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Illustratie van Meike Terhorst  (Wijhe) 

 

Vlinder 
de vlinder  fladdert verder 
een dag meer   of minder 

maakt voor haar een wereld van verschil 
kwetsbaar   authentiek  ragfijn 
zoals het leven zelf  kan zijn 



3 
 

 
         Van de redactie 
In het april nummer van InfoPlus konden we terugkijken op wat corona 
met ons heeft gedaan. Nooit hadden we in maart 2020 kunnen denken dat 
we zo lang gebukt zouden gaan onder de beperkingen.  Gelukkig kan er 
weer heel veel.  
 

Zo hebben we eind september een prachtige ontmoetingsdag gehad op de 
Imminkhoeve  in Lemele. Je kon merken dat ieder verlangde om elkaar 
weer te ontmoeten.  In dit boekje een sfeerimpressie van deze dag waarbij 
velen waren uitgedost in cowboy kleding. Grote dank aan onze 
ontmoetingsdagcommissie.  
 

Onze algemene ledenvergadering hebben we nu in het najaar. Als U in dit 
boekje het jaarverslag leest is deze net achter de rug. We konden weinig 
organiseren in de coronaperiode, maar zijn achter de schermen  wel  erg 
druk geweest. KansPlus coördineert  de collecte HandicapNL in Raalte en 
buurtdorpen, waardoor  we een flink deel van de regionale opbrengst 
krijgen. Hierdoor kunnen  we de Soos en het werelddansen ondersteunen 
en een mooie ontmoetingsdag sinterklaasmiddag en kerstviering 
organiseren. De uitnodigingen hiervoor zijn bij dit boekje bij gevoegd. 
 

Soosleden vragen geregeld wanneer de Soos weer start. In dit boekje 
geeft Maria in de rubriek activiteitenkalender aan waarom we nog niet 
kunnen starten. De Soos heeft bijna 70 leden, waarvan ruim de helft lid is 
van KansPlus. Vanaf 2022 hoeven KansPlus leden geen 3 euro entree te 
betalen. We hopen hiermee ook te bereiken dat niet leden lid worden van 
KansPlus. Want we hebben dringend behoefte aan nieuwe leden. 
 

U treft in dit boekje  een noodkreet aan van landelijk KansPlus. 
De inkomsten van KansPlus lopen terug, doordat de overheid weinig 
bijdraagt en het aantal leden drastisch terugloopt. Wij kunnen ons bij deze 
noodkreet aansluiten. Ook bij ons loopt het aantal leden terug en  zitten 
dringend te wachten op nieuwe leden. Alleen als we nieuwe leden krijgen 
kunnen we blijven bestaan en iets betekenen voor onze doelgroep, 
mensen met een verstandelijke beperking.  
 

De lach op de gezichten als we iets organiseren daar putten we motivatie 
uit om onze schouders eronder te blijven zetten.  



4 
 

 Jaarverslag secretaris          
    Periode mei 2020 – april 2021                                                      

 
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: 1 keer fysiek in 
de Paraboolwinkel bakkerij Mariënheem en de andere keren via 
beeldbellen middels programma Teams. 
 
Activiteiten  
Ontmoetingsdag  2020 afgelast  
Sinterklaasfeest  november bij Zwakenberg  afgelast  
Kerstviering  december bij Zwakenberg  afgelast 
Soos Trefpunt Kemphaan 25;  niet vanwege corona 
Werelddansen Zonnehof  Hartkampweg 6;  niet vanwege corona 
thema avond  voorjaar Moderne Technologeën afgelast 
jaarvergadering  met bingo verschoven naar najaar 
 
Ondersteuning 
Contact landelijk bestuur ; waaronder  1 keer middels beeldbellen 
Contacten met leiding  Werelddansen en Soos  waaronder hulp bij 
verkrijgen van een VOG  ( Verklaring  Omtrent Gedrag) 
Rabobank actie  ondersteund ten behoeve van onze ontmoetingsdag 
Alle vrijwilligers hebben een kerstpakket gekregen namens KansPlus. 
Ondersteuning organisatie Collecte HandicapNL voorheen fonds Verstandelijk 
gehandicapten. Er zijn zorgen om de continuïteit, door problemen bij het 
vinden van organisatoren in Nieuw Heeten, Heeten, Wesepe en in een 
aantal wijken in Raalte. Wim Overkamp is namens KansPlus aanspreekpunt 
voor plaatselijke organisatoren. 
Ondersteuning bij de commissies  ontmoetingsdag, kerstviering 
Donatiefonds  we  keren 5 doelen een bedrag uit.  
 

