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Laagdrempelig regionaal Inloophuis voor
mensen met kanker en hun naasten

Licht
Al 10 jaar lang zet inloophuis De Cirkel
zich in om de zorgen, onzekerheid,
spanningen of verdriet van mensen
met kanker of hun naasten te verlichten. Met een gesprek, een kopje koffie
of een activiteit wordt geprobeerd om
vicieuze cirkels te doorbreken of
minder strak te doen lijken. Al 10 jaar
proberen vrijwilligers er te zijn voor
anderen die het moeilijk hebben, op
zoek zijn naar erkenning, herkenning
of simpelweg behoefte hebben aan
een luisterend oor. Dit jubileumjaar
staan we daarom stil bij 10 jaar
vrijwilligers.
In een viertal magazines worden vanuit
het thema ‘oud en nieuw’ de spotlights
gericht op de mensen achter De Cirkel.

In deze editie staan de oud voorzitter
Karen van Hooff en de huidige
voorzitter Astrid Veeris centraal. In
andere nummers komen bijvoorbeeld
oude en nieuwe coördinator aan het
woord of praten een oude gastvrouw
en een nieuw gastvrouw of gastheer
over hun ervaringen.
Licht is ook belangrijk voor fotografie.
De Cirkel heeft een eigen fotoclub. Op
onderstaande foto enkele leden van
die club die voor dit jubileumjaar een
expositie hebben samengesteld die het
hele jaar in gemeenten van het
verzorgingsgebied te bezichtigen is.

Oude en nieuwe voorzitter:

Pionieren en beheren

Karen van Hooff (rechts) was de eerste vijf jaar voorzitter van De Cirkel en
Astrid Veeris (links) maakte met haar vijf jaar voorzitterschap het tien jarig
bestaan van het inloophuis vol. Een evenwichtige verdeling. Karen was met het
bestuur en de toenmalige vrijwilligers verantwoordelijk voor de pioniersjaren.
De jaren waar een gedegen fundament werd opgebouwd waarop Astrid, samen
met nieuwe bestuursleden en oude en nieuwe vrijwilligers, verder kon bouwen
en het inloophuis flink op de kaart werd gezet. Van pionieren naar beheren.
Karen opent het tweegesprek over tien
jaar voorzitterschap. ‘We hadden een
vergadering in een basisschool in
Helmond-West om te verkennen of we

een inloophuis konden opzetten. Na de
vergadering ben ik met Petra Martens
meegegaan naar het Tweesteden
ziekenhuis in Tilburg waar ze een

hyperthermiebehandeling kreeg.’ Daar
werd Karen met haar neus op de feiten
gedrukt. ‘Het had een enorme impact.
Ik had zoiets nog nooit meegemaakt.
Het kwam opeens zo dicht bij.’ Die
ervaring
gekoppeld
aan
haar
enthousiasme werd een optelsom die
voor Karen het logisch totaal van een
voorzittersrol opleverde.
Initiatief
Voor de goede orde beschrijft Karen in
vogelvlucht de oprichtingsgeschiedenis
van het inloophuis. ‘Even terug naar
het prille begin. Petra Martens en haar
zus
Lyanne
hadden
allebei
borstkanker. Petra had een goed
perspectief en haar zus een slechte.
Lyanne had behoefte om haar verhaal
te delen, maar kon niets vinden. Petra
vertelde het niet kunnen vinden van
een lotgenotenplek voor Lyanne aan
huid - en oedeemthe-rapeute Toos
Leenen, die reageerde dat ze vroeger
een soort inloophuis had willen
beginnen.’ Vol van haar ervaringen
vertelde Petra haar verhaal ook aan de
‘zussenclub’ (Annemie en Petra
Martens, Karen en Miets van Hooff en
Rudy en Anja van de Maat) die bij
Karen op bezoek waren. ‘Wij werden
meteen door dit verhaal gegrepen en
besloten om na te gaan of er een
inloophuis kon komen.’ Het initiatief
was geboren. Toos Leenen sloot
meteen aan en ook anderen zoals
toenmalig wethouder Jos Boetzkes
ondersteunden het initiatief.

