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De Cirkelaire
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Van de bestuurstafel
Zaterdag 8 oktober 2022 werd tijdens een feestelijke bijeenkomst  
de nieuwbouw officieel geopend. Ik nam in mijn speech de  
aanwezigen – geweldig hoeveel mensen er waren! – een kleine  
tien jaar mee terug in de tijd. 

Een terugblik op 2013 toen we met een Valentijns-ontbijt in aanwezigheid van  
betrokkenen uit Raalte in de publieke en private sector, de aftrap hebben gegeven 
om het hospice te gaan bouwen, als vervanger van de locatie op de Oude Molen- 
weg. Het toenmalige bestuur zag voldoende mogelijkheden en heeft mij toen 
verzocht om de organisatie op mij te nemen om dit te realiseren, samen met veel 
anderen. Uitgangspunt was zoveel mogelijk de Raalter ondernemers erbij te betrek-
ken. Dat hebben we gedaan, ook met de 1e verbouwing die vrij snel daarna kwam.
In 2021 werd door het huidige bestuur, na uitvoerig overleg, onderzoek naar bevol-
kingsontwikkeling en de toekomstverwachting, besloten om opnieuw te verbouwen. 
Om klaar te zijn voor de toekomst was een extra gastenkamer nodig en uitbreiding 
van de familiekamers. We kunnen vaststellen dat dankzij betrokkenheid van velen, 
de inzet van vrijwilligers alsmede goede samenwerking met alle partijen, ook dit 
uitbreidingsproject geslaagd is. Met een strakke planning, en goed overleg hebben 
we de gewenste einddatum gehaald.

Na de officiële opening in de morgen, mochten we in de middag een kleine 200 
bezoekers ontvangen op de Open Dag. Bijzonder daarbij is dat ook de aanmeldingen 
om als vrijwilliger bij ons actief te worden, veelbelovend zijn.
Als bestuur van Stichting De Cirkel zijn we trots en dankbaar dat we dit, samen met 
alle vrijwilligers van zorg thuis, hospice en coördinatoren, mogen doen voor onze 
medemens.

Met dank aan allen, Klaas J. Koekkoek

Voorwoord
Terwijl de najaarszon deze herfst lang-
durig scheen, was het als redactie toch 
tijd om te gaan nadenken over de laatste 
Cirkelaire van dit jaar. Gegeven de tijd 
waarin we dat doen, bijna aan het eind 
van het jaar, is het ook het moment om 
terug te blikken. Voor Stichting De Cirkel 
is dit een bijzonder jaar geweest.  
Natuurlijk vanwege de nieuwbouw, 
waarvoor binnen een jaar tijd niet alleen 
geld gevonden is, maar ook de bouw 
gerealiseerd kon worden. En dat is  
met de huidige vraag naar aannemers,  
installatiebedrijven etc. best bijzonder. 
Het is gelukt en het resultaat mag er – 
zoals u ziet in deze Cirkelaire – zijn.
Het was een jaar waarin we meer dan 
eens merkten hoezeer De Cirkel en de 
zorg voor mensen in de laatste levens- 
fase, mensen raakt. We kregen veel 
mooie reacties van gasten en nabestaan-
den die ons, en met name de vrijwilli-
gers, coördinatoren en professionele 
zorgverleners goed deden. Veel mensen 
en organisaties ondersteunden ook met 
geld. Dat is erg fijn, want daar kunnen 
we goede dingen mee doen. Maar vooral 
doet het goed omdat het een teken is 
van betrokkenheid en waardering: een 
bevestiging dat De Cirkel van betekenis  
is voor mensen in Salland. 

De redactie



Wat is er door velen hard gewerkt aan de realisatie van een vijfde gastenkamer en extra familiekamer! 

Op 8 oktober, tijdens een zonnige zaterdagochtend, vond de opening plaats door de burgemeester van 

Raalte, Martijn Dadema. Naast het college van Raalte (behalve de burgemeester was ook wethouder 

Gerria Toeter aanwezig), was ook het college van Olst-Wijhe vertegenwoordigd. Wethouder Judith 

Compagner, gemeente Olst-Wijhe, benadrukte het belang van hospice en zorg thuis voor de hele regio.

