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Illustratie
Kleurmeesters
Wij zijn de Kleurmeesters van de Parabool. Vanuit ons atelier in Schalkhaar
maken wij kunstwerken van keramiek, papier-maché en de mooiste
schilderijen. Onze ontwerpen gebruiken we ook voor producten zoals
kaarten, schalen, dienbladen, wijntassen en notitieboekjes.
Wees welkom om onze Kleurmeesters te bewonderen.

Verzoek van de redactie.
Wij zoeken mensen van onze doelgroep die een illustratie willen maken voor ons
boekje. Graag melden via onze mail bij de redactie.
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Van de redactie
Half februari lijkt de winter al voorbij, heerlijk voorjaarsweer !! In
januari hadden velen de hoop dat er op natuurijs geschaatst kon
worden. Zelfs laaide de elfstedenkoorts op. IJsmeesters in den
lande, waaronder Harrie Wolterink in Haarle, waren druk bezig hun
ijsbaan te preparen. Helaas maakte sneeuwval de opening
onmogelijk of beperkte het zich tot een paar uurtjes!
Genoeg over de winter, het voorjaar dient zich aan. De illustratie
van de kleurmeesters doet ons verlangen naar het voorjaar. In dit
voorjaarsnummer een verslag van ons bezoek aan woonvorm ‘Te
Passe’ in Haarle. Er zijn foto’s en verslagen van onze bijeenkomsten
Ook besteden we aandacht aan het jubileum werelddansen en
plaatsen foto’s van de kerstsoos. Op onze website staan meer foto’s
die men kan downloaden.
We zijn blij een kandidaat bestuurslid te kunnen verwelkomen. Zij
neemt zichzelf onder de loep in dit nummer.
Op het moment van het verschijnen van dit nummer is de
themabijeenkomst ‘ Autisme, geef me de vijf’ waarschijnlijk al
geweest. Gezien de aanmeldingen op dit moment, is er veel
belangstelling.
We geven informatie over ons donatiefonds bekostigd uit
verkregen gelden Fonds verstandelijk Gehandicapten. Op de
jaarvergadering zullen drie aanvragers een cheque overhandigd
krijgen. Bij dit boekje zit de uitnodiging voor deze bijeenkomst op
woensdag 3 april aanstaande met de traditionele Bingo onder
humorvolle leiding van Jan Broens . Wim Stevens zal op deze avond
na bijna 25 jaar afscheid nemen van het bestuur. Wij zijn hem veel
dank verschuldigd. Gelukkig hebben we, zoals hiervoor al gemeld,
een nieuw kandidaats bestuurslid. Toch nemen de zorgen niet af,
daarom zal actief gezocht moeten worden naar nieuwe
bestuursleden.
Het plezier dat onze verwanten, wonend in een instelling,
woonvoorziening of nog thuis, ons kunnen geven, daar doen we het
voor!!!!
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Autisme en aanverwante stoornissen
Op donderdagavond 7 maart 2019 in Gemeenschapscentrum “de
Schalm” Mariënheem verzorgden Marleen Bouwhuis en Monique
Brandwagt , specialisten op het gebied van autisme
en ‘Geef me de 5’ bij De Parabool een voorlichting. Deze thema
avond is georganiseerd door de cliëntenraad van De Parabool in
samenwerking met KansPlus
Onderwerpen
Autisme: wat is dat?
Welk gedrag zien we bij de cliënt?
Terug naar de oorzaak
Autibril
Wat vraagt dit van de ouder/begeleider?

