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Getekend door Jeroen Bruins, Lemele 
Ingekleurd door Miranda van Dijk, Raalte 
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         Van de redactie: compliment aan onze vrijwilligers 
Niet vanzelfsprekend dat activiteiten binnen onze vereniging 
gebeuren. In 2019 hebben we Maria Buyvoets,   30 jaar leiding bij 
de Soos en Annette Kiekebosch, 25 jaar leiding werelddansen in het 
zonnetje  mogen zetten. De deelnemers kijken uit naar de Soos en 
het werelddansen. Voor hen is het  een verzetje 1 keer per drie 
weken in het winterseizoen. Bij het welkomstwoordje van de 
kerstviering werd even stilgestaan bij de nominatie van Annette 
Kiekebosch door Mee als vrijwilligster van het jaar.  Annette en 
Maria kunnen het echter  alleen met hulp van  hun vrijwilligers. 
Daarom hebben we geprobeerd alle vrijwilligers te vermelden met 
uiteraard het gevaar iemand te vergeten. Ook de ontmoetingsdag, 
een mooie gelegenheid voor leden om elkaar te ontmoeten, kan 
alleen als er mensen binnen de vereniging zich melden om het te 
organiseren. Wij, zeker in Salland, zijn niet gewend om een 
compliment uit te delen. Kerstviering, sinterklaasviering, 
jaarvergadering, thema-avonden  worden voorbereid en dat kan 
alleen als er mensen zijn die zich hiervoor aanmelden. 
Bestuursleden kunnen het niet alleen. Het aantal bestuursleden is 
daar veel te klein voor. Momenteel  zijn we met 6 personen en 
zouden dolgraag versterking willen. Deze roep hoor je in menig 
bestuur. Als het bestuur nog verder uitdunt, is helaas het einde van 
de vereniging binnen een paar jaar in zicht. 
We hebben dit keer ook de organisatoren en wijkhoofden van de 
collecte vermeld. Zij zorgen er mede voor dat er een welkome extra 
financiële bijdrage komt voor onze vereniging.  
Vrijwilligerswerk kun je alleen volhouden als je daar  
energie voor terugkrijgt. Blije gezichten van mensen voor wie we 
het doen, zorgt ervoor dat we het blijven doen.  
Elk jaar met kerst krijgen alle genoemde vrijwilligers een mooi 
kerstpakket.  
Wij, vrijwilligers, zetten ons belangeloos in  voor de vereniging en 
als U tijd, zin, energie hebt, kunt U zich bij ons aansluiten. 
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Jaarverslag secretaris         mei 2019 – april 2020                                              
 

Bestuursvergaderingen in Mariënheem   
Ons bestuur bestaat uit 6 personen, waarbij de secretaris ook de 

voorzittersrol op zich neemt, daar we nog steeds een voorzittersvacature 

hebben. We hebben 7 bestuursvergaderingen gehouden en worden steeds 

gastvrij ontvangen bij de bakkerij van de Parabool in Mariënheem. 
 

Activiteiten  
Ontmoetingsdag in Haarle 
Sinterklaasfeest  november bij Zwakenberg   

Kerstviering  december bij Zwakenberg  

Soos Trefpunt Kemphaan 25;  12 donderdagen 

Werelddansen Zonnehof  Hartkampweg 6;  12 donderdagen 

thema avond  voorjaar Moderne Technologeën ( door Cliëntenraad Parabool) 

jaarvergadering  met bingo woensdag 22 april  de Schalm Mariënheem 
 

Ondersteuning 

Contact landelijk bestuur  

Ondersteuning gegeven aan Werelddansen en Soos 

Rabobank actie  ondersteund ten behoeve van onze activiteiten 

Alle vrijwilligers hebben een kerstpakket gekregen namens KansPlus. 

Ondersteuning organisatie Collecte HandicapNL voorheen fonds 

Verstandelijk gehandicapten. 

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.  

Theo Tinselboer stopt wegens verhuizing als coördinator. Wim Overkamp 

is namens KansPlus aanspreekpunt voor plaatselijke organisatoren. 

Ondersteuning bij de commissies  ontmoetingsdag, kerstviering 
Donatiefonds  we  keren 3 doelen een bedrag uit.  
 