De Eik
Na de geboorte van het idee begon de
zoektocht. Karen: ‘We wisten dat we
contact
moesten
opnemen
met
inloophuis De Eik in Eindhoven. Dat
had Toos, die op de achtergrond
natuurlijk een hoop kennis had, ons
verteld. Wij naar inloophuis De Eik in
Eindhoven. De Eik had Zuidoost
Brabant al als voedingsgebied. Dus
inclusief Helmond en de Peel. Ook
hadden ze in hun comité van
aanbeveling leden uit onze regio zoals
Betty van de Walle, directeur van het
Elkerliek ziekenhuis in Helmond.
Helmonders die betekenis op medisch
of bestuurlijk gebied hadden.’ De Eik
zag het initiatief waarschijnlijk als een
potentiele concurrent en raadde de
Helmondse deputatie af een dergelijk
initiatief te starten.
Teleurgesteld
Karen: ’We kregen te horen dat we het
niet moesten doen. Zwaar teleurgesteld dropen we af.’ Toch leverde
het bezoek aan De Eik iets op. ‘We
kregen duidelijker voor ogen wat we
zelf wilden. Een inloophuis dat meer in
een woonwijk ligt, daardoor beter
bereikbaar is en dus laagdrempelig.
Het Elkerliek stuurde patiënten die
medisch klaar waren, maar behoefte
hadden aan begeleiding, door naar
Eindhoven. Toch vonden wij dat zoiets
ook in Helmond moest komen. We
vonden dat Helmond helemaal niet zo
gefocust is op Eindhoven.’

Onverwachte hulp
Bestuurslid van De Eik en directeur
van het Elkerliek ziekenhuis Betty van
de Walle zat in een moeilijk parket.
Karen: ‘Ze begreep onze wens en had
een gesprek met een andere
Helmonder uit het comité.’ Op de dag
dat de initiatiefgroep weer naar De Eik
zou gaan met de gedachte een

terwijl de initiatiefgroep opgelucht
adem kon halen. Een belangrijke
hobbel was genomen. ‘We mochten
inloophuis voor de regio Helmond - De
Peel worden. Het ziekenhuis stond
achter ons. We kregen faciliteiten in
het ziekenhuis. We konden er
vergaderen, kregen broodjes, koffie en
thee en het ziekenhuis zorgde met

dependance van het Eindhovense
inloophuis te willen worden, nam de
geschiedenis een andere wending.
Karen: ‘Ook wethouder Jos Boetzkes
zou meegaan. We gingen voor een
dependance. Ook prima, als we maar
konden beginnen. Ik stond onder de
douche om me klaar te maken voor het
gesprek. Opeens belde Betty van de
Walle me op en vertelde dat ze
besloten had dat ze meeging. Ze zag
ons initiatief heel erg zitten.’ Na het
gesprek moest De Eik even slikken,

stafmedewerker oncologie Anne-Marie
Pompen voor professionele begeleiding.’ Bij de gemeente Helmond
maakte beleidsadviseur Paul Berkers
capaciteit vrij. ‘De positieve wending
van het ziekenhuis en de steun van de
gemeente gaven ons de vrijbrief om
verder te gaan. Zonder die twee zou
het een veel langere weg zijn
geworden. Je krijgt bijvoorbeeld geen
startsubsidie als de gemeente er niet
achter staat. En het ziekenhuis maakte
al vrij snel, en maakt nog steeds,

reclame voor ons. Astrid vult aan: ‘De
relatie is nog steeds goed. Ondertussen zit Betty van de Walle bij ons in
het comité van aanbeveling. ‘
Handjes
Karen: ‘Dan wordt het officieel en moet
je naar de Kamer van Koophandel om
je in te schrijven.’ Het bestuur van het
eerste uur bestond uit Karen van Hooff
(voorzitter), Nelly Lumens (secretaris),
Leo Driessen (penningmeester), Petra
Martens en Toos Leenen (bestuursleden). ‘Maar natuurlijk schoten ook bij
anderen de handen uit de mouwen. Bij
de oprichting en het opknappen van
het gebouw speelden veel actieve
mensen een grote rol zoals de familie
Martens die alle stoelen bij elkaar heeft
gesprokkeld en bekleed heeft. Petra
Martens kwam met de karakteristieke
tafel aan die ze kreeg van Huize
Padua uit Boekel waar de eerste jaren
alle gasten aan ontvangen werden. We
moesten veel taken verdelen, want er
was veel te doen. Via via konden we
aan een pand komen in de Piet
Heinstraat in Hemond-Oost. Patrick
Dankers, de eigenaar van het pand die
kanker in de directe omgeving had,
streek over zijn hart en verhuurde het
pand voor een schappelijke prijs. Astrid
valt in: ‘Misschien wel de rode draad.
Als mensen kanker hebben of ermee
te maken hebben, zijn ze erg betrokken en veel eerder geneigd om te