Wat is de oorzaak?
Wat heeft de cliënt nodig?
Geef me de 5
Auti communicatie

Wist u dat……
◼ er op 3 januari een feestelijke avond was voor de werelddansers
◼ het 25 jaar geleden is dat Annette Kiekebosch begonnen is met
volksdansen, nu werelddansen genoemd
◼ ook Bas Keilholz, Ellen Tuink en Maaike Kemerink al 25 jaar mee
dansen
◼ er van 14 t/m 21 maart 7000 sporters met een verstandelijke
beperking uit meer dan 170 landen tegen elkaar strijden tijdens de
Special Olympics World in Abu Dhabi
◼ het zwemmen is verplaatst naar Dubai en dat vanuit zwemclub
Hera ‘11 uit Raalte Maud Jonkman, Meike Terhorst, Jo-Ann
Wijermars en Miranda Albers meedoen
◼ Meike de dochter is van ons bestuurslid Gemma Terhorst en zij
als supporter meegaat
◼ op onze jaarvergadering op woensdag 3 april de zwemmers van
Savas al naar Abu Dhabi zijn geweest en daar vast iets over kunnen
vertellen
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Voorlopig Jaarverslag secretaris
Periode mei 2018 – april 2019
februari 2019

Secretaris Wim Overkamp

Bestuursvergaderingen in Mariënheem 6 keer
Ons bestuur bestaat uit 6 personen, waarbij de secretaris ook de
voorzittersrol op zich neemt, daar we nog steeds een
voorzittersvacature hebben. We worden gastvrij ontvangen bij de
bakkerij van de Parabool in Mariënheem.

Activiteiten 2018/ 2019
Ontmoetingsdag: prachtige bootreis over de IJssel 30 september
Sinterklaasfeest bij Zwakenberg zondag 25 november
Kerstviering bij Zwakenberg zondag 16 december
thema avond autisme 7 maart de Schalm Mariënheem
jaarvergadering met bingo woensdag 3 april a.s.
Soos Trefpunt Kemphaan 25; 12 donderdagen
Werelddansen Zonnehof Hartkampweg 6; 12 donderdagen
Ondersteuning gegeven aan Werelddansen en Soos, Collecte
Kerstpakketten 55 vrijwilligers hebben een kerstpakket gekregen.
Ondersteuning bij organisatie fonds Verstandelijk gehandicapten
Twee leden van het bestuur hebben overleg gehad met rayonhoofd
Theo Tinselboer en hebben ondersteuning verleend. Er zijn zorgen
om de continuïteit, daar er problemen zijn bij het vinden van
organisatoren in Nieuw Heeten, Heeten, Wesepe en in een aantal
wijken in Raalte.
Wim Overkamp zal de taak voor de beurtdorpen op zich nemen en
Theo zal de coördinatie van Raalte op zich blijven nemen.
InfoPlus: 2 keer uitgebracht Oktober 2018 en maart 2019
Verslag Jaarvergadering 2018 ( afgedrukt in InfoPlus september 2018) en
het financiële verslag van de penningmeester liggen op de
jaarvergadering op 3 april a.s. ter inzage en is op verzoek
verkrijgbaar.
5

Donatiefonds
In 2018 heeft KansPlus MiddenOverijssel een bedrag van € 2000,beschikbaar gesteld ter ondersteuning van mensen met een
verstandelijke beperking.
Stichtingen, verenigingen die iets wilden aanschaffen voor onze
doelgroep, waarvoor middelen niet uit de reguliere begroting
kunnen worden gefinancieerd, konden een beroep doen op het
ingestelde donatiefonds van onze vereniging KansPlus MiddenOverijssel. De financiële middelen hiervoor komen uit de collecte
verstandelijk gehandicapten, nu HandicapNL geheten.
Er zijn 3 aanvragen ingediend en alle drie zijn gehonoreerd. Op de
jaarvergadering 3 april a.s. zullen de cheques symbolisch worden
uitgereikt.
Voor 2019 hopen wij weer een bedrag uit het donatie fonds te
kunnen uitkeren. Informatie daarover zal staan in ons
oktobernummer InfoPlus.
We stelden de volgende voorwaarden:
- Het goede doel betreft onze doelgroep: mensen met een
verstandelijke beperking in onze regio.
- Het goede doel draagt bij aan de leefbaarheid van onze doelgroep.
- Onze voorkeur heeft het als het goede doel ten gunste komt van
een groep mensen.
- Het geld zal geschonken worden aan een organisatie die niet
gericht is op het maken van winst.
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Sinterklaas op bezoek

