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Nieuwsbrief   En dan zijn we alweer aan het einde van 2022 aangekomen! 

Nu zijn we nog druk bezig met de voorbereidingen voor onze kerst activiteit, nog even dan is het  

alweer 2023. Maar eerst nog even terugkijken. 

 

In het afgelopen najaar konden leden van de Rabobank stemmen voor de Raboclubsupport; dat is door veel 

mensen gedaan en daar zijn we erg blij mee. We hebben deze keer een bedrag van € 297,56 gekregen. 

Daarmee kunnen we weer mooie activiteiten organiseren!  

In oktober organiseerden we een disco. Het was een gezellige drukte, dansers en danseressen hebben de 

benen lekker los gedanst en het was te zien dat er genoten werd van de muziek en dans. 

Ook hebben we ook onze vrijwilligers bedankt. Deze keer hebben we met elkaar genoten van een heerlijke 

High Tea bij Brasserie AanDeel met eigengemaakte zoete en hartige hapjes. Bij de Brasserie werken jongeren 

die vaak op onze activiteiten komen. Ze vonden het erg leuk dat ze nu wat voor de vrijwilligers konden doen.  

Op 5 november hebben we een gezellige muziekmiddag georganiseerd in De Fontein. Met ruim 70 gasten 

hebben we gezongen, gedanst, muziek gemaakt en volop genoten. Als afsluiting hebben we de Zuiderzee 

ballade gezongen. Het was fijn dat we na 2 jaar Corona weer een gezellige muziekmiddag konden organiseren. 

          
Op zaterdag 17 december organiseren we nog een kerst-knutsel-activiteit. We gaan wat moois maken waar we 

ook tijdens de kerstdagen nog veel plezier aan beleven. We hopen dat jullie dan ook komen!  

 

Voor het volgende jaar hebben we alweer verschillende activiteiten gepland staan: 

1 februari (onder voorbehoud) willen we onze jaarvergadering houden. Na afloop van de jaarvergadering 

nodigen we iemand uit om ons te informeren waar je aan moet denken als je ouder bent van een zorg intensief 

kind, een naaste die in een instelling woont, ook wilt opnemen in een testament. We hebben gemerkt dat dit 

best wel ingewikkeld kan zijn.  

Op 25 februari is er een muziek activiteit met de Vrolijke Vier in de Fontein in Emmeloord. 

1 april organiseren een paasactiviteit bij boerderij Groeizaam, en op 17 juni organiseren we de familiedag bij 

de Strandhoeve. Zet deze datums alvast in je agenda!  
 

Samen Sterk dag KansPlus Landelijk 

Op 2 december was er een Samen Sterk dag van KansPlus. In Bunnik hebben we met heel veel mensen, jong, 

oud, groot en klein, samen nagedacht over de toekomst van de gehandicapten zorg. Hoe kun je, ook als je ouder 

wordt, toch op je eigen plek blijven wonen. Hoe kun je zo goed mogelijk cliënten ondersteunen. Hoe kunnen we 

gebruik maken van zorg-technologie. En de vraag die we vaak horen: hoe zorgen we dat er voldoende 

werknemers in de zorg blijven werken. Allemaal dingen die we zelf ook regelmatig tegenkomen. Ook mochten 

we meedenken met de toekomst agenda gehandicaptenzorg van het ministerie van VWS. Het was een hele 

inspirerende dag met allemaal mensen die meedenken hoe we mensen met een handicap zo goed mogelijk 

onderdeel van de samenleving kunnen laten.  www.samensterkdag.nl 
  

Voor de komende tijd wensen we u allemaal goede kerstdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar en tot 

in 2023 bij één van onze activiteiten! 

 

Met vriendelijke groet, Gerdien Vrolijk-Vrieling namens KansPlus Sien NOP 

http://www.samensterkdag.nl/