Informatie 
InfoPlus:  2 keer  een speciaal coronanummer uitgebracht  
                             Oktober 2020 en april 2021 
Website Vera Wolterink  houdt i.o.m. secretaris  website van KansPlus bij. 
Ledenadministratie: we hebben momenteel ongeveer 120 leden 
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Donatiefonds 
 

Een bestuurslid van KansPlus  coördineert  in samenwerking met het 
bestuur  in onze regio de collecte HandicapNL. Er is dit jaar gecollecteerd 
in Raalte, Mariënheem,  Haarle, Broekland, Wijhe, Heino en Lemelerveld. 
De totale opbrengst was afgelopen september € 15.505,- Van de 
opbrengst mag KansPlus een deel  besteden voor de eigen doelgroep. 
 
In 2021 stelt KansPlus MiddenOverijssel  wederom een bedrag van  
€ 2000,= beschikbaar ter ondersteuning van mensen met een 
verstandelijke beperking. 
Als u bezig bent met een project of iets wilt aanschaffen voor onze 
doelgroep, maar het ontbreekt u aan de financiële middelen, dan kunt u 
een beroep doen op onze vereniging KansPlus Midden-Overijssel. 
We zullen proberen om meerdere projecten te ondersteunen, waarbij het 
bestuur van KansPlus uiteindelijk beslist waar naar toe en hoeveel geld er 
wordt geschonken. 
 
We stellen de volgende voorwaarden: 
- Het goede doel betreft  mensen met een verstandelijke beperking. 
- Het goede doel draagt bij aan de leefbaarheid van onze doelgroep in 
onze regio. 
- Onze voorkeur heeft het als het doel ten gunste komt van een groep. 
- Het geld zal geschonken worden aan een organisatie die niet gericht is op 
het maken van winst. 
- Het goede doel zal binnen 2 jaar na toezegging van het bedrag moeten 
worden besteed.  Als dit niet het geval is, vervalt de toegezegde bijdrage. 
- Het toegezegde bedrag mag uitsluitend besteed worden aan het 
betreffende goede doel waar de aanvraag voor is gedaan. 
 
Als u in aanmerking wilt komen voor een gift van onze vereniging, dan 
kunt u ons een aanvraag  sturen  voor 16 januari 2022 per post of per mail 
met daarbij vermeld uw motivatie waarom u denkt dat uw organisatie 
hiervoor in aanmerking komt.  Medio februari / maart 2022 krijgt de 
aanvrager bericht over de toekenning. 
Aanvraag voor het donatiefonds sturen naar: 
Penningmeester KansPlus Midden Overijssel 
Het Hobers 2      8106 BA Mariënheem 
Mail: robkoggel@gmail.com 



6 
 

 
Wist u dat…… 
 

 onze vereniging KansPlus MiddenOverijssel een van de actiefste 
verenigingen is in den lande 
 wij alleen iets kunnen betekenen met steun van voldoende leden 
  men voor € 39,50 lid kan worden 
 KansPlus landelijk zich sterk maakt voor belangenbehartiging en 
informatievoorziening 
 we van harte  nieuwe leden verwelkomen 
 we ook mee hebben gedaan met de Rabo Clubsupport actie ten 
behoeve van de Soos en het Werelddansen 
 bij deze actie van de bank Rabo Salland West bijna 250 clubs en 
verenigingen meededen 
 ook de Melodies en woongroep te Passe uit Haarle meededen 
 Rabobank leden 3 stemmen konden uitbrengen 
 wij benieuwd zijn hoeveel stemmen wij hebben gekregen 
 op onze algemene jaarvergadering 27 oktober werden de donaties 
symbolisch uitgereikt middels overhandiging van een cheque 
 we hopen dat de Soos, Werelddansen begin 2022 weer kunnen starten 
 de ontmoetingsdag op zondag 26 september een geweldig succes was 
 onze algemene jaarvergadering met Bingo op woensdag 27 oktober in 
de Schalm te Mariënheem is gehouden 
 Johan Schotman de Bingo heeft gedraaid  
 Annemieke Wiefferink en Antonie de Lange zorgden voor mooi prijzen 
 Sinterklaas afgesproken heeft dat hij graag op zondag 28 november op 
bezoek komt 
 de kerstviering zal zijn op zondag 19 december met als voorganger 
pastor Gerard Noordink uit Heino 
  vrijdag 26 november Sinterklaas voor de 20e keer in het Hoftheater bij 
Sint ShowPaleis komt samen met de Pietenband Op Stoom 
 dit voor de allerlaatste keer zal zijn in deze opzet 
  om 16 uur er een speciale uitvoering voor onze doelgroep is 
 kaartjes verkrijgbaar op de webshop:  SintShowPaleis  
https://shop.sintshowpaleis.nl/en in de winkel Herenstraat Raalte bij 
Annie Schulten  kosten € 9,50 
 