Op zondag 25 november mochten we weer Sinterklaas en zijn
pieten verwelkomen in zaal Zwakenberg. Met een opkomst van
155 personen groot en klein was de zaal goed gevuld.
Ieder jaar is het maar weer afwachten of de goedheiligman hier tijd
voor vrij kan maken, maar onze doelgroep heeft een streepje voor.
Onder gezellige muziek van Alfons Holterman zat de stemming er
goed in.
Verschillende aanwezigen mochten bij Sinterklaas komen en iets
vertellen, een lied zingen en een handvol pepernoten in ontvangst
nemen. De oudste die bij Sint kwam, niet zo oud als Sint, was de
tachtig jaren al gepasseerd. Sint hoorde dat 4 zwemsters van
Savas in maart voor de Paralympics naar Abu Dhabi gaan. Sint was
hiervan erg onder de indruk. De Pieten deden weer erg hun best om
met ieder contact te maken en er zo een mooie middag van te
maken. Natuurlijk waren er ook mooie cadeautjes die door onze
hulppieten voor de sint waren meegenomen. Sint heeft ze achter
gelaten en met dank aan Annemieke Wiefferink en Trudi Menzo
heeft iedereen ze vol spanning uitgepakt.
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Kerstviering 16 december

Om 14.00 uur werden de ruim 225 aanwezigen van harte welkom
geheten. Een speciaal woord van welkom was er voor voorganger
Marc Brinkhuis, pastor van de parochie het Heilig Kruis.
Wederom mochten wij ons verheugen met de inspirerende bijdrage
die Annette Kiekebosch leverde aan onze viering. Onder haar
leiding werd het kerstverhaal weer gespeeld door een aantal
spelers van KansPlus geflankeerd door een aantal begeleiders.
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Leden van koor Interval uit Wijhe ondersteunden enthousiast de
kerstzang.
Muzikanten van de Melodies onder leiding van Henneke van
Zitteren en Nicolet Kroes begeleidden op een heel speciale wijze
de kerstzang tijdens onze viering. Henneke en Nicolet vervangen
Willie Jansman, door tijdgebrek gestopt als dirigent, totdat er een
nieuwe dirigent (e) is. De Melodies zouden niet kunnen optreden
zonder de hulp van begeleiders die er al op tijd waren om alles klaar
te zetten.
In de pauze ging pastor Marc Brinkhuis rond om de voorbeden op te
nemen. Helaas zijn het afgelopen jaar weer een aantal leden van
KansPlus overleden. Wij hebben hen herdacht tijdens onze
voorbeden. Ook was er weer koffie of thee of een ander drankje en
werd er krentenbrood van de Paraboolwinkel uit Mariënheem
uitgedeeld.
Ezel Miranda kreeg de lachers op haar hand door met haar lijf te
schudden en te balken. Het kleine schaapje Lin mocht ook als
engeltje het kindje brengen bij Maria en Jozef.
Het was deze middag een mooi samenzijn. Het thema van de
viering ‘het kerstgeschenk’ kreeg een passend eind met voor ieder
bij de uitgang een kleine verrassing uitgedeeld door Irma en Wilma.
Van alle kanten mochten we horen dat ieder het geweldig mooi had
gevonden. Koorleden van Interval reageerden heel enthousiast en
menigeen was getroffen door de fijne sfeer tijdens de viering.
De collecte voor de Melodies bracht het mooie bedrag van €236,00
op.
Na de viering was er gelegenheid voor een gezellig samenzijn tot
uiterlijk 16.00 uur.
Meer foto’s staan op onze website:
https://www.kansplus.nl/ledengroepen/midden-overijssel/
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kerstsoos
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Jubileum Werelddansen
Verslag door Dorien Arends, leidster werelddansen