InfoPlus:  2 keer uitgebracht  Oktober 2019 en maart 2020 
Website Vera Wolterink  houdt  de website van KansPlus bij. 
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Sinterklaas op bezoek 24 november 
Meer foto’s staan op onze website:  
https://www.kansplus.nl/ledengroepen/midden-overijssel/ 

 
 
Op zondag 24 november mochten we weer Sinterklaas en zijn pieten 
verwelkomen in zaal Zwakenberg. Met een opkomst van  150 personen 
groot en klein was de zaal goed gevuld. Ieder jaar is het weer afwachten of 
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 van Meike dat zij in Abu Dhabi samen met 3 
anderen medailles had behaald bij de  special Olympics.  Sint was hiervan 
erg onder de indruk. Sint hoorde  ook droevig nieuws, dat  helaas een papa 
was overleden. De Pieten deden erg hun best om met ieder contact te 
maken en er zo een mooie middag van te maken. Sint Nicolaas deed ook 
mee in polonaise en maakte ook een dansje.  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 
Wieferink en Trudi Menzo heeft iedereen ze vol spanning uit gepakt. 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.kansplus.nl/ledengroepen/midden-overijssel/
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Verslag kerstviering 15 december  

Wim Overkamp, secretaris van KansPlus heette om 14.00 uur  de ruim 200 
aanwezigen van harte welkom . Een speciaal woord van welkom was er 
voor voorganger Lonneke Gunnink, pastor van de parochie het Heilig Kruis. 
Wederom mochten wij ons verheugen met de inspirerende bijdrage die 
Annette Kiekebosch leverde aan onze viering. We mochten nog even 
memoreren, dat zij dit jaar genomineerd is door Mee als vrijwilliger van 
het jaar. Onder haar  leiding werd het kerstverhaal weer gespeeld  door 
een aantal spelers van KansPlus geflankeerd door een aantal begeleiders.  
Een negental leden van koor MuSing uit Raalte 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. Zij vervingen  Zwier van der Weerd uit Oene de nieuwe 
dirigent van De Melodies De begeleiders waren reeds om half 1 aanwezig 
om alle apparatuur en instrumenten klaar te zetten. 
In de pauze ging pastor Lonneke Gunnink rond om de voorbeden op te 
nemen. Helaas zijn het afgelopen jaar weer een aantal leden van KansPlus 
en mensen uit onze kring overleden. Wij hebben hen herdacht tijdens 
onze voorbeden. Ook was er weer koffie of thee of een ander drankje en 
werd er krentenbrood uit de Paraboolwinkel in Mariënheem uitgedeeld.   
Herder Bas had een schaap meegenomen en drukte dat Maria in de 
handen. Maria had daar de handen vol aan, want ook het kindje lag in haar 
armen. Het kindje Jezus kreeg het er in ieder geval warm van. 
De collecte voor de Melodies bracht het mooie bedrag van €240 op. Er is 
te elfder ure nog een tientje bijgekomen, doordat iemand van de 
doelgroep nog een tientje in haar handen had, die ze per ongeluk uit het 
mandje had gepakt. Ja het leek ook wel een uitdeel mandje!! 
Na de viering was er gelegenheid voor een gezellig samenzijn tot uiterlijk 
16.00 uur. 
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Het was deze middag een geweldig mooi samenzijn. Het thema van de 
viering was  ‘het kind, mijn licht’.  Irma Temmink en Wilma Blom hadden 
daarom lichtjes gemaakt die bij de ingang werden uitgedeeld en tijdens de 
viering schitterden. Van alle kanten mochten we horen dat ieder het mooi 
had gevonden. Koorleden van MuSing reageerden heel enthousiast en 
menigeen  was getroffen door de fijne sfeer tijdens de viering. 

Meer foto’s staan op onze website:  
https://www.kansplus.nl/ledengroepen/midden-overijssel/ 
 

Rolverdeling was als volgt: 2019 
engelen    Ellen en  Angelien 
herders    Bas, Marijke en Joke 
herbergier    Hannah     
Maria    pastor Lonneke Gunnink  
Jozef    Ans    
Jezus    pop 
Buurvrouw en regie  Annette   
ezel                                  Geert 
koning    Theo  
soldaat/ omroeper  Ina 
      
teksten adventskrans gelezen door: Maria, Pauline, Hannah en …..  
 