 

https://shop.sintshowpaleis.nl/
https://shop.sintshowpaleis.nl/
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 een vijftal donaties zijn uitgereikt  
uit het  donatiefonds  
 verkregen  uit bijdrage collecte HandicapNL 
 Zozijn voor Ivoor en de Kemphaan een 
een bijdrage voor   de nieuwe rolstoelbus 
 Parabool aan de van der Wijckstraat 
Raalte donatie voor een  belevenistafel  
 woonvoorziening te Passe Haarle een 
donatie voor een fotoshoot. 
 donatie Parabool Blekstraat 
Kubus Lemelerveld bijdrage voor een 
duofiets 
 de aanvraag alleen gehonoreerd wordt, 
als het ook wordt besteed aan het 
opgegeven doel 
 

 
 
Miranda en Marloes op 
de fiets in de winkel van 
de Kubus in Lemelerveld. 
 
Zoals jullie zien 
wordt er op gefietst 
en zelfs in de winkel. 
 
‘Da’s een vreemde 
zaak ‘ 
zegt Marloes 
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Noodkreet Landelijk bestuur KansPlus 
 

 
 

Landelijk KansPlus schrijft in het nummer Pluspunt juni 2021 
het volgende. 
Hierbij een korte samenvatting 
 
‘Om maar met de deur in huis te vallen: het gaat niet goed met KansPlus. 
Wij hebben een probleem. De basis van de vereniging wordt al jaren 
steeds smaller. En daardoor wordt de financiële basis van de vereniging 
uitgehold.’ 
 
KansPlus heeft een ijzersterke positie in de landelijke behartiging van 
belangen van de mensen met een verstandelijke beperking en hun 
verwanten. 
 
Ledengroepen organiseren prachtige activiteiten voor onze mensen. 
Echter tegelijkertijd neemt het ledenaantal jaarlijks af. 
In het verleden konden we de eindjes aan elkaar knopen door 
verantwoordelijkheid te nemen in projecten die de overheid financierde. 
Ook deze inkomsten worden steeds minder. 
Er moet iets gebeuren. KansPlus zal dringend maatregelen moeten nemen 
om haar financiële basis blijvend te verstevigen. Doet zij dat niet dan zal 
vereniging ondanks de brede waardering voor haar lokale, regionale en 
landelijke inzet binnen drie jaar de handdoek in de ring moeten gooien. 
 
Het oplossen van deze lastige situatie waarin KansPlus verkeert, kent geen 
simpele oplossingen. Het bestuur heeft een interne werkgroep ingesteld 
om met dit belangrijke onderwerp aan de slag te gaan. Het project heeft 
de werktitel Perspectief 2025 
 
De afgelopen maanden heeft de projectgroep een begin gemaakt met 
het onderzoeken. Het voortbestaan van KansPlus is daarbij het 
uitgangspunt. 
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In gesprek met 

 
Woonlocatie 't Hoge Dijkje  

  Philadelphia 
        't Hoge Dijkje 42   Nijverdal       
 
Op de mooie donderdagochtend 26 augustus 2021 bezochten wij de pas 
sinds vorig jaar gebouwde woonvoorziening ’t Hoge Dijkje.  
Pauline de dochter van Trudi en Wim Menzo heeft daar een prachtig 
appartement. ’t Hoge Dijkje is een woonlocatie in Nijverdal voor mensen 
met een verstandelijke beperking (VB) en een lichte verstandelijke 
beperking (LVB).  't Hoge Dijkje ligt in een woonwijk, tegenover het 
wijkgebouw De Brake, op ongeveer 10 minuten lopen van het centrum van 
Nijverdal 
 