Dit jaar danst Annette Kiekebosch 25 jaar bij de Werelddansgroep
van KansPlus. Wij, de overige leiding, waren van mening dat we dit
niet zo maar voorbij konden laten gaan. Annette is toch wel ‘de’
drijfveer van de groep, en dat al 25 jaar, dat verdient een feestje!
Dus hebben wij, zonder dat Annette het wist, een feestelijke avond
georganiseerd op 3 januari tijdens onze reguliere dansavond.
De sleutel van het gebouw geregeld, versieren van de zaal, hapjes,
champagne, glazen, cadeaus, etc., etc. Alles was klaar toen Annette
aankwam.
Bij binnenkomst was ze totaal overrompeld, heeft niets in de gaten
gehad, ons doel was bereikt!
Na samen met de dansers een toost te hebben uitgebracht op het
nieuwe jaar en natuurlijk dat Annette 25 jaar bij het Werelddansen
is, inclusief champagne (alcoholvrij), begonnen we aan onze
‘gewone’ dansavond. Tenminste, dat is wat Annette dacht. Tot om
20:30 een deel van het bestuur (Wim, Gerard en Gemma en Irma)
binnen kwam. We hebben onze dans afgemaakt en zijn toen
gestopt voor deze avond. Naar de zaal ernaast gegaan, iedereen
voorzien van een hapje en drankje en toen was het tijd voor
cadeaus. Want die mogen natuurlijk niet ontbreken op zo’n avond.
Bas heeft namens de dansers een handdoek mogen geven met alle
namen van de dansers daarop, Merel had de eer het cadeau
namens de leiding te geven (een museum jaarkaart) en Geert heeft
een fotocollage gegeven met foto’s van 25 jaar geleden en nu. Ja,
ja, middels de juiste bronnen hebben wij ook foto’s van 25 jaar
geleden gevonden die Annette niet in beheer heeft. Natuurlijk had
ook het bestuur in de persoon van Gerard een cadeau voor
Annette: een hele mooie vaas, een bos bloemen overhandigd door
Gemma en een speech van Wim Overkamp.
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Annette heeft genoten
van deze avond, en wij
natuurlijk ook!
Op naar de volgende 25 jaar?!?!
Dit jaar dansen de dansers Bas, Maaike en Ellen ook 25 jaar! Wow,
wat een lange tijd! We hopen dat we nog vele jaren met elkaar
mogen dansen!
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Onder de Loep
Deze keer een gesprek met Irma
Temmink-Sibelt
• Even voorstellen.
Ik ben getrouwd met Fons
We hebben 2 zonen en 2 schoondochters.
Ik werk bij zorggroep Raalte bij Mien Hulp.
We wonen in Raalte Noord aan de Kemphaan.
• Relatie met de doelgroep.
Mijn zwager André woont in het Thomashuis in Olst, waar hij het
erg naar zijn zin heeft.
Mijn zus is begeleidster op de bakkerij van de Parabool in
Broekland en Mariënheem .
Ik vind het altijd leuk om haar verhalen te horen en om samen een
‘bakkie’ te doen in het Kulturhus Raalte of een keertje bij haar
langs te gaan (even een lekkere boterkoek halen!). Altijd gezellig.
Ook mooi om bij ons op de Kemphaan de bewoners van Zozijn als
buren te hebben.
• Laatst gelezen boeken.
Ik lees graag thrillers van Loes den Hollander, Marelle Boersma en
Linda Jansma.
• Hobby’s, Muziek.
Ik hou van lezen, puzzelen, wandelen, luister graag naar Evergreens.
Eten.
Stamppotten, ovenschotels, pasta’s, rauwkost, chinees vind ik het
lekkerst.
• Tv programma’s.
Detectives: Frost, Flikken Maastricht.
Sport: handbal, voetbal, schaatsen.
DWDD, Jinek en Late Night vind ik leuke programma’s
• Favoriete vakantie.
Lekker in eigen land. Limburg, Drenthe, Twente, Achterhoek,
Veluwe als je er maar lekker kunt fietsen.
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• Wie zou je nog wel eens willen ontmoeten?
Dat is moeilijk, misschien dan toch wel koningin Maxima.
Zomaar om te horen wat ze in haar vrije tijd doet en of ze dan ook
altijd met haar werk bezig is.
• Wat betekent een ‘perfecte’ dag ?
Op tijd opstaan, ontbijt en lekker de krant erbij.
Wat in huis doen, samen koffie drinken, zeker als er onverwachte
koffiedrinkers komen.
En verder lekker rustig aan.
• Wat is het leukste wat je afgelopen tijd hebt gedaan?
Er zijn zoveel leuke dingen: wandelen op de Holterberg, even
winkelen met een vriendin, even bij mijn vader of schoonmoeder
langs, verjaardagen. Ik kan niet kiezen.
• Noem een ding dat mensen nog niet van je wisten.
Er zullen best dingen zijn, maar misschien moeten we dat maar zo
houden ! ☺
Tot Slot: KansPlus wil Irma bedanken voor haar werkzaamheden
voor onze vereniging in dit verenigingsjaar. Het bestuur is blij dat
zij zich verkiesbaar stelt in de jaarvergadering 3 april a.s..
We wensen haar veel goeds voor de toekomst.

