
Nieuwsbrief KansplusSien september 2022 voor onze leden van KansplusSien 

 

Voor de meesten van jullie is de vakantie weer achter de rug en ook het bestuur heeft de 

eerste vergadering van seizoen 2022-2023 er weer op zitten. Er zijn plannen gemaakt voor 

verschillende activiteiten voor onze leden. Als het goed is hebben jullie de eerste uitnodiging 

voor de Disco op zaterdagavond 8 oktober aanstaande al ontvangen. 

Daarnaast staat er in dit najaar een optreden van het Piratenkoor uit Rutten gepland 

(zaterdagmiddag 5 november) en zal er op 17 december een Kerstactiviteit worden 

georganiseerd. Leuke activiteiten om alvast in de agenda te zetten en naar uit te kijken. 

Natuurlijk ontvangen jullie allemaal nog een uitnodiging per geplande activiteit over de mail.  

Om onze activiteiten te kunnen blijven organiseren zijn we deels afhankelijk van 

sponsorgelden. Wij hebben om deze reden ons ingeschreven voor de Clubsupport actie 

van de Rabobank. Leden van de Rabobank kunnen KansplusSien sponseren door te 

stemmen op onze club. Bent je zelf lid van de Rabobank of heb je vrienden, kennissen of 

familie die lid zijn attendeer hen dan op de mogelijkheid om hun stem op KansplusSien uit te 

brengen. Tot 27 september aanstaande kan er nog gestemd worden!. 

Daarnaast zijn we verheugd een nieuwe voorzitter te hebben gevonden. Zij wil zich graag 

richten op bestuurlijke taken en stelt zich hieronder voor:.  

 
Mijn naam is Gerdien Vrolijk en ik woon in Dronten samen met mijn man. 
 
Wij hebben 2 kinderen die beide uit huis zijn. Markus woont in Zwolle en is gymdocent op 
verschillende basisscholen in Lelystad. Gerlieke woont in Emmeloord in een woonvorm 
van Omega aan de Meldestraat. Zij is niet gehandicapt zegt ze altijd maar heeft het 
syndroom van Down. Gerlieke werkt 1 dag bij Phila-Talma en op dinsdag, donderdag en 
vrijdag Bij Aandeel met heel veel plezier. 
Ik zelf werk in de ouderenzorg bij Coloriet in Lelystad en hou me daar vooral bezig met 
persoonsgerichte zorg. Dat is alles wat er voor kan zorgend dat de tijd dat je bij ons woont 
ook een goede tijd wordt. 
Dat is ook mijn motivatie om mee te denken in het bestuur van KansPlusSien. Ik ben ervan 
overtuigd dat iedereen van waarde is en dat we alleen samen het leven wat mooier 
kunnen maken. En dat doen we bij KansplusSien door leuke activiteiten te organiseren 
war onze naasten graag naar toe gaan. Ook willen we er voor zorgen dat de families 
elkaar leren kennen en ontmoeten. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat dat, samen met de bestuursleden van KansplusSien gaat 
lukken. 
 



 

Ikzelf heb besloten om wel actief te blijven voor onze club, maar dan als lid van de 

activiteiten commissie.  

Graag tot ziens op een van onze activiteiten. 

Met vriendelijke groet, 

Joke van Erp-Koenraadt namens het KansplusSien bestuur. 