 
 
Locatie 't Hoge Dijkje bestaat uit vier woonlagen met in totaal 32 
appartementen. Elk appartement heeft een berging, woonkamer met 
keukenblok, slaapkamer, badkamer met toilet en douche en een eigen 
balkon. Aan de achterkant een mooie tuin met een terras. 
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Op de begane grond is een gezamenlijke woonkamer voor de bewoners 
van de begane grond. Ook zijn er gezellige steunpunten op de eerste en 
derde verdieping om elkaar te ontmoeten.  
Daar kan men terecht voor koffie of thee, om gezamenlijk te eten, om tv te 
kijken en spelletjes te doen. Vanuit iedere huiskamer kan men naar een  
gezamenlijke buitenruimte. 
 
We werden aller hartelijkst met koffie ontvangen door de teammanager 
van deze locatie Ellen Kleinherenbrink. Ellen vertelde dat deze woonlocatie 
een samenvoeging is van de woonvorm de Noordkamp, met 13 personen, 
Dubbelzes 12 personen en 7 personen van huis af. Op deze plek heeft de 
Hervormde Kerk gestaan. De vroegere woonlocaties waren verouderd en 
hadden bijvoorbeeld geen lift.  Het gebouw heeft 3 teams van 8 tot 10 
begeleiders. Op de begane grond zijn het kantoor en de kamer van de 
slaapwacht.  

 
De leeftijd van de begeleiders ligt tussen de 20 en de 60. Waarbij Ellen 
aantekent, dat het aantal oudere begeleiders  groter is dan het aantal 
jongeren. In de begeleiding werken slechts 4 mannen.  Teams zijn in 
principe zelfsturend: verzorgen zelf de coördinatie.   
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Elke bewoner heeft een persoonlijke begeleidster.  Eens per maand is er 
een teambijeenkomst, teamberaad genoemd. Op de benedenverdieping 
wonen mensen met een verstandelijke beperking en boven mensen een 
licht verstandelijke beperking. Er wordt 24 uurszorg geleverd door de 
landelijke zorginstelling Philadelphia, een van oorsprong christelijke 
organisatie. 
 
In Nijverdal zijn naast Philadelphia ook Baalderborg, van der Bentstichting, 
Twentse Zorgcentra aanwezig. 
De bekostiging van het wonen bij Philadelphia is heel divers: geheel 
bekostigd uit de WLZ de zogenaamde ZIN (zorg in natura), PGB  (persoons 
gebonden budget ) maar ook VPT ( volledig Pakket thuis), wanneer 
mensen thuis blijven wonen. Dagbesteding maakt gebruik van de diensten 
van de sociale werkvoorziening van de gemeente, Stichting Noest, werken 
bij de bakkerij  en dagbestedingen bovengenoemde instellingen.  
Volgens Ellen hebben de bewoners vele mogelijkheden tot vrije 
tijdsbesteding, waarbij men wel afhankelijk is van vrijwilligers. Zij noemde 
de volgende activiteiten: zwemmen ( de Waterspetters in zwembad Het 
Ravijn), de bijbelclub, koken en bakken, dansen, de 2 wekelijkse Soos, 
wandelen, gym. 
De contacten met de wettelijke vertegenwoordigers wordt onderhouden 
door de persoonlijke begeleidster. Jaarlijks wordt het zorgplan 
doorgesproken en voordat er een bewoner wordt besproken in het 
teamberaad spreekt men met de bewoner over zijn of haar wensen. Er is 
een cliëntenraad ( per team 2 bewoners) en een verwantenraad van 6 
personen. 
 