 
    

https://www.kansplus.nl/ledengroepen/midden-overijssel/
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Uit de oude doos  ………. 
Kent U de personen op deze foto? Waar zijn deze foto’s genomen? 
Geef het dan door aan de redactie met vermelding nummer en foto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarvergadering 50 jaar geleden Een heel andere tijd…… 1970. Roken was  
de gewoonste zaak van de wereld! Besturen was vooral iets voor mannen 
achter een tafel met een kleed erover!! 
 

Familiedag 1976 
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Carnavalsoosavond bij Zwakenberg 
 44- jarig jubileum van de Zwabberaars met op de foto Prins 

Orrin van onze Sooszotten en prins Rudi van de Zwabberaars  
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Onder de Loep  
 

Deze keer een gesprek met Harry en Nicolet Kroes, vrijwilligers bij de 
Melodies 
Harry bespeelt daar het elektrisch orgel en Nicolet begeleidt met 
keyboard.  
 
Even voorstellen: Harry en Nicolet, 
getrouwd en ouders van een dochter en 
zoon. Harry werkt in de automatisering bij 
Wehkamp. 
Nicolet is doktersassistente in Raalte. Zij 
wonen nu zo’n 30 jaar in Raalte. Vanuit 
Ommen zijn zij naar Raalte vertrokken. Voor 
beiden is muziek belangrijk, zowel Harry als 
Nicolet spelen piano en keyboard. Harry 
bespeelt ook het elektrisch orgel. Hun zoon woont nog thuis en hun 
dochter treedt binnenkort in het huwelijk. 
 
Relatie met de doelgroep: 
Door toeval is Harry bij de Melodies gekomen. Een buurman was  gevraagd  
om orgel te spelen bij de Melodies.  Hij had echter geen tijd en heeft 
verwezen naar Harry. Het leek Harry leuk om te doen en na een eerste 
keer was hij direct enthousiast. Harry maakt al heel wat jaren deel uit van 
het orkest en weet niet meer hoe lang hij er al speelt. Hij geniet van het 
maken van muziek en vindt het gezellig en ontzettend leuk om iets voor 
deze mensen te doen en kan genieten als de spelers blij zijn. Samen deel 
uit maken van het orkest is geweldig. 
Na verloop van tijd kwam men erachter dat het toch wel handig is als 
iemand individueel met de muzikanten de liedjes zou oefenen en zo is 
Nicolet bij de Melodies gekomen en bespeelt  het keyboard. Toen de 
Melodies enige tijd zonder dirigent zaten heeft Nicolet dit samen met 
Henneke van Zitteren opgepakt. Dit is natuurlijk geweldig en heeft ervoor 
gezorgd dat de Melodies nog bestaan. Zij zijn blij dat er nu weer een vaste 
dirigent is. 
Voordat de muzikanten binnen komen is Harry al een tijdje bezig met het 
opbouwen en klaarzetten van instrumenten. 
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Laatst gelezen boek: 
Harry: ‘Een Kleine Verassing’ van Hendrik Groen. 
Nicolet: ‘ Nicci French’   zij leest bovendien graag tijdschriften. 
 
Hobby’s:  
Harry: Muziek is natuurlijk zijn belangrijkste hobby en momenteel is hij aan 
het oefenen op zijn gitaar. Verder lezen, wandelen en dan het liefst een 
uur of twee, drie. Ook begeleidt hij koor Intermezzo uit Ommen 
Nicolet: muziek, lezen, fietsen met mooi weer, af en toe mee wandelen 
met Harry maar dan een kortere afstand.  Sinds driekwart jaar helpt 
Nicolet bij de Soos. Zij hadden vrijwilligers nodig. Het is dankbaar werk om 
de doelgroep een leuke avond te bezorgen.  
 
Muziek: 
Harry: houdt van klassieke muziek en kerkmuziek. 
Nicolet: Marco Borsato, Guus Meeuwis, Withney Houston, Level 42. 
 