helpen of anderen te zoeken die
kunnen helpen.’ Karen: ‘Zo ook die
oudere man, die ons hielp met de
belettering. Die kwam na het overlijden
van zijn vrouw regelmatig bij ons
eventjes een kopje koffie drinken en
een praatje maken. ‘
Opening
Karen: ‘De eerste keer dat ik echt in
het openbaar sprak, was mijn eerste
speech bij de opening van De Cirkel (4
februari 2010).’ Karen herinnert zich
die opening nog levendig. ‘Het geluid
was niet geregeld. Bart Gerrits, een
ouder uit mijn klas (Karen werkt in het
onderwijs) die hartstikke ziek was, had
nog snel voor de opening een
geluidsinstallatie geregeld.’ Behalve de
opening van het gebouw en de start
van de activiteiten van het inloophuis
werden er ook mensen in het zonnetje
gezet. Lyanne Martens kreeg voor het
bedenken van de naam een bloemetje.
‘Ze had de naam op een verjaardagsfeestje van haar zus Annemie
bedacht. Ze refereerde aan the Circle
of life.’ Ook Toos Leenen deelde in de
feestvreugde.
Karen
had
een
vrijwilligersprijs in het leven geroepen.
Een wisselbeeld, gemaakt door Arno
Oberendorff, waarmee Toos Leenen
de eerste vrijwilliger van het jaar werd.’

Start
‘En dan gaat het gebeuren,’ vervolgt
Karen. ‘Vanaf het begin zat er de loop
in. Wij (Karen, Mietske en Petra)
draaiden in het begin met de
gastvrouwen mee.’ Er moest aan van
alles gedacht worden.’ En omdat het
inloophuis haar eigen financiële broek
hoog moest houden, werd er een
commissie sponsoring in het leven
geroepen, die op zoek moest naar
financiële middelen. ‘Dat lukte aardig.
De commissie vond ze of mensen of
clubs meldden zich zoals Koninklijke
Stadsharmonie Phileutonia, die een
commissaris had die De Cirkel een
warm hart toedroeg. Maar ook
Lionsclubs en de Rotaries wisten ons
te vinden. Hoe meer mensen ons
vonden hoe meer financiële armslag
we kregen.’ Astrid vult aan: ‘We

hebben nu bijvoorbeeld het project
Steunpilaren. Bedrijven zeggen voor 3
of 5 jaar toe een substantieel bedrag te
doneren aan De Cirkel en we vragen
ze daarna voor een opvolger te
zorgen. Na al die jaren kijkt Karen
terug op een hectische tijd. ‘Ik ging
overal naar toe en kwam regelmatig
als voorzitter op feestjes waar ik
niemand kende, maar waar iedereen
het verhaal van De Cirkel wilde horen
en het initiatief graag wilde omarmen
en ondersteunen.’
Stoppen
‘Toen mijn vader in 2015 aan kanker
overleed ben ik er na 7-8 jaren mee
gestopt. Op zijn sterfbed heb ik het
stoppen met mijn moeder en mijn
broers en zussen besproken. Ik was op
dat moment naaste en had andere

