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      deze mooie lentetekening is gemaakt door Serena op de Joetse 

                                      
                                       De Koude Kille Wereld 

Het zal wel niemand zijn ontgaan 
Wat Rusland, Oekraïne heeft aan gedaan 

Gewoon om een stukkie land 
Wat is er toch aan de hand? 

Zo ook de Covid-19 Pandemie 
Weet je wat ik ook steeds meer zie 

Die vreselijke stormen, niet normaal 
Het klimaat van streek, weer zo’n verhaal 

Op de wereld zitten heel veel mensen 
dan is het moeilijk om vrede te wensen 

Dan kijk ik naar de sterren 
Waar moeder woont, juist daar boven 

Vraag ik haar in stilte 
Dat ze me niet van het leven beroven 

Velen zijn elkaar aan het bedonderen 
Maar ik geloof in stilte nog op wonderen 

 
gedicht van  Marcel Fiet .    

(werkzaam op de Joetse Parabool) 
25 -2 – 2022 
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         Van de redactie 
In dit april nummer van InfoPlus kunnen we vooruit kijken naar een 

voorjaar, zomer zonder coronabeperkingen. Wel waart corona nog steeds 
rond.  Inmiddels mag er weer van alles georganiseerd worden. Jammer 
genoeg moeten de Soosleden en de dansers van het Werelddansen nog 
even geduld hebben tot na de zomervakantie. 
 

In het afgelopen najaar hebben we een prachtige ontmoetingsdag gehad in 

Lemele. Foto’s staan op de website van KansPlus MiddenOverijssel 
bijgehouden door Vera Wolterink. Nu is de Imminkhoeve  in Lemele een 
plek waar vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk worden gehuisvest. Als we 
kijken naar het oorlogsdrama wat zich daar afspeelt in het oosten van 
Europa, mogen wij ons gelukkig prijzen met onze vrijheid. Corona heeft ook 
ons laten voelen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.  
 

Onze algemene ledenvergadering houden we nu in het najaar. Een verslag 

van de bijeenkomst afgelopen najaar treft U aan in dit boekje. Helaas 
konden door de dreiging van het coronavirus onze sinterklaasbijeenkomst 
en kerstviering niet doorgaan. De verwachtingen voor dit jaar lijken heel wat 
positiever. De data voor ontmoetingsdag, algemene ledenvergadering, sint 
en kerst zijn al vastgelegd. Zie hiervoor onze activiteitenkalender elders in 
dit boekje. 
 

U treft in dit boekje  ook een bericht van onze penningmeester Rob Koggel 

over de veranderingen bij KansPlus. Voor onze leden hebben deze 
veranderingen geen gevolgen. Landelijk KansPlus zit in een moeilijke 
financiële positie. Gelukkig hebben wij een financieel gezonde basis. Maar 
ook wij maken ons zorgen over het voortbestaan van onze vereniging. Het 
ledental loopt door veroudering van ons ledenbestand  terug. In de 
afgelopen maanden hebben we door sterfgevallen afscheid moeten nemen 
van een aantal trouwe leden. Ons medeleven gaat uit naar de naasten. 

 
In dit boekje een prachtig gedicht van Marcel Fiet werkzaam op de 

dagbesteding in de Joetse. Ik sluit me aan bij zijn slotzin:  
Maar ik geloof in stilte nog op wonderen…. 
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Jaarvergadering KansPlus MiddenOverijssel 
                    woensdag 27 oktober 2021  
 

gemeenschapscentrum de Schalm, Nijverdalseweg 30 te Mariënheem 
 

 
  