Ellen werkt al vele jaren in de zorg en is sinds de oprichting van deze 
woonvoorziening, genoemd naar de straat waaraan het ligt, werkzaam in 
Nijverdal. Haar hart ligt bij het zo dicht mogelijk bij de bewoners te zijn. 
Zij heeft de eigen regie van de bewoners hoog in haar vaandel. Iets wat 
Philadelphia ook probeert uit te dragen. Ze merkt op dat de begeleiders 
veel over hebben voor haar bewoners, zodat zij hier fijn kunnen wonen. 
Ellen: ‘ik vind het fijn dat we medewerkers hebben die hun werk met veel 
passie doen!’ 
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Ontmoetingsdag 2021 

 
Wat hebben we een geweldig mooie en zonnige ontmoetingsdag gehad. 
De sfeervolle locatie  Imminkhoeve leende zich hier prima voor.  
Hier onder een sfeerimpressie van deze dag 
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Velen hadden hun cowboyoutfit aangetrokken. De organisatie had mooie 
spellen bedacht die geheel vrijblijvend waren uit te voeren. Iedereen had  
zin  om weer wat te doen! De vrolijke gezichten van onze doelgroep 
spraken boekdelen.   
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Het belangrijkste doel  HET ELKAAR ONTMOETEN is ten volle tot zijn recht 
gekomen. Wat fijn dat dit weer kon na anderhalf jaar! Velen genoten van 
de muziek van DJ Alfons Holterman en zijn medewerker Dennis en het 
weer was zo goed dat mensen heerlijk buiten zaten.  
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Beleef TV  Parabool Raalte 
Op donderdag 22 juni zijn 2  bestuursleden van KansPlus 
aanwezig  bij de presentatie  van de Beleef TV  bij woonvorm 

Van der Wijckstraat 2 in Raalte samen met andere  sponsoren .  De 
bekostiging van deze  TV, ook wel  beleeftafel genoemd, was een kostbare 
zaak. Vele sponsoren hebben daarom hun steentje bijgedragen waaronder 
KansPlus . Wij hebben een bijdrage gedaan uit  ons  donatiefonds collecte 
HandicapNL. 
De bewoners van de Parabool zijn zeer blij met deze tafel. Dit is te lezen in 
de brieven die Maria, Ina, Kelly, Frans en Anita naar ons hebben gestuurd.  
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Onder de Loep       
 

Deze keer een gesprek met Jan en 
Annie van de Vechte 
 
Even voorstellen: Jan en Annie van 
de Vechte wonen in het mooie 
buitengebied van Dalfsen. Ouders 
van een zoon en dochter. Zoon 
Danny is licht verstandelijk beperkt 
en woont nog thuis. Hun dochter 
Sabine woont al enkele jaren in 
Heino. 
Inmiddels is Jan met pensioen. Hij 
heeft gewerkt bij de technische dienst van Isala. Jan doet  veel 
vrijwilligerswerk,  voor de carnaval, verkeersregelaar, dijkwachter,  
technische dienst in het Wooldhuis in Heino. 
Een paar keer per jaar gaat hij met een vast groepje dorsen met dorskast. 
De dorskast is zelf gemaakt. Ze komen graag op uitnodiging op 
festivals/dorpsfeesten. 
Jan is koorlid van de Stuwzangers. Totaal zijn er al 55 optredens geweest 
o.a. in Potzdam  Duitsland en Frankrijk. 
Annie werkt nog als interieurverzorgster. Bij rouw en trouw maakt zij 
bloemstukken voor de kerk in Hoonhorst.  Zij doet voorbereidend werk 
voor de Parabool Textiel en knipt o.a. de vlaggetjes. Ook heeft zij jaren  
kleding gesorteerd voor  Oost Europa. Zij heeft vele collectes gelopen en is 
nog coördinator voor de gymclub. Beiden zijn  mensen die graag bezig zijn 
en veel voor de gemeenschap willen betekenen.  
  
Relatie met de doelgroep: Jan en Annie hebben een zoon met een licht 
verstandelijke beperking. Al vele jaren zijn Annie en Jan lid van KansPlus. 
Zo’n jaar of 5 geleden is Jan gevraagd om de bij de groep vrijwilligers te 
komen die jaarlijks de ontmoetingsdag organiseert. Jan woont de 
vergaderingen bij en Annie helpt op de dag zelf met allerlei hand en 
spandiensten.  
Ook bij andere activiteiten helpt zij graag als het nodig is. Jan heeft er geen 
moeite mee om iets te organiseren en kan indien nodig snel improviseren. 
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Annie helpt op de ontmoetingsdag met de catering en neemt dan ook haar 
zus Sien mee die  graag meehelpt op deze dag.               
Laatst gelezen boek: Boeken lezen doen ze niet maar ze lezen dagelijks de 
krant en hun favoriete tijdschrift is Landleven. 
 