Eten: Beiden houden van macaroni, pizza, Italiaans eten dus.  
 
 Tv programma’s: 
Harry: Voetbal en Henrik Groen. 
Nicolet: Boer zoekt vrouw, Flikken Maastricht,  woonprogramma’s.  
  
Favoriete vakantie:  
Zij hebben geen favoriet land. Gaan meestal met de auto op vakantie. 
Harry vindt de bergen mooi, b.v. in  Frankrijk, Italië, en ook in Nederland 
gaan zij op stap en bezoeken b.v.  Nord Sea Jazz of andere festivals. 
 
Wie zou je graag nog eens willen ontmoeten? 
Harry: Paul de Leeuw omdat het Knoop gala prachtig is om te zien en het 
liefst zou hij er met de Melodies naar toe gaan.  
 
Wat zou je graag willen veranderen? 
Nicolet: als je kijkt hoe het met ouderen gaat, zij moeten langer thuis 
blijven wonen, Mensen vereenzamen eerder. Nicolet  vraagt zich af of het 
langer thuis wonen goed is. 
Harry: het is goed zoals het is! 
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In gesprek met ……  Van der Wijckstraat 2 
https://www.deparabool.nl/locatie/van-der-wijckstraat/ 

Op de site van de Parabool staan 14 woonplekken beschreven: 
Van der Wijckstraat,  De Braak, Schuilenburg, Blekstraat, Deventerstraat,  
Rozenstraat,  
De Hooilanden alle in Raalte Te Passe Haarle, Oerdijk 106 en 108 en 
boerderij Roelvink in Schalkhaar, Roessinkweg, Kurkeikweg en 
Inloophuis de Eik alle te Deventer. 

 
Deze locatie staat op loopafstand van het centrum van Raalte waar 24 uur 
per dag begeleiding aanwezig is. Hier wonen zestien bewoners in drie 
verschillende groepen. Het gebouw is ongeveer 15 jaar oud.  
 
Even voorstellen. 
Op een dinsdagmiddag in februari hebben we een afspraak met Marjan 
Blom, woonbegeleidster bij deze woongroep. Marjan heeft deze middag 
dienst en staat ons met een kop koffie te woord. Ze is benieuwd naar de 
inhoud van ons bezoek. Marjan heeft eerst in de zorg gewerkt en werkt 
sinds 10 jaar bij Parabool, eerst 5 jaar op de Braak en nu 5 jaar op de Van 
der Wijckstraat. 
Marjan vindt het fijn om mensen een fijn huis te geven. Ze wil het graag 
mogelijk maken, dat bewoners zich thuis voelen, belangrijk dat ieder mee 
kan doen en kunnen helpen bij het koken, boodschappen doen, hulp in het 
huis net zoals je dat zelf thuis ook zou doen. 
Het team 
Het team Van der Wijckstraat bestaat uit 18 personen. Hierbij horen ook 
de huishoudelijke hulp,  ook de kok die 4 dagen per week het eten bereid, 
de bewassing, activiteiten  waarbij ook bewoners mee kunnen helpen, als 
zij dat graag willen.  

https://www.deparabool.nl/locatie/van-der-wijckstraat/
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De orthopedagoog, gedragswetenschapper zijn  beschikbaar wanneer 
nodig   binnen Parabool, zo ook  de teamleider Henk Boswinkel die leiding 
geeft aan  meerdere woongroepen van Parabool. 
Hoe komen bewoners  bij  deze woonvorm? En hoe is de relatie met de 
andere woonvormen van Parabool, zoals De Braak? 
Ouders, verwanten gaan op zoek naar een geschikte woongroep. De 
meeste bewoners komen uit de regio. De leeftijd van de bewoners varieert 
van ongeveer 25 tot 75 jaar. De groep is stabiel en verandert minimaal. 
Op de Braak wonen de oudere bewoners die veel zorg nodig hebben en 
voor een deel ook te maken hebben met verouderingsproblemen zoals 
dementie. 
Hoe is het wonen geregeld?   Van der Wijckstraat heeft 3 woongroepen. 

de appartementenkant, 
De appartementenkant bestaat uit zes appartementen met een eigen 
woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer. Daar  hebben we ook een 
gezamenlijke woonkamer waar we met elkaar een kopje koffie kunnen 
drinken en soms samen eten. Hier wonen meest jongere bewoners. Er is 
altijd begeleiding aanwezig en deze bewoners doen zoveel mogelijk 
datgene wat ze kunnen zelfstandig. 