zorgen.’ Ondertussen zat Astrid in het
bestuur en werd al snel als
vicevoorzitter gevraagd. Karen: ‘Ik liep
al een tijdje met de gedachte rond om
te stoppen. Ik moest op school meer
uren gaan draaien. Ik was teveel het
enige gezicht van De Cirkel en werd
overal bij betrokken. Alles werd
onderling besproken met het bestuur
en de fantastisch gastvrouwen en
gastherengroep die in die tijd actief
was. We hielden elke maand een
medewerkers/vrijwilligersvergadering
We moesten alles uitvinden.’ Ze somt
voorbeelden op. ‘Wat doe je als een
gast sterft, branden we dan een
kaarsje? Zetten we er een prentje bij?
En meer van dit soort ogenschijnlijk
kleine dingen. Je moest overal over
nadenken.’ Astrid relativeert: ‘Alles
moest natuurlijk een eerste keer
gedaan worden en iedereen vond er
natuurlijk iets van.’ Karen: ‘Het waren
soms
moeilijke
momenten
als
bekenden stierven of emotionele
vragen gesteld werden. Ze vroegen
bijvoorbeeld of mensen bij ons
mochten versterven. Dat hebben we
niet gedaan. Alles werd onderling
besproken.’
Gastvrouwen
‘We hadden in het begin onvoldoende
de tijd om te bedenken waar
gastvrouwen
en
gastheren
aan
moesten voldoen,’ legt Karen uit. ‘We
hadden nog geen profielen. Het moest
vrijwillig, laagdrempelig en dienstbaar
zijn. Kortom: je moest super aardig
zijn.’ Best strenge criteria. ‘Er vielen
vrijwilligers af omdat ze het te zwaar
vonden of een vergoeding wilden

hebben.’ Het was een periode waarin
alles nog besloten moest worden en
Karen altijd bij de vrijwilligersvergaderingen aanwezig was. ‘Het
enthousiasme om er iets van te maken
was belangrijk. We hadden een helder
doel voor ogen. We wilden ingaan op
de vragen die de gasten hadden, maar
dat was soms best lastig.’ Al vrij snel
werden
activiteiten
opgezet
en
lezingen georganiseerd. ‘De lezingen
worden heel goed bezocht. De
voormalige overkoepelende organisatie FINK (=Federatie inloophuis voor
kanker in Nederland) vroeg zich altijd
af hoe het kwam dat lezingen in
Helmond altijd zo goed bezocht
werden. Wij zijn altijd het best
bezochte inloophuis voor lezingen
geweest.’ Ook bood het inloophuis
onderdak aan lotgenotenorganisaties
zoals
de
borstkankervereniging,
prostaatkankervereniging, rouwbegeleiding en de stomavereniging. De
laatste jaren heeft stichting VIPE
(gratis verstrekken schone, gebruikte
pruiken) een eigen ruimte in het inloophuis. ‘We leefden bij de dag. Was er
bijvoorbeeld een darmkankerlezing
dan
hadden
we
meteen
een
darmkankergroep.’ Karen keert weer
even terug naar de opening van De
Cirkel om een dergelijk initiatief te
illustreren. ‘Tijdens de opening sprak
Ciska Roth me aan. Ze vertelde dat ze
al een paar jaar bij hotel Westend een
Bella
Donnadag
(verwenmiddag)
organiseerde. Dat wilde ze graag
verplaatsen naar De Cirkel en dat heeft
ze de afgelopen 9 jaar samen met De
Cirkel onder de naam Viva la Donna
gedaan. Samen met vriendinnen

(schoonheidsspecialisten e.d.) verwenden ze vrouwen die kanker hadden of
gehad hadden.’
Overname
Na vijf jaar nam Astrid Veeris het
stokje over. Astrid: ‘Ik werd toentertijd
door Miets van Hooff, een collega bij
de GGZ, gevraagd. Ik zat tegen mijn
pensioen
aan.’
De
voormalige
programmaleider van de GGZ begon
voorzichtig als bestuurslid en nam pas
de voorzittersfunctie over toen ze
daadwerkelijk met pensioen was. Ze
was erg gemotiveerd. ‘Ik heb in de
familie ook vaak met kanker te maken
gehad.’ Toen ze gevraagd werd en
hoorde dat het bestuur uit 5 leden
bestond, leek dat haar meer dan
voldoende voor een organisatie. ‘Ik
heb in eerste instantie meegedraaid.
Het voelde goed aan. Het paste bij

