naast liefde voor 

mijn familie, vrienden, andere mensen en 

dieren, ook kunst, erfgoed en de natuur. 

Daarnaast denk ik dat aandacht, rust en 

stilte belangrijke kwaliteiten zijn die we 
nodig hebben. Het is juist ook hierin dat 

het hospice van betekenis kan zijn in wat 

misschien de allerbelangrijkste fase is in 

Even voorstellen

ons leven. Ik kijk ernaar uit om samen met 

anderen de komende jaren bij te dragen 

aan de waardevolle functie die hospice  
De Cirkel vervult voor mensen op de 

locatie aan de Monumentstraat in Raalte 
en bij mensen thuis.”

Petra woont met Jan van Sandwijk en 

hond Sofie in Olst en heeft twee dochters: 
Nusch (34) is docent Nederlands en Noah 

(28) studeerde nanotechnologie en is 

bezig met een promotieonderzoek aan  
de TU Eindhoven.

Nieuw bestuurslid Petra Versluis

‘‘Voor mij is er een aantal belangrijke waarden in dit leven: dat zijn naast  
liefde voor mijn familie, vrienden, andere mensen en dieren, ook kunst, erfgoed  

en de natuur. Daarnaast denk ik dat aandacht, rust en stilte belangrijke  
kwaliteiten zijn die we nodig hebben.’’

7.

OPEN DAG VERPLAATST NAAR HET NAJAAR
Tot twee jaar geleden, voordat we met Corona te maken kregen, organiseerden we ieder jaar in juni een Open Dag.  

We zien ernaar uit deze mooie traditie weer op te pakken. Omdat we de komende tijd zullen verbouwen, zal deze 
echter niet in juni zijn, maar in het najaar. We hopen dat de verbouwing volgens plan zal verlopen en dat we u en 

andere belangstellenden dan mogen ontvangen en rondleiden in het vernieuwde hospice. De definitieve datum  
voor de Open Dag publiceren we o.a. op onze site en Facebookpagina.



Werkgroep Vrienden

8.

Festiviteiten
Omdat er in de corona-tijd geen evenementen waren, 

stonden de activiteiten van de Vrienden ook op een laag 

pitje. Deze zomer zullen in de verschillende dorpen weer 

festiviteiten georganiseerd worden, waar de Vrienden 

met hun stand aanwezig kunnen zijn. Zij zien ernaar uit 

om weer op pad te gaan. Inmiddels staan in de agenda:

Nieuw lid

In december mocht de Werkgroep een nieuw lid verwelkomen: 

Rita van Rossum. Haar ‘ontgroeningstijd’ beleefde ze letterlijk 

tussen het dennengroen tijdens het maken van de kerstkransen 

voor de vrijwilligers. Van harte welkom Rita en veel succes met 

de werkzaamheden!

Mailadres Werkgroep Vrienden: 

vrienden@decirkelraalte.nl

27

26

27 april
Koningsmarkt 
Wijhe

26 juni
Korenfestival
Luttenberg

De lentetuin

De lente zit in de lucht. 

Prachtig al die kleuren. 
Onze vrijwilligers zorgen 

ook dit voorjaar en zomer 

weer voor een prachtig 
bloeiende tuin. Zodat  

onze gasten, bezoekers  

en vrijwilligers hiervan 

kunnen genieten.

‘‘Bedankt voor de goede zorgen en oprechte gastvrijheid. 
Het voelde als thuiskomen, erg vertrouwd...’’

‘‘Onze vader vond hier de laatste rust voor de reis naar ma.’’

- Ervaringen van familieleden -



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: Hanneke Beeren, Thea de Bont, 
Paulien Kappert en Petra Versluis
Gastbijdragen: Klaas Koekkoek
Vormgeving: Edith Poppe
De Cirkelaire verschijnt 2 keer per jaar.

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 met de grootst mogelijke zorgvul-
digheid. Stichting De Cirkel draagt er zorg 
voor dat persoonlijke gegevens altijd ver-
trouwelijk, veilig en in overeenstemming met 
de privacywetgeving worden behandeld.

Voor meer informatie: www.decirkelraalte.nl

Warm aanbevolen
Titel: Muis Mies en het hospice 

Tekst + illustraties: Lianne Biemond  
en Corrie van der Spek

Muis Mies en het hospice is een lichtvoetig pren-

tenboek over zware thema’s (ongeneeslijke ziekte, 

verlies, dood). De auteurs maken lastige onderwer-

pen bespreekbaar voor jonge kinderen.

 

De familie Muis komt te wonen in een stevig nieuw hol in het bos. Oom  

Bram trekt bij hen in samen met zijn gezin. Oom Bram wordt ziek. De muisjes 

zorgen goed voor hem, maar al snel is het voor oom te druk in het hol. Muis 

Mies ontdekt een mooi en rustig huis met bloemetjes voor de ramen. Een 

huis voor zieke dieren! Daar brengen ze oom heen, waar ze hem trouw blijven 

bezoeken... Ook als hij niet meer beter wordt. 

Giften, donaties
Wij zijn iedereen die De Cirkel  

een warm hart toedraagt in de vorm 

van een financiële bijdrage - groot 

of klein - bijzonder dankbaar.  

Zonder uw steun kan De Cirkel  

niet voortbestaan. Giften,  

donateurschap en sponsoring zijn 

zeer welkom. Op onze site leest u 

hoe u (ook online) kunt bijdragen.  

Stichting De Cirkel is ANBI- 

gecertificeerd. Dat betekent dat u 

een gift onder bepaalde voorwaar-

den kunt aftrekken van de belasting.

Midden-Salland
Interview met Gerda Wellenberg

In de voorjaarseditie van het magazine Rabo & Co vertelt 

vrijwilliger Gerda Wellenberg over haar motivatie om 

zich in te zetten voor het hospice. Directeur coöperatieve 

Rabobank Marco Dirksen noemt het een ‘inspirerend 

verhaal’. Zelf zegt Gerda over haar inzet: “Het geeft  

energie! Je geeft en ontvangt... Je wordt er geestelijk 

rijker van.” Het interview is terug te lezen op onze site 

op de pagina ‘wetenswaardig’. 

Iets betekenen voor een ander

Eigen video  

Onlangs is er een hele mooie eigen video gemaakt. Deze is te 

zien op de homepage bovenaan de button ‘video’. Wij zijn erg 

trots op de video die duidelijk laat zien waar De Cirkel voor 

staat. Neem een kijkje op www.decirkelraalte.nl

Scan de QR code om 

de video te bekijken.