2a groep 
Op de 2a groep zijn zes (zit)slaapkamers met een eigen wc- en 
doucheruimte. Hier maken we meer gebruik van de gezamenlijke 
woonkamer, die gebruiksvriendelijk is voor rolstoelen en rollators. In deze 
woongroep wonen ouderen kortgezegd  50+60+  Er is begeleiding van de 
groepsleiding. Mensen van deze groep gaan over het algemeen naar de 
dagbesteding Op Maat bij  verzorgingstehuis Swaenewoerd. 

2b groep. 
De 2b groep heeft  op de eerste verdieping  vier (zit)slaapkamers; de 
cliënten delen per tweetal een douche en toilet. Zij hebben beneden een 
gezamenlijke woonkamer. 
Deze groep heeft een gemengde leeftijd. Over het algemeen is er weinig 
verloop. Vele bewoners wonen er al vele jaren. 
Welke dagbesteding is er voor de bewoners?  
Dagbesteding is er voor de bewoners bij Op Maat ( Swaenewoerd), 
Bakkerij Parabool in Mariënheem, Textiel werkplaats in Heeten, de 
houtwerkplaats ook in Heeten. Ook werken er bewoners in het Kulturhus 
in centrum Raalte, in restaurant Noaber in Schuilenburg Raalte Noord, bij 
zorgboerderij Schurinkshoeve, stichting werk Raalte, gemeentewerken en 
de Landstede. 
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Marjan geeft aan dat het belangrijk is voor de begeleiding om te weten 
wat de bewoner overdag op de dagbesteding  doet. Begeleiding van de 
bewoners kent de dagbestedingsplekken door ook daar de bewoner op te 
zoeken en door telefonisch contact.  
Hoe is de bekostiging van zorg en wonen? 
De zorg en wonen wordt betaald uit de Zorg in Natura, waarbij het wonen 
wordt betaald uit de Wajong. (niet iedereen heeft Wajong) De was wordt 
gezamenlijk gedaan, dus niet per persoon. Parabool biedt dit gratis aan. 
Welke vrije tijds mogelijkheden zijn er voor de bewoners? En hoe is dan 
de begeleiding? 
Een deel van de bewoners gaat zelfstandig naar de vrijetijdsbesteding 
zoals zwemmen, soos, bingo, winkelbezoek, sinterklaas, carnaval. Een 
groot deel van de bewoners is daarbij helaas afhankelijk van vrijwilligers, 
familie.  Er zijn  vrijwilligers betrokken bij de Van der Wijckstraat, voor een 
deel familieleden. 
Op woensdagmiddag kunnen bewoners met een vrijwilliger handwerken. 
Hoe is het vervoer geregeld voor jullie bewoners? 
De woonvoorziening ligt in het centrum van Raalte. Voor de 
vrijetijdsbesteding kunnen een aantal bewoners lopend of per fiets. Ook 
maken bewoners gebruik van de  taxi en groepsvervoer TCR  wanneer 
lopen of fietsen niet toereikend is. Ook hier ervaart men problemen bij het 
taxivervoer wat betreft onduidelijkheden wat betreft ophalen en 
terugbrengen. Via het WMO krijgt men korting voor vervoer met taxi. 
Hoe is de communicatie met verwanten wettelijk vertegenwoordigers 
bewoners?  
Men heeft regelmatig contact met verwanten en vertegenwoordigers van 
de bewoners bij het halen en brengen van de bewoners. De 
zorggesprekken geven ook een mogelijkheid tot een diepgaander gesprek. 
Deze gesprekken vinden jaarlijks plaats met de vertegenwoordiger van de 
bewoner en de persoonlijke begeleider. Deze vinden altijd plaats met de 
cliënten erbij. Bij bijzonderheden neemt de begeleiding ook contact op 
met verwanten en vertegenwoordigers. Voor doktersbezoek wordt de  
familie ingezet, zolang dit  mogelijk is.  
Hoe wordt de Continuïteit van de zorg gewaarborgd? 
Volgens Marjan wordt de continuïteit van de zorg bewaakt door de 
persoonlijke begeleid(st)er en de vertegenwoordiger. Als er problemen zijn 
kan de orthopedagoog of teamleider geraadpleegd worden.  
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Wat is jullie grootste wens binnen de zorg voor mensen met een 
beperking? 
De bewoners een zo’n fijn mogelijke woonplek te bieden is een grote 
wens. Hieruit put Marjan haar voldoening. Ze ziet dat er grenzen zijn aan 
wat mogelijk is. Over het algemeen is er 1 begeleider per avond per 
woongroep. Een  wens om nog meer vrijwilligers te hebben, die de 
bewoner meer mogelijkheid geeft om leuke dingen te doen, er eens eruit 
te kunnen. Bewoners moeten de zorg delen. Een wens van Marjan voor 
zichzelf  is om meer tijd te hebben voor de bewoner zelf bijvoorbeeld  om 
eens één op één ergens koffie of thee  te gaan drinken. Minder 
administratie.  
 