Wist u dat……
◼ Wim Stevens en Gerard Kamphuis in 1997 ook al in het
bestuur zaten, dat toen uit 11 personen bestond
◼ dat KansPlus toen VOGG heette
◼ Wim na bijna 25 jaar stopt met zijn bestuursfunctie
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In gesprek met ……….
Woonvorm Te Passe Haarle
Hasselbachweg Haarle

Op vrijdagmiddag 1 februari waren we, redactie
InfoPlus, op bezoek bij woonvorm Te Passe in
Haarle. We werden hartelijk ontvangen door Bernadet Hobert,
begeleidster in de woonvorm en Bets en Harrie Wolterink ouders
van bewoner Ruud. Onder het genot van ons eerste kopje koffie,
pakte Bernadet de bezorgde boodschappen uit en arriveerden Bets
en Harrie ( natuurlijk) op de fiets. Hierna begonnen we aan ons
gesprek…
Wat is de motivatie dat deze woonvorm in Haarle is opgezet?
De woonvorm is een initiatief van Harrie en Bets Wolterink om een
woonvoorziening te vinden dichtbij in het dorp Haarle voor hun zoon
Ruud. Het initiatief gestart in 1997 werd gesteund door een aantal mensen
die ook op zoek waren naar een woonplek voor zoon of dochter of
familielid met een verstandelijke beperking. De realisatie van de
woonvorm vergde veel energie en overleg . Na 4 jaar kon uiteindelijk met
de bouw worden begonnen. Harrie: “het kost je heel veel energie en
doorzettingsvermogen, maar als je ziet wat er gerealiseerd is, ben je dat
ook zo weer vergeten”
Op de plek waar het vroegere Wit Gele Kruisgebouw met
huisartsenpraktijk stond, is een volledige nieuwbouw woonvoorziening
met de naam Te Passe gerealiseerd. De woonvoorziening in 2001 gestart,
bestaat 2 juli a.s. 18 jaar. De woonvoorziening wordt gehuurd van de
woningbouwvereniging door de stichting Vrienden van te Passe (SvvtP)
waarin een aantal belanghebbenden zich hebben verenigd om de
financiën, huisvesting en zorg te regelen. De eerste jaren werd de zorg
geleverd door Philadelphia, daarna door Parabool.
Door een eigen woonvorm op te zetten hoopt men meer de regie in eigen
hand te houden en daardoor meer zorg op maat te leveren en een plattere
organisatie te realiseren, aldus Bets en Harrie.
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Wat is jouw drive om dit werk te doen?
Deze vraag wordt beantwoord door Bernadet Hobert, van oorsprong
Haarlese. Ze werkt 18 jaar binnen de Parabool.
Het omgaan met deze doelgroep blijft voor haar altijd een uitdaging en ze
vindt het mooi om te zien als cliënten groeien in een omgeving die voor
hen ook uitdagend en tegelijkertijd veilig is door sfeer, persoonlijke
aandacht en humor. Niets is voor haar vanzelfsprekend. ‘Cliënten laten je
vaak opnieuw verrassen door hun mogelijkheden en beperkingen’. Zij
vindt het geweldig om hier bij stil te staan en de cliënt in zijn/haar kracht
te zetten en te kijken naar nieuwe creatieve oplossingen samen met
ouders/familie, het team en evt. andere disciplines. Ze ervaart dat ze van
uitdagingen energie krijgt en blijft daardoor het werk boeiend vinden.
Hoe komen bewoners bij Te Passe?
De woonvorm biedt intern plek aan 8 mensen met een verstandelijke
beperking. Achter de woonvorm zijn nog 3 woningen gehuurd door de
stichting voor mensen met een beperking met ambulante zorg.
Vijf bewoners komen uit Haarle en 3 anderen uit de buurtdorpen. De
leeftijd varieert van 20 tot 80 jaar. In de 3 woningen hebben 2 personen
begeleiding en zorg van de Parabool.