Opening nieuwbouw  
hospice
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Op 8 oktober, na de officiële opening, was het tijd voor de Open Dag. Een kleine 200 personen 

maakten gebruik van de mogelijkheid een kijkje te nemen in het vernieuwde hospice.

Na de ontvangst in de tent met een kopje koffie, werden de bezoekers in kleine groepjes  

rondgeleid door onze vrijwilligers. Tijdens deze rondleiding was er ook volop gelegenheid voor 

eenieder om zich te laten informeren over alle aspecten van de dienstverlening van De Cirkel.

Door de grote belangstelling en de vele positieve reacties kunnen we met een goed gevoel  

terugkijken op deze Open Dag. Niet in de laatste plaats omdat sommige bezoekers aangaven  

dat ze zelf ook enthousiast zijn geworden voor dit vrijwilligerswerk.

Open Dag
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Voorbespreking Open Dag.        Alles wordt tot in de puntjes schoongemaakt.
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Nieuws / bijzonderheden vrijwilligers

Bezoek Oogstkoningin
Tijdens Stöppelhaene kwam de Oogstkoningin met haar  
hofdames op bezoek. Er was tijd voor een gezellig kopje  
koffie en natuurlijk werd het Stöppelhaenelied gezongen.

Wensambulance
Het was een heel bijzonder uitstapje: met de wensambulance 
naar de kinderboerderij in Holten, waar mevrouw vrijwilliger is 
geweest. 

De Cirkel laat zich  
zien in de regio
Om te benadrukken dat De Cirkel haar speciale zorg en onder-
steuning verleent in heel Midden-Salland, zijn de Vrienden van 
De Cirkel present op verschillende evenementen in de regio. 
Deze zomer hadden zij een mooie plek op het Korenfestival  
in Luttenberg, Stöppelhaene in Raalte en de Wiejese Diekdagen.
Via een stand kunnen de Vrienden aan de bezoekers laagdrem-
pelig informatie geven over De Cirkel. Niet zelden vinden er  
ook heel persoonlijke gesprekken plaats. 
Tegelijkertijd worden er leuke originele producten verkocht.  
De vaak mooie opbrengst komt vooral ten goede aan de  
ondersteuning van de vele vrijwilligers.

In november treffen de Vrienden weer voorbereidingen voor 
de kerstmarkten. Dit jaar nemen zij deel aan de kerstmarkten 
in Heino, Mariënheem, Luttenberg en Wijhe. 



“Per 1 oktober 2022 ben ik begonnen als coördinator in hospice De Cirkel.  
Wat ben ik blij om op zo’n mooie plek te mogen werken!

Voor ik hierop verder inga, zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Gerdine van Meerveld. 
Ik ben geboren in Dronten in de Flevopolder, waar ik 19 jaar van mijn leven heb gewoond. 
Na het voortgezet onderwijs ben ik naar verpleeghuis Sonnevanck in Harderwijk gegaan 
waar ik een opleiding heb gedaan als ziekenverzorgster (nu: verzorgende IG).

Met Colard, mijn toenmalige vriendje en nu nog steeds mijn lief, wilde ik graag samenwonen in Deventer waar hij studeerde. 
Maar een huis vinden, was ook toen al lastig. Het geluk was met ons, want opeens kreeg ik een baan in Raalte in verpleeghuis de 
Hartkamp. Een huis was dezelfde dag nog geregeld. Wat waren we blij om samen een mooie toekomst hier te beginnen. Na een 
paar jaar gingen we trouwen. We kregen vier prachtige dochters: Aramintha (28), Barbara (26), Dominique (23) en Emanuelle (22). 

Na 25 jaar op de Hartkamp te hebben gewerkt, vond ik het tijd om wat nieuws te gaan doen en ben ik terechtgekomen bij  
Mien Zorg van Zorggroep Raalte. In de thuiszorg, heel wat anders, verzorg ik mensen thuis. Achter elke voordeur is het weer 
spannend wat je daar tegenkomt en wat je voor iemand kan doen. Ik ben blij dat ik mijn werk nog steeds leuk vind en met een 
lach doe. Naast mijn werk maak ik veel tijd voor ontspanning en ben dan te vinden bij scouting Raalte waar ik groepsbegeleider 
ben. Ook zit ik in het bestuur van de Raalter Oranjevereniging. Daarnaast zette ik mij jarenlang in voor de kids-route van de  
Sallandse Wandelvierdaagse.