Zijn jullie en jullie bewoners bekend met de activiteiten van KansPlus? 
Bewoners maken voor een deel gebruik van de activiteiten van KansPlus 
en men is hier zeker mee bekend. 
 
Tot slot…….. 

 
Wij bedanken Marjan voor de ontvangst en bewoonster Joke laat ons nog 
even haar kamer zien en de gemeenschappelijke huiskamer. Leuk was te 
zien dat er nog een medebewoonster is, namelijk hond Miesje, die trouw 
in haar mand Joke begroet. 
Een leuke foto gemaakt  met Joke, Agnes en Maria  samen met  Miesje 
voor de hoofdingang. 
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Vrijwilligers KansPlus  
Vrijwilligers zijn de smeerolie van de maatschappij en zeker voor onze 

vereniging. Bij deze willen wij hen eens in de schijnwerpers zetten.  
Mochten wij een vrijwilliger over het hoofd gezien hebben, vragen wij U 
zich te melden. Onze bestuursleden horen uiteraard ook bij de vrijwilligers. 

•  Soos: 
Maria Buyvoets, Johan Schotman, Mannie Schotman,          
José Tielbeek, Alfons Holterman ( geluid en muziek),  
Leonie van der Raaaij, Marijke Dekker, Willie Swartjes,  
Annie Mittendorff,  Trudi Leurink, Vera Koekoek, Nicolet Kroes,  
Anja de Groot, Lois Booijink, (stagiaire), Skylar Bras (stagiaire) 

•  Werelddansen: 
Annette Kiekebosch,  Dorien Arends, Anneke Walraven  
Thea Koerkamp, Josefien Hageman, Linda Klein Overmeen , 
Roelie Groothuismink (gestopt),  

•  Ontmoetingsdag: 
Jan van de Vechte, Stephan Tutert, Wim Wolfkamp 
Gerard Kamphuis, Gerard Kamphuis, Irma Temmink                    
Hennie Olthof ( asp. lid) 

•  Kerstviering 
Wim Overkamp, Gemma Terhorst,  Irma Temmink                 
Wilma Blom, Zwier van der Weerd (dirigent  Melodies),          
Nicolet Kroes ( Melodies), Voorganger ( pastor of dominee) 

•  Jaarvergadering  Bingo 
Jan en Annemieke Wiefferink ,  Anthony de Lange,  Johan Schotman                 

•  Collecte HandicapNL   organisatoren en wijkhoofden 
Denise Strijkveen ( Broekland)  Moniek Veldkamp ter Beke (Luttenberg) 
Riek Reimink , Gerry Hulsink  (Lemelerveld)   
Harry en Bets Wolterink (Haarle)    
Jan en Annemiek Wiefferink ( Mariënheem) 
Wim Overkamp en Paula Learbuch ( Heino, Lierderholthuis, Laag Zuthem) 
Theo Tinselboer (gestopt),  Sabine Meijer, Anton Huisman, Minie Nikamp, 
Riet van Vilsteren, Gerda Groote Stroek,  Ineke Ahlers 