Om te zorgen dat als er een plek vrij komt deze direct kan worden
opgevuld, hanteert men de wachtlijst van de Parabool en de wachtlijst van
de stichting. Bij plaatsing kijkt men vooral of men zorg kan bieden op
maat aan de nieuwe bewoner.
Wat is jullie kijk op wonen en dagbesteding?
Dagbesteding vindt intern en elders plaats, bv. in de parabool bakkerij te
Mariënheem, Kulturhus/paraboolwinkel te Raalte, in Groot Lochter te
Nijverdal, werkplaats De Enk in Lemelerveld, Textiel en houtwerkplaats te
Heeten. Werkplaats/zorgboerderij USVA te Haarle. De oudste bewoonster
van 80 jaar doet vrijwilligerswerk in de bakkerij. De dagbesteding moet
passen bij de bewoner en eigen waarde geven.
Hoe is de bekostiging van zorg en wonen?
De zorg wordt bekostigd vanuit het PGB en de woonkosten worden
betaald uit de Wajong, waarbij de bewoners allen in aanmerking komen
voor huursubsidie, daar zij allen een eigen appartement hebben inclusief
keukenblok, slaapkamer en douche/toilet ruimte.
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Welke vrije tijds mogelijkheden zijn er voor de bewoners?
De bewoners zijn doordeweeks druk met hun dagbesteding en genieten in
het weekend van hun vrije tijd. Indien mensen naar een club of vereniging
gaan, bv. de Soos of zwemmen, dan is men helaas aangewezen op
familieleden, kennissen. Parabool levert deze zorg niet. Dit is een zorg voor
de verwanten, waar op dit moment nog geen oplossing voor is. Het
werven van vrijwilligers is ook hier een wens.
Hoe is het vervoer geregeld voor jullie bewoners?
Het vervoer naar de dagbesteding is uitbesteed aan TCR en wordt geregeld
door de dagbesteding van de Parabool.
Het vervoer wat betreft de vrije tijd moet geregeld worden door de
verwanten. Ook hier zou men graag zien dat de bewoners minder
afhankelijk zouden zijn van verwanten. Het vervoer laten regelen door de
regiotaxi geeft bij menigeen onzekerheden wat betreft tijden van halen en
brengen.
Communicatie met verwanten, wettelijk vertegenwoordigers.
De jaarlijkse zorgplanbesprekingen zijn ook hier natuurlijk de rode draad in
de zorg. Ook zijn er verschillende mogelijkheden tot ontmoeten tijdens
halen en brengen, speciale gelegenheden, waaronder de opruimdag,
feestdagen, nieuwjaarsreceptie, jaarvergadering van de stichting.
Continuïteit van de zorg
Bernadet prijst de inzet van ouders, verwanten en vrijwilligers. Harrie en
Bets stippen aan dat er zorgen bestaan, dat wanneer ouders, verwanten
niet meer kunnen zorgen voor de bewoner er niet zo maar een ander klaar
staat. Kleinschaligheid heeft naast een groot voordeel van korte lijntjes
ook het nadeel dat er slechts 1 begeleid(st)er is op de groep en er in geval
van directe zorg, calamiteiten, hulp gevraagd moet worden, waarbij de
familie meestal als eerste in beeld is.
Het zal geen verwondering wekken dat gezien het voorgaande er de wens
is om meer hulp te kunnen krijgen, meer personeel, meer vrijwilligers. Een
wens van Bernadet, ondersteund door Bets en Harrie, is dat de bewoners
in deze woonvorm in hun eigen omgeving fijn en gelukkig kunnen blijven
wonen
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Zijn jullie en jullie bewoners bekend met de activiteiten van KansPlus?
Deze vraag stellen, waar Harrie en Bets bij zijn, is eigenlijk overbodig. De
bewoners van Te Passe maken graag gebruik van wat KansPlus biedt aan
ontmoetingen en activiteiten.