Onze meiden zitten mooi op hun plekje en daardoor voel ik ook de ruimte om voor mezelf te kiezen en iets nieuws te gaan doen 
waar ik blij van word. De palliatieve zorg heeft mij altijd al getrokken, je mag deel zijn van iemands intiemste stukje van het leven, 
hetgeen de laatste fase van iemands leven is. In de thuiszorg mocht ik samen met iedereen ervoor zorgen dat dit mooi en  
respectvol kon verlopen. Ik houd me veel bezig met vraagstukken rondom de palliatieve zorg, heb er veel over gelezen en  
trainingen voor gevolgd. Wat ben ik blij dat ik nu ook in hospice De Cirkel hiervan mijn werk mag maken. En dat ik naast mijn 
werk in de thuiszorg, nu ook 12 uur in de week als coördinator bij De Cirkel, ervoor mag zorgen dat we er kunnen ZIJN voor 
iemand rondom het sterven.”

Gerdine van Meerveld 

Even voorstellen
Nieuwe coördinator Gerdine van Meerveld
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Afscheid Klaas Koekkoek
In december zal Klaas Koekkoek afscheid nemen als voorzitter van het bestuur van 
Stichting de Cirkel. Hij is dan bijna 10 jaar voorzitter geweest. Zonder overdrijving is 
Klaas de grote stuwende kracht geweest bij de realisering van de nieuwbouw van  
het huidige hospice De Cirkel in 2015 en de uitbreidingen in de jaren erna. 
Onder zijn voorzitterschap is Stichting De Cirkel uitgegroeid tot een bloeiende  
organisatie die mensen in de laatste levensfase ondersteunt, zowel in de thuissituatie 
als in het hospice. 

Klaas Koekkoek zal als voorzitter worden opgevolgd door Wilfried Holtkuile,  
accountant bij De Jong & Laan en vestigingsleider van De Jong & Laan Raalte.  
Voor velen in Raalte wellicht een bekend gezicht vanuit zijn jarenlange betrokkenheid 
bij het Ribs & Blues festival. We zullen in de volgende Cirkelaire aandacht besteden 
aan het afscheid van Klaas en nader kennis maken met Wilfried Holtkuile.

Ervaringsverhaal  
familie hospice                 
Oktober 2022   

Lieve mensen,
Onze (schoon)zus en tante is drie dagen in 
het hospice geweest. Ze was erg blij dat ze 
haar laatste dagen hier kon doorbrengen.  
Ze voelde zich thuis bij jullie en deelde dat 
met ons door opmerkingen als ‘wat een  
aardige mensen’ en ‘wat fijn, die rust’.
Op ons als familie hebben jullie een  
onuitwisbare indruk gemaakt. Niet alleen 
door hoe jullie met haar omgingen, maar  
ook met ons, de familie. Alles ging zo  
rustig, vredig, en mooi. 
Hartelijk dank voor alle goede zorgen.



De zorg thuis is een even belangrijk deel van de terminale zorg als de zorg in het hospice. Het is alleen wat minder  
bekend, waarschijnlijk omdat deze vorm van dienstverlening niet zo zichtbaar is. Maar het werk dat de vrijwilligers 

van de zorg thuis verzetten, kan niet genoeg benoemd en gewaardeerd worden.

Het is belangrijk dat mensen die hun laatste levensfase thuis willen doorbrengen op de hoogte zijn van deze vorm van 
terminale zorg. Dit geldt natuurlijk ook voor de naaste familie. Daarom besteden we in deze Cirkelaire extra aandacht  
aan de zorg thuis.