Theo Jansen,  Mascha Zetsema,  Wim Littelink,  Gerda Nijkamp ( allen 
Raalte)   vacatures in Heeten, Nieuw Heeten, Wesepe, Wijhe 

•   Website  https://www.kansplus.nl/ledengroepen/midden-
overijssel/   Vera Wolterink 

•   

https://www.kansplus.nl/ledengroepen/midden-overijssel/
https://www.kansplus.nl/ledengroepen/midden-overijssel/
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Wist u dat…… 
◼ de begeleiders van dagbesteding de Kubus samen met  
vrienden van de carnavalsvereniging de Sprokkelaars een 

sponsor actie hebben georganiseerd om een duofiets te kunnen 
aanschaffen 
◼  op nieuwjaarsdag de leiding van de Kubus een duik in het koude water 
van het zwembad heeft genomen 
om geld op te halen 
◼ het streef bedrag  € 5750 
binnen 6 weken is gehaald  
◼ dat de fiets op 12 maart  door 
vrienden van de Sprokkelaars 
feestelijk is aangeboden aan de 
Kubus 
◼ dit voor de Kubus een beloning 
is voor al het werk dat zij doen 
zoals glas ophalen , schoolplein 
vegen, helpen in de winkel, maar ook  post verzorgen voor KansPlus 
◼ de leiding van de Soos samen met carnavalsvereniging de Zwabberaars 
elk jaar in zaal Zwakenberg in Raalte een carnavalsavond organiseert 
◼ de Zwabberaars dit jaar 4 x 11 jaar bestaan en dus hun jubileum vierden 
◼  de Soosleiding aan de Zwabberaars op die avond een mooi aandenken 
aanboden 
◼   Zwier van der Weerd, dirigent van de Melodies, een zorgboerderij in 
Oene runt 
◼   boer Erik van ‘Boer zoekt vrouw’ op deze zorgboerderij werkt 
◼   Erik door Zwier is  aangemoedigd te schrijven naar boerin Annemiek uit 
Drenthe 
◼  de Melodies weer speelden tijdens onze kerstviering en de 
collecteopbrengst voor hen was 
◼ de opbrengst van Rabobankactie voor de  Melodies  € 835.04 was en  
voor KansPlus ontmoetingsdag € 190,87   
◼ KansPlus Midden Overijssel de helft van de opbrengst heeft ontvangen 
voor het organiseren van de collecte HandicapNL in de regio Raalte en 
omstreken en daar heel blij mee is 
◼ op de jaarvergadering  3 aanvragers een donatie uit de opbrengst 
ontvangen 
◼ Theo Tinselboer sinds 2015 de coördinatie van de collecte in onze regio 
heeft gedaan, maar helaas stopt vanwege verhuizing naar elders 
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◼ wij Theo veel dank verschuldigd zij op zoek zijn naar iemand uit Raalte 
voor zijn opvolging   
◼ Gerard Kamphuis, na maar liefst 31 jaar in het bestuur, afscheid neemt 
tijdens  de jaarvergadering en daarmee naar ons weten het langst zittende 
bestuurslid is geweest en wij Gerard daar heel dankbaar voor zijn 
◼ wij op zoek zijn naar een nieuw bestuurslid 
◼ Zozijn een theater voorstelling heeft georganiseerd onder de naam 
‘Lastige Ouders’ 
◼ in deze voorstelling goed naar voor kwam, dat naast alle begrip, men 
ook veel onbegrip tegen komt 
◼ ‘Lastige Ouders’ een geuzennaam is en aangeeft hoe lastig ouders en 
familieleden het kunnen hebben 
◼ KansPlus samen met de verwantenraad Zozijn Raalte op donderdag 12 
november een thema avond organiseert onder de titel ‘Ouders op hun 
plek’ presentatie orthopedagoog Chiel Egberts 
◼ de cliëntenraad van de parabool  een thema avond organiseert 
‘Moderne technologieën’ in de Schalm, voor ieder toegankelijk  
◼ de redactie graag een illustratie gemaakt door een lid van KansPlus wil 
plaatsen in dit blad, maar daarop  helaas nog geen reactie heeft gekregen 
◼ aanmeldingen om iets te doen voor onze vereniging zeer welkom zijn 
◼ foto’s  en verslagen van onze activiteiten op onze website  staan 
◼ activiteiten zijn aangepast vanwege beperkingen Corona virus 
 
Samenwerken in de driehoek cliënt, ouders en begeleider 

‘Ouders op hún plek’ van orthopedagoog Chiel Egbers 
Chiel Egbers (1954) is orthopedagoog bij de stichting 
Philadelphia Zorg. Vanaf 1997 heeft hij zich gespecialiseerd 
in de samenwerking tussen ouders en begeleiders.  
 

