
Nieuwsbrief      

voor leden van KansplusSien 

 

Gelukkig heeft de activiteitencommissie dit voorjaar weer twee activiteiten kunnen 

organiseren: 

Paasbrunch 

Eindelijk kon de paasbrunch in de Goede Aanloop weer plaatsvinden. We werden weer gastvrij 

onthaald in de Goede Aanloop te Tollebeek. De opkomst was groot en wat was het weer gezellig 

om elkaar weer te ontmoeten en te genieten van een goed verzorgde brunch. Tijdens de 

brunch werd er een gezellige pub quiz gespeeld onder leiding van twee paashazen (Wilma en 

Sandra) met allerlei vragen over bekende Nederlanders, TV, muziek en andere weetjes. In 

groepjes werd fanatiek meegedaan om de quizvragen op te lossen en mee te kunnen dingen 

voor een prijs. We kijken terug op een zeer geslaagde activiteit. 

Familiedag 

Eindelijk kon na jaren van uitstel, de familieboottocht doorgaan. Met 150 gasten vertrokken 

we met “De Zuijderzee” vanaf de haven op Urk. Op de boot werden we verwelkomd met koffie 

en appelgebak, waarna de boot richting Kampen vertrok. Dit keer onder de Ketelbrug door in 

plaats van eroverheen te rijden. Iedereen kon binnen of buiten gaan zitten om te genieten van 

de vaartocht en het prachtige weer. Het muzikale duo Martine en Marian zorgden voor een 

vrolijke noot en trokken van dek naar dek om met al voor onze gasten muziek te maken en of 

samen te zingen. We zagen iedereen genieten van de ontspannen sfeer. Met de ontvangen 

consumptiemuntjes kon iedereen nog wat te drinken halen en rond half 2 werd iedereen 

getrakteerd op frites met kibbeling. Iedereen liet zich dit goed smaken. De middag vloog om 

en rond 15.00 uur meerde de boot weer aan op Urk en kon iedereen op eigen gelegenheid weer 

richting huis. 

Inmiddels staat de vakantieperiode voor de deur en zijn er even geen activiteiten gepland. 

Toch is de activiteitencommissie al druk met het plannen van verschillende activiteiten komend 

najaar. Als de planning definitief rond is ontvangen jullie per activiteit een persoonlijke 

uitnodiging, dus houd je mailbox eind augustus in de gaten. 

Voor nu wens ik iedereen een mooie en gezellige zomer toe, als je op vakantie gaat alvast een 

goede reis en graag tot ziens op een van onze activiteiten dit najaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Joke van Erp-Koenraadt namens het KansplusSien 