Opening door waarnemend voorzitter Wim Overkamp. 
Wim kan ruim 45 personen welkom heten 
Hij geeft aan dat de mensen die er zijn de InfoPlus aan het eind van de avond 
meekrijgen. Er zijn een aantal gasten uitgenodigd die een verassing krijgen. 
Welkom aan  Johan die de bingo gaat leiden. 
Annemieke en Antony hebben voor leuke prijzen gezorgd. 
Er is een afmelding van Jacqueline van den Brink  
Thea Ruiter heeft de vraag of wij aandacht willen besteden aan de bijdrage 
die leden doen aan activiteiten. In 2020 zouden wij afscheid nemen van 
Gerard Kamphuis, door corona kon dit niet doorgaan, dus een extra welkom 
aan Gerard  en zijn vrouw op deze avond. 
Jaarverslag van de secretaris 
Heel veel is niet doorgegaan. Onze vergaderingen wel, waarvan een heel 
aantal online. 
De InfoPlus stond 2 keer in het teken van Corona. 
De collecte Handicap.nl levert ons altijd een mooi bedrag op. Wij missen een 
wijkhoofd in Luttenberg, Heeten en Nieuw Heeten. Ons bestuur bestaat uit 6 
personen waarvan enkele al meer dan 12 jaar. Wij zijn nog steeds op zoek 
naar mensen die deel uit willen maken van het bestuur of een commissie. 
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Financieel jaaroverzicht van de penningmeester 
Rob Koggel geeft uitleg over het financieel jaaroverzicht. Resultaten van 
afgelopen 2 jaar. 
Aan derden is uitgekeerd: €2000,- voor het donatiefonds, gelden uit de 
collecte HandicapNL 
Alle leden hebben in december  2020 een bon gekregen omdat er geen Sint- 
en Kerstviering kon plaatsvinden.  (In 2021 heeft ieder een  cadeautje gehad) 
Het plan is om niet leden te laten betalen voor Sint en Kerst. Aanwezigen zijn 
hier positief over en het bestuur zal hier toe over gaan.  
Perspectief 2025 een vernieuwingsproject van Landelijk KansPlus heeft 
consequenties voor onze vereniging. Wij gaan dit uitwerken voor KansPlus 
Midden Overijssel. 
Er is een bestemmingsreserve van € 39000. Dit bedrag willen wij graag aan 
onze vereniging blijven besteden 
Verslag kascontrole en benoeming nieuw lid kascommissie 
Na controle van een accountant is de kascontrole gedaan Lidwien Swartjes 
geeft toelichting en geeft aan dat het financieel verslag er goed uit ziet.  
Bets Wolterink is aftredend. Lidwien gaat in 2022 de kascontrole nog een 
keer uitvoeren. Wim Wolfkamp stelt zich beschikbaar als nieuw lid.  
Bestuursverkiezing: 
Aftredend en herkiesbaar: Rob Koggel ( bestuurslid sinds 2009) 3e termijn 
Annie Rijke is sinds 2020 Lid van bestuur. 
In het bestuur hebben we nog 2 vacatures 
Het is voor de vereniging van levensbelang dat zich kandidaat melden. 
Huidige bestuursleden zitten respectievelijk 22, 13, 12, 3, 2 en 1 jaar in het 
bestuur 
Afscheid van aftredend bestuurslid in 2020 Gerard Kamphuis ( bestuurslid 
vanaf 1990 ) 
Op 20 sept 2015 kreeg Gerard de zilveren speld, Gerard was eerst tweede 
penningmeester Gerard is uitstekend in staat geld te regelen bij het landelijk 
bestuur. Later werd hij penningmeester. Gerard ontvangt een mooie schaal 
gemaakt op Atelier Aventurijn en een bos bloemen en wordt bedankt voor 
zijn vele werk 
 
Uitreiking cheques donatiefonds 2020 
De van de Wijckstraat, De Blekstraat, Te passe, de Kubus en Stichting 
vrienden van de rolstoelbus Zozijn ontvangen deze avond een cheque van het 
donatiefonds. 
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Wil men in aanmerking komen voor een donatie dan moeten ouders deze 
bijdrage aanvragen. De donatie moet besteed worden aan hetgeen wordt 
aangevraagd. 
Rob Koggel presenteerde een mooie digitale presentatie op de beamer van 
bestede doelen uit het donatiefonds. 
Er is een vraag wanneer de Soos begint. (Inmiddels, maart 2022, is bekend 
dat de Soos  helaas pas na de zomervakantie start, omdat Zozijn de 
veiligheid i.vm. Corona wil waarborgen) 

 
Bingo 

Na de pauze is o.l.v. Johan 
Schotman de bingo gehouden. 
Thijs Kemperman bewoner van de 
woonvorm te Passe won de 
hoofdprijs, een diner voor 2 
personen.  
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Afscheid bestuurslid Gerard Kamphuis 
 

In de Stentor september 2015 een artikel met als kop  ’zilveren speld voor 
actieve penningmeester’. 
Burgemeester van Raalte, Martijn Dadema,  reikte toen op de 
ontmoetingsdag in Lemelerveld een zilveren speld uit namens KansPlus aan 
Gerard Kamphuis uit Enter. 
In ons informatieblad InfoPlus van januari 2016 lezen we het volgende: 
Op 14 februari 1990 heette vice- voorzitter Cor van den Berg bij afwezigheid 
van voorzitter Piet Huysmans Gerard Kamphuis uit het Twentse Enter 
welkom in het bestuur. Eerst was Gerard 2e penningmeester, maar al gauw 
werd hij gepromoveerd tot 1e penningmeester, toen nog bij VOGG wat later 
opging in KansPlus. 
Ook  in dit zelfde artikel  uit 2016: 
Gerard is uitstekend in staat om geld bij elkaar te krijgen van het Landelijk 
Bestuur en van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten dat sinds 2018  is op  
gegaan in het Fonds HandicapNL. Ook is hij  de man die trouw namens het 
bestuur de Soos en Volksdansen (nu Werelddansen) bezoekt. 
Gerard wordt gekenschetst als een man, bescheiden op de achtergrond en 
altijd met een aanstekelijke lach. 
In 2020 zou hij in de algemene ledenvergadering afscheid nemen na maar 
liefst 31 jaar in het bestuur van onze vereniging. Corona maakte het 
onmogelijk om hem  in de vergadering  toe te spreken. Gerard vond het niet 
nodig om nu  in het zonnetje gezet te worden. Maar soms heb je het niet 
voor het zeggen. Gerard is uniek 
door zo lang iets te hebben 
betekend voor onze vereniging. Wat 
dat betreft heeft hij wat ons betreft 
een gouden speld verdiend. Maar 
helaas wordt dat in onze vereniging 
niet uitgereikt. 
 