Een fragment uit de boekbespreking  in  InfoPlus september 2016 : 
 
Voor de meeste ouders betekent de verstandelijke beperking van hun 
kind een levenslange opgave om er voor dit kind te zijn. Maar ook voor 
veel mensen met een verstandelijke beperking zelf voelt het anders. Zo 
lang hun ouders leven, blijven ze vanzelfsprekend beroep doen op hun 
zorg. Ouders hebben altijd dienst, ze voelen zich eindeloos 
verantwoordelijk voor hun kind.  
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Activiteiten kalender KansPlus 
 

Jaarvergadering met bingo woensdag 22  april de Schalm Mariënheem 
Het reeds gedrukte InfoPlus maart nummer zal begin april per post 

worden verstuurd. De wijzigingen zoals hierin vermeld hebben we daarin 
niet kunnen opnemen. Ook zal dan aangegeven worden of de 

jaarvergadering op 22 april door kan gaan i.v.m. mogelijke beperkingen 
vanwege het Coronavirus. 

ontmoetingsdag  op  zondag 4 oktober 2020 
thema avond ‘Ouders op hun plek’  Chiel Egberts 12 november 2020 
sinterklaas zondag 22 november zaal Zwakenberg Raalte 13.45 uur 
kerstviering zondag 13 december zaal Zwakenberg Raalte 13.45 uur 
 

bestuur: 
vergaderingen  ( kantine buurtwinkel Parabool Mariënheem) 
23 januari, 25 februari,  2 april,  24 juni 
vrijdag 20 maart een bestuursuitje   (uitgesteld) 
 

Soosavonden 19.45 – 21.45 uur        Werelddansen 19.30 - 21.00uur 

Trefpunt Zozijn Kemphaan 25, Raalte     Zonnehof  Hartkampweg 6,  Raalte 

Op  donderdagen   Op  donderdagen 

12 maart    ( geschrapt)   19 maart  (geschrapt) 

2 april   (geschrapt)   9 april     (o.v.b.) 

23 april    (o.v.b.)   7 mei       (o.v.b.) 

14 mei    (o.v.b.)   28 mei     (o.v.b.) 

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 
 
 
 

mailto:mariabuyvoets@hotmail.com
mailto: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 
● Gemma Terhorst  0570  521125 
Ereprijs 28   8131GL   Wijhe 

gemmaterhorst@gmail.com 

● Irma Temmink  0572 361537 
Kemphaan 37  8103GP  Raalte 
irma.temmink@home.nl 

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 
www.kansplus.nl/middenoverijssel 

Colofon 
Redactie  PlusInfo 
Wim Overkamp 
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-veluwe-
ijsseloevers.nl 
 
Zorgbelang Overijssel 
Lupinestraat 9 
7552HJ Hengelo 
Bezoekadres  
Korenbloemstraat 11 
074 2500155 
ma – do  
info@belangenorganisatie
overijssel.nl 
 

mailto:wim.overkamp@hetnet.nl
mailto:kansplus@hotmail.com
mailto:robkoggel@gmail.com
mailto:g.kamphuis@concepts.nl
mailto:Trudi211252@hotmail.com
mailto:gemmaterhorst@gmail.com
mailto:irma.temmink@home.nl
mailto:info@kansplus.nl
http://www.kansplus.nl/
http://www.kansplus.nl/middenoverijssel
https://mee-veluwe-ijsseloevers.nl/
https://mee-veluwe-ijsseloevers.nl/
mailto:info@belangenorganisatieoverijssel.nl
mailto:info@belangenorganisatieoverijssel.nl