Het is dikwijls een grote wens tot het einde in de eigen vertrouwde omgeving te blijven. Maar thuis zorgen voor een 
terminaal zieke is vaak zwaar. Voortdurend klaar moeten staan, zowel overdag als ‘s nachts is meestal een grote belasting 
voor de naasten. Het is dan goed om te weten dat Stichting De Cirkel thuis hulp kan bieden. De ervaren vrijwilligers van 
zorg thuis kunnen taken van naasten/mantelzorgers overnemen, o.a. door een nacht te waken of een dagdeel aanwezig 
te zijn. Zo krijgen de mantelzorgers de ruimte om zelf rust te nemen of een keer boodschappen te doen. De coördina-
toren spreken altijd in overleg met de familie en de patiënt de zorg af. De vrijwilligers bieden ondersteuning door de 
naasten met raad en daad bij te staan. Ook geeft het de patiënt vaak rust te weten dat er goede hulp in zijn nabijheid is. 
Regelmatig ontstaan er in de nachtelijke uren mooie, bijzondere gesprekken.

Wanneer kan men een beroep doen op zorg thuis?
De Cirkel kan zorg thuis inzetten bij mensen met een beperkte levensverwachting (ong. drie maanden) die wonen in de 
gemeente Raalte, in Wijhe en in Haarle. Het maakt niet uit of men in de bebouwde kom woont of in het buitengebied. 
Vrijwilligers komen op de meest afgelegen plekken.
De aanmeldingsprocedure is heel eenvoudig en hoeft geen struikelblok te vormen. De familie kan rechtstreekst contact 
opnemen met een van de coördinatoren van De Cirkel. De ondersteuning kan ook aangevraagd worden via de huisarts 
of andere hulpverleners. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt door de coördinator met de familie om thuis bij de 
zieke kennis te maken. Daar wordt dan besproken aan welke zorg behoefte is. Het is meestal een opluchting als blijkt dat 
de ondersteuning op zeer korte termijn gerealiseerd kan worden. Aan deze zorg zijn geen kosten verbonden.
Voorbereiding op een naderend afscheid brengt uiteraard moeilijke en verdrietige momenten met zich mee. Toch zijn er 
in deze fase ook vaak mooie, warme ervaringen en wordt er zelfs gelachen. De vrijwilligers maken dit alles van dichtbij 
mee. Enkele quotes illustreren dit.

Mevrouw geeft tijdens een tweede nacht de zorg thuis-vrijwilliger aan dat zij ‘alles heeft geaccepteerd’.  
Aan de thuiszorg-medewerker vertelt ze de volgende dag: ‘ik heb vannacht veel gepraat en ook gelachen.  
Ik heb zo’n gezellige nacht met de vrijwilliger van De Cirkel gehad.’

Tijdens het werken in de zorg thuis ondervinden we altijd veel dank van de naasten van 
degene die gaat sterven. Ze kunnen zich vaak niet voorstellen dat wij dit werk als vrijwilliger 
doen. Onlangs waakten we enige tijd bij een oudere mevrouw die geen kinderen en geen 
naaste familie in de buurt had. Vrienden van haar hadden beloofd haar te verzorgen of zorg 
te regelen tot het einde. Overdag kwam Carinova voor de zorg aan het bed en ‘s nachts 
kwamen vrijwilligers van De Cirkel waken bij mevrouw. Op tafel stond een doos met hand-
beschilderde tegeltjes en daarbij onderstaande kaart van de vriendin:

Dit zijn ‘dankjewelletjes’.
Voor de vrouwen die hulp geven aan mijn vriendin.
Neem er een mee die je mooi vindt
En als ze op zijn vul ik ze weer aan.
Met dank!

In de ‘spotlight’
Deze keer richten we de ‘spotlight’ op de zorg thuis. Naast de uitgebreide 
aandacht voor de nieuwbouw van het hospice, zetten we ook graag de 
schijnwerper op deze specifieke vorm van hulpverlening.

6.

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers 
Geïnteresseerd of ken je iemand, neem contact met ons op via info@decirkelraalte.nl
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Rabo ClubSupport
Wat was het weer een verrassing voor ons, de werkgroep 
Vrienden, toen de uitslag van de actie Rabo ClubSupport 
bekend werd gemaakt: zo’n mooi bedrag! Het op een na 
hoogste van de regio Salland. 
Dit bijzondere resultaat is te danken aan u. U hebt met 
velen op ons gestemd en wellicht de aanbevelingsmail 
doorgestuurd, waardoor anderen weer aangespoord 
werden op De Cirkel te stemmen. 
Hartelijk dank.
Wij zijn heel blij met het bedrag. Maar bovenal doet  
het de vele vrijwilligers ook zo goed te ervaren dat velen 
De Cirkel een warm hart toedragen.