 
We wilden Gerard niet zo maar 
laten gaan en daarom hadden we  
nog een attentie voor Gerard en zijn 
vrouw Truus. 
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In gesprek met dagbesteding de Joetse 
adres: Marktstraat 67  Raalte  

 
 

 

 

 

Op 18 oktober 2021 is de winkel van de Parabool  met de naam   

Koffie @ Kado de Joetse opengegaan aan de Marktstraat 67.  De Joetse is 
prachtig verbouwd en wordt verhuurd aan de Parabool. Men is met het 
restaurant weggegaan uit het Kulturhuis om de activiteiten van de Parabool 
meer bij elkaar te hebben. Wel jammer dat de Parabool voor het 
winkelende publiek hierdoor minder zichtbaar is. De Joetse ligt echter in het 
centrum en men hoopt door een betere verwijzing dat men de weg naar de 
winkel en restaurant weer weet te vinden. Het aanbod van bijzondere en 
zelfgemaakte producten in de winkel (verspreid over enkele hoeken rond de 
horecaruimte) is gevarieerd en loopt uiteen van textielslingers tot 
cadeaumandjes, van speciale vaatdoeken tot kaarsen en van mokken tot 
cadeaubonnen. Stuk voor stuk uniek en bijzonder. De populaire appeltaart 
en cake die in de bakkerijen van de Parabool in Broekland en Mariënheem 
worden gemaakt, zijn verkrijgbaar. 

Irma en Wim, schrijver van dit artikel  hebben op donderdagmorgen een 

gesprek met Rita Maatman, een bevlogen en enthousiaste begeleidster van 
de bezoekers van de Joetse. Zij en haar medewerkers genieten van de 
bezoekers die werken op de verschillende afdelingen. In de Joetse zitten 
namelijk ook het Textielatelier, het Talentenlab en de Op Maatgroep voor 
ouderen. En er is nog een papierschepperij.  
Het is volgens haar geweldig om te zien hoe de cliënten, bezoekers hier blij 
worden en hun talenten ontdekken. In het talentenlab ontdekken de 
bezoekers waar hun talent ligt. Alles wat hier wordt gemaakt, wordt in de 
winkel verkocht. Men werkt seizoen gericht, vandaar dat nu veel 
paasartikelen worden aangeboden. 
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Het begeleidende team bestaat uit 15 medewerkers die voor een groot deel 

parttime werkzaam zijn en ieder zijn/ haar eigen projecten begeleidt. De 
medewerkers werken op basis van een jaar urensysteem. Hierdoor worden 
overuren zo veel mogelijk beperkt en is men flexibel bij ziekte of uitval van 
een medewerker. 

De cliënten, bezoekers komen bij de Parabool als zij een zorgvraagindicatie 

hebben. De bezoekers zijn niet alleen mensen met een verstandelijke 
beperking , maar ook mensen met andere zorgvragen. Er komen ongeveer 
50 tot 60 cliënten sommigen 9 dagdelen anderen komen enkele dagdelen. 
De bezoekers wonen  in een zorginstelling, ambulant, zelfstandig of nog 
thuis.Ook komen hier bezoekers via de school voor speciaal onderwijs om te 
ontdekken waar hun talenten liggen. 

Op de vraag: wat is jullie kijk op een goede dagbesteding, antwoordt Rita 

direct met: ‘we willen de bezoekers een fijne dag bezorgen, zodat ze ’s 
avonds blij naar huis gaan’ 
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Vervolgens vinden zij belangrijk dat er een volwaardig product wordt 
gemaakt, dat bezoekers zich veilig voelen en een eigen inbreng hebben.  
De bezoekers komen met eigen vervoer, lopend, op de fiets, met de taxi of 
regiovervoer. 

Een grote wens van Rita en haar team is, dat er nog meer ruimte komt om 

nog meer activiteiten te organiseren, zoals samen koken, bewegen, zingen, 
dansen. De houtgroep van de Parabool die uit Heeten vertrokken is, heeft 
een ruimte gevonden op het industrie terrein de Kaag waar ook RIBW en  
het Carmel College met een las-afdeling deelnemen. Wellicht dat hier ook