me.’ Wel merkte ze dat er een aardig
verloop
in
het
bestuur
zat.
‘Bestuursleden van het eerste uur
deden een stapje terug of stopten.’ Ze
complimenteert Karen. ‘Toen ik er
instapte was het een organisatie die
heel erg dreef op mensen die een idee
hadden. Jullie leefden dat idee. Dat
maakte het succes van de Cirkel.
Karen was het gezicht en was altijd
overal. Er was een groep die er
helemaal van doordrongen was dat dit
het moest zijn. Jullie hadden een goed
fundament gelegd.’ Karen plaats een
kanttekening. ‘Toen wij begonnen
vertelde FINK me dat na het behalen
van een doel mensen afhaken. Dat
was ook zo, maar we hielden gelukkig
genoeg mensen over die hun
schouders er flink onder hebben gezet.
Pioniers doen alles. Die hebben een
idee en dat idee is heel belangrijk en

moet uitgewerkt worden. Maar dat gaat
niet in een keer. Je moet er elke dag
aan werken en iedere dag denken:
gaan we het zo doen of moet het
anders? En alles doe je met elkaar.
Past het, hoe moet het? Samen moet
je alles uitvinden.’
Filosofiebewaking
Karen: ‘Het aantal bezoekers groeide
hard. Daar waren andere inloophuizen
jaloers op.’ Het gesprek buigt zich
weer naar het onderwerp bestuur.
Astrid: ‘Dat Petra in het bestuur zit is
belangrijk. Zij heeft het basisidee van
De Cirkel nog in zich. Wat door de
kracht van de mensen is neergezet,
moet door het nieuwe bestuur beschreven en bestendigd worden. Eerst was
vorm en inhoud één. Dezelfde mensen
deden alles. Nu moet vorm en inhoud
algemener worden en van personen
losgemaakt worden.’ Karen: ‘Astrid
kwam op tijd. We hadden al zoveel
gediscussieerd. Er moest een nieuwe
verbinder komen. Er moest ruimte
komen voor nieuwe ideeën.’ Astrid:
‘Volgens mij was er uit de pioniers
alles uitgehaald wat er uitgehaald kon
worden.’
Koffie halen
Waar Karin voornamelijk regionaal
gericht was, verlegde Astrid de visie
naar het landelijke. Inloophuizen
schoten ondertussen overal in het land
als paddenstoelen uit de grond. Astrid:
‘De Cirkel heeft in Helmond de
afgelopen jaren een stevige naam
opgebouwd, maar kan in de regio nog
wel wat bekendheid gebruiken.’ Ook
op organisatorisch gebied was De

Cirkel aan een upgrade toe. Astrid:
‘Het moest los van personen
gekoppeld worden. Het moest een
instituut worden dat meer van de
samenleving is en niet van individuen.
Dat was nodig.’ Toen Karen stopte
begon de landelijke trein te rijden.
Karen: ‘Ik was bij de eerste
oprichtingsvergadering
van
IPSO
(opvolger van FINK) en was de enige
vrouwelijke bestuurder. De rest,
mannen dus, vroegen of ik koffie wilde
halen.’
Top
Astrid: ‘We hebben landelijk een goede
naam en horen bij de goede inloophuizen. In de eerste jaren speelde
FINK een landelijke coördinerende rol.
Later nam IPSO die rol over. Astrid:
‘Toen ik voorzitter werd was FINK niet
meer in beeld. Ik heb alleen maar
IPSO meegemaakt. Die hebben zich
de afgelopen vijf jaar goed ontwikkeld
en zitten namens de inloophuizen aan
tafel bij belangrijke instanties.’ Dat de
inloophuizen op landelijk niveau een
prominentere rol hebben ingenomen,
bleef ook bij het KWF niet onopgemerkt. ‘Ook KWF kijkt de laatste tijd
meer
dan
voorheen
naar
de
psychosociale kant van kanker. Niet
alleen onderzoek is belangrijk, maar
ook de psychosociale ondersteuning
en opvang.’ Toch was de relatie KWF
– inloophuizen niet altijd optimaal. ‘De
eerste keer dat ik voor een overleg bij
het KWF was, hoorde ik veel kritiek
van de inloophuizen op het KWF. Maar
de laatste jaren is de situatie sterk
verbeterd en is er een voorzichtige

geldstroom
ontstaan.’