Tot slot……..
Voordat we op deze 1e dag in februari weer huiswaarts keerden,
maakten we een foto van de woonvorm te Passe met de eerste
bewoner Ruud samen met Bernadet op de voorgrond. We
bedanken Harrie, Bets en Bernadet voor hun hartelijke ontvangst
en wensen de bewoners veel geluk op deze plek die vanaf de 1e
verdieping uitkijkt op de Palthetoren bovenop de Haarlerberg.

Wist u dat……
◼ de naam ‘Te Passe’ doet denken aan ‘ik bin te passe wes’
‘ik heb een ongeluk gehad’ vanwege de dokterspraktijk die daar
stond.
◼ daar nu de woonvorm staat, waar ieder goed te passe is vandaar
ook ‘Te Passe’
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Activiteiten kalender KansPlus 2019
thema avond Autisme 7 maart Mariënheem
jaarvergadering met bingo woensdag 3 april Mariënheem
ontmoetingsdag zondag 29 september Haarle
thema avond medio oktober nog nader af te spreken
sinterklaas zondag 24 november zaal Zwakenberg Raalte
kerstviering zondag 15 december zaal Zwakenberg Raalte
bestuursvergaderingen Mariënheem buurtwinkel
2019: wo 13 maart wo 17 april wo 19 juni
( najaar nog plannen)

Soos

19.45 – 21.45 uur
Werelddansen 19.30 - 21.00uur
Zozijn Kemphaan 25, Raalte Zonnehof Hartkampweg 6, Raalte
Op donderdagen
Op donderdagen
28 februari Carnaval bij Zwakenberg
7 maart
21 maart
28 maart
11 april
25 april
9 mei ( slotsoos Playbackshow)
16 mei
Soos en Werelddansen starten weer in september: planning
wordt doorgestuurd

Voor inlichtingen Soos: Maria Buyvoets.
Tel: 06-28917465
E-mail: mariabuyvoets@hotmail.com
Voor inlichtingen Werelddansen: Annette Kiekebosch.
Tel: 0572-351131.
E-mail: a.amrakkvdx@home.nl
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Contact en informatie
Bestuur
● Voorzitter: vacant
● Secretaris: Wim Overkamp
06 23022037
De Zeis 24 8141 HH Heino
wim.overkamp@hetnet.nl
kansplus@hotmail.com
● Penningmeester: Rob Koggel
0572 360363
Het Hobers 2 8106 BA Mariënheem
robkoggel@gmail.com
● Gerard Kamphuis 0547 385000
Gaardenweg 29 7468EW Enter
g.kamphuis@concepts.nl
● Trudi Menzo 0548 615171
Samuelstraat 20 7441BW Nijverdal
Trudi211252@hotmail.com
● Wim Stevens 0548 363188
Maatmansweg 4 7451LS Holten
wimendikiestevens@concepts.nl
● Gemma Terhorst 0570 521125
Ereprijs 28 8131GL Wijhe
gemmaterhorst@gmail.com

Landelijk bureau KansPlus Houten
De Molen 3995AW Houten
Postbus 408 3990GE Houten
info@kansplus.nl www.kansplus.nl
kijkt ook eens op onze website
bijgehouden door Vera Wolterink

Colofon
Redactie PlusInfo
Wim Overkamp
Irma Temmink
Gemma Terhorst

Druk
Drukkerij Acora Wijhe
O570 523662
info@acora.nl
Mee IJsseloevers
Dr Deenweg 2 – 10
8025BG Zwolle
088 6330633
Postadres: Postbus 517,
8000 AM Zwolle
ma - vrij 8.30 -17.00 u
https://mee-veluweijsseloevers.nl
Zorgbelang Overijssel
Lupinestraat 9
7552HJ Hengelo
Bezoekadres
Korenbloemstraat 11
074 2500155
ma – do
info@belangenorganisatie
overijssel.nl
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www.kansplus.nl/middenoverijssel
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