Hobby’s: Jan werkt graag in de tuin en doet alles wat Annie niet doet als 
hij maar niet op  zijn knieën hoeft. Hij  freest voor anderen de tuin,  zorgt 
voor zijn schapen en geiten en teelt zijn eigen groente. Als er een 
toertocht wordt georganiseerd rijdt hij mee met zijn Unimog en ook het 
dorsen zoals eerder genoemd is een hobby van Jan.  
Annie houdt van handwerken o.a. breien van sokken die door Jan en zoon 
Dennie graag gedragen worden. Ze is graag in de tuin bezig,  dat is te zien, 
de tuin is prachtig! In het voorjaar wordt er veel gezaaid in de tuin. Van de 
bloemen uit de tuin maakt Annie prachtige boeketten en bloemstukken.  
 
Muziek:  Beiden geven de voorkeur aan Nederlandse muziek en Jan houdt 
ook van piratenmuziek. 
Eten: Jan eet graag de Hollandse pot, Annie eet graag met Jan mee maar 
houdt ook van pasta’s.  
Tv programma’s: 
Jan kijkt graag naar Binnenstebuiten, De grote verbouwing en Ik 
vertrek. Jan voorspelt hierbij voor zichzelf of het stel het gaat redden of 
niet en meestal heeft Jan gelijk! De alarmcentrale pech onderweg is ook 
een programma voor Jan. Ook hierbij stelt Jan het mankement aan het 
voertuig vast en je raadt het al. De diagnose is meestal goed 
Annie kijkt heel weinig tv en is liever met een handwerkje of iets dergelijks 
bezig.  
 
Favoriete vakantie: Bonaire, 3 keer  zijn ze er al geweest. Zij zijn hier naar 
toe gegaan doordat een oud collega van Jan hier naar toe is verhuisd. Deze 
collega is een oorspronkelijk inwoner van Bonaire. Zij hebben ondertussen 
al veel opgedaan van de cultuur op Bonaire.   
 
Wat zou je graag willen veranderen? 
Jan: dat alle mensen met een beperking een wat makkelijker leven 
hebben.   
Tot slot: 
Voor KansPlus zou mooi zijn als er meer mensen vrijwilliger worden! Ze 
zijn zo nodig!  
En Jan hoopt dat  na de corona dat iedereen weer zichzelf kan zijn. 
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Activiteiten kalender KansPlus  
 
 

ontmoetingsdag Imminkhoeve Lemele          zondag 26 september j.l.  
Jaarvergadering met bingo  Mariënheem      woensdag 27  oktober j.l. 
 
sinterklaas zondag 28 november  zaal Zwakenberg Raalte 13.45 uur 
kerstviering zondag 19 december zaal Zwakenberg Raalte 13.45 uur 
 
vergaderingen bestuur najaar 2021 
23 september j.l.   21 oktober j.l.   7 december a.s.  
 
Soosavonden 19.45 – 21.45 uur Werelddansen 19.30 - 21.00uur 
Op  donderdagen   Op  donderdagen 
Trefpunt Zozijn Kemphaan 25,  Raalte Zonnehof  Hartkampweg 6,  Raalte 

 
Mededeling  Maria Buyvoets van de Soos: 
Helaas moet ik jullie meedelen dat we dit jaar 2021 nog niet kunnen 
starten met onze Soos avonden. 
Het Trefpunt is nog  niet beschikbaar. 
In januari 2022 gaan we weer om de tafel om te kijken wanneer we weer 
kunnen beginnen met de Soos. 
Zo gauw ik meer weet, horen de soosleden dat van mij. 
Graag had ik jullie blij willen maken met de startdatum. 
Houd de moed erin!!  
Hartelijke groeten van  alle vrijwilligers en Maria Buyvoets, leidster van de 
Soos KansPlus  
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 
 
Als het werelddansen weer start zullen de leden bericht krijgen. Nieuwe 
leden zijn natuurlijk van harte welkom 
 
 

mailto:mariabuyvoets@hotmail.com
mailto:a.amrakkvdx@home.nl


20 
 

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 
● Annie Rijke- Besten  
Walravenstraat  24  8101BV Raalte 
anniebesten@hotmail.com 
● 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  InfoPlus 
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 
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