De strijd van Salland
Ook deze zomer was coördinator Hanneke Beeren met haar 
team weer present bij ‘De Strijd van Salland’. Te paard legden  
zij 23 km. af. Door de sponsoring van hun rit hebben ze 
bijgedragen aan de strijd tegen hersentumoren. Hoog te paard 
droegen ze het poloshirt met ons logo en zo kwam De Cirkel  
ook weer in beeld. 

Roparun ondersteunt hospice 
De Cirkel met € 17.000,-
Dat hospice De Cirkel ging verbouwen bleef niet onopgemerkt. 
Ook Stichting Roparun wilde een bijdrage leveren. Team Lef 
Raalte overhandigde aan coördinatoren Hanneke Beeren en 
Paulien Kappert een prachtig bedrag dat ten goede is gekomen 
aan de vijfde gastenkamer. Maar liefst €17.000 euro! 

Een koninklijke onderscheiding
Hanneke Elbers, een van onze zorgvrijwilligers, is in april van dit jaar koninklijk  
onderscheiden. Hanneke: “Het was een superleuke en verrassende dag. Het is  
eervol om geridderd te worden.” De Cirkel voelt zich ook vereerd als een van haar  
vrijwilligers een lintje krijgt en is dus trots op Hanneke.

Hanneke woont 50 jaar in Raalte en heeft al die jaren veel soorten vrijwilligerswerk 
gedaan. In 2014 is ze begonnen bij De Cirkel aan de Oude Molenweg. Zij heeft dus  
de verhuizing meegemaakt naar het nieuwe hospice. Inmiddels is ze alweer 8 jaar  
een enthousiaste zorgvrijwilliger bij ons. Daarnaast is ze ook nog bestuurslid van  
De Zonnebloem.

Hanneke: “Vrijwilligerswerk geeft veel voldoening en is vaak heel erg leuk. Je kunt iets 
toevoegen aan het leven van een ander. Ik raad het iedereen aan, het verrijkt je leven.” 



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

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 deze 
steun kan De Cirkel niet voortbestaan.

Al deze bijdragen worden uiteraard zeer zorgvuldig besteed. De grotere 
donaties worden voornamelijk bestemd voor onderhoud en aankleding  
van het gebouw. Daarbij hoort ook de aanleg en het onderhoud van de 
tuin en de terrassen. Het is belangrijk voor onze gasten dat deze er in alle 
seizoenen prachtig bijliggen. Ook voorzieningen in de wasruimte en keuken 
horen daarbij. Zo kan dankzij donaties een extra koelkastje worden aan- 
geschaft voor de vijfde gast. Ook is er een extra parkeerplaats gerealiseerd.

Het geld dat specifiek gedoneerd wordt voor de Vrienden/Vrijwilligers 
wordt voornamelijk besteed aan ondersteuning van de vele vrijwilligers. 
We noemen enkele recente voorbeelden:

•  Extra training en thema-avonden voor de vrijwilligers.  
Zo was er onlangs een thema-avond over euthanasie.

•  Een jaarlijks vrijwilligersuitje in de zomer waarbij ontmoeting  
en gezellig bijpraten centraal staan.

•  Waarderingspresentjes, zoals een kerstattentie.
•  Training van vrijwilligers voor complementaire zorg en de aanschaf 

van de benodigde middelen daarvoor. Hiermee kunnen zij extra  
warme aandacht bieden aan de gasten door middel van o.a.  
hand- en voetmassage.

•  Altijd verse bloemen in de verschillende ruimten van het hospice.  
Dit draagt bij aan een huiselijke sfeer.

•  Uitbreiding van de leeshoek voor vrijwilligers en aanschaf van  
actuele vakliteratuur over o.a. palliatieve en terminale zorg.

Uit het royale gebaar van velen blijkt grote betrokkenheid bij De Cirkel.  
Dit is een hart onder de riem van alle vrijwilligers en medewerkers.  

Hartelijk dank!

Midden-Salland

Thema-avond voor vrijwilligers. Aanleg extra parkeerplaats. Herfsttuin bij het hospice.

‘Hartelijk dank! Zonder deze steun  
kan De Cirkel niet voortbestaan.’