naar

de

inloophuizen

IPSO
Het vernieuwde bestuur zette de
volgende stap op weg naar een
gedegen organisatie. Astrid: We
gingen profielen maken. Waar moeten
een bestuur en vrijwilligers aan
voldoen? Heb je contracten? En meer
van dat soort onderwerpen. Daar ben
ik mee bezig geweest. Landelijk
moeten
de
inloophuizen
aan
vergelijkbare kwaliteitseisen voldoen.
Maar belangrijk is ook dat het eigen
karakter van elk huis gewaarborgd
blijft.’ Terugkomend op potentiele
geldstromen. ‘Als het vorige kabinet er
nog zat met Edith Schippers als
minister hadden we iets kunnen
bereiken. IPSO zat met haar aan tafel
en de minister was bereid om mee te
denken om op de een of andere
manier geld te genereren. Dat is net
niet gelukt, maar IPSO blijft nadenken
over structureel geld voor de
inloophuizen.’
Samenloop voor Hoop
Dat onderhandelen met landelijk
instanties niet altijd gemakkelijk was,
overpeinst Karen. Ze neemt Samenloop voor Hoop als voorbeeld. ‘In mijn
tijd lag ik elke keer met KWF overhoop.
Ze wilden geen concessies doen aan
de formule dat de totale opbrengt van
Samenloop voor Hoop naar het KWF
gaat. Gelukkig was Astrid er ook. Die
kon beter met KWF overweg. Op een
gegeven moment is een vertegenwoordiger van KWF naar Helmond
gekomen en hebben we 10% van de

opbrengst kunnen bedingen. Daarin
speelde de Helmondse organisatie van
Samenloop een grote rol. Die zat op
onze lijn. Een goede maand later heeft
het
KWF een
bijeenkomst
in
Amsterdam georganiseerd om de
samenwerking met de inloophuizen te
verbeteren en daar besloten dat er
structureel een deel van de opbrengst
lokaal wordt besteed. Het is inmiddels
20% geworden en de mogelijkheid dat
als je andere lokale projecten hebt, je
subsidie (maximaal 40 % van de
opbrengst van Samenloop voor Hoop)
kan krijgen.’
Onderzoek
Astrid: ‘KWF, IPSO en Onderzoeksbureau Sinzer hebben bij inloophuizen
onderzoek gedaan hoe gasten tegen
een inloophuis aan kijken. Alle
bezoekers onderstreepten het belang
van inloophuizen. Helmond heeft ook
meegedaan aan dat onderzoek en
schiet positief boven het landelijk
gemiddelde uit. Zeker op de aspecten
kwaliteit
van
leven,
dagelijks
functioneren, zingeving en sociaalmaatschappelijk functioneren.’ Maar
ook op bestuurlijk vlak staat De Cirkels
haar mannetje. Astrid: ‘Helmond staat
op de kaart. Als wij iets zeggen, telt
het.’

Warmte
Karen: ‘Wij waren een mega actief
bestuur. Dicht bij de vrijwilligers en de
bezoekers. Het vernieuwde bestuur
werkt ook niet op afstand. Astrid: ‘Toen
wij erin stapten was dat een kreet van
het oude bestuur. Jullie moeten een
bestuur op afstand worden. Ik denk
achteraf dat iedereen toen er tot zijn
nek in zat en er behoefte was aan
bestuur op afstand. Maar dat zijn we
helemaal niet. Wij hebben alle
contacten naar buiten, zitten volop in
het geld binnenhalen. Dat hoeft de
coördinator niet te doen. Er zijn
inloophuizen waar die dingen door de
coördinator gedaan wordt. Karen: ‘Met

elkaar stralen we uit dat het heel fijn is
dat je voor elkaar iets kunt betekenen:
gast
en
gastvrouw,
gastheer,
activiteitenbegeleider. Dat moet je
vasthouden. Iedereen moet het fijn
vinden om dat voor elkaar te kunnen
betekenen.’ Ze besluit: ‘Als ik hier
binnenkom voelt het altijd warm aan.
Dat durf je bijna niet te zeggen van een
inloophuis. Maar ik ervaar het echt. Die
warmte is de afgelopen tien jaar niet
minder geworden. Je wilt een verschil
maken. Je wilt er voor een ander zijn.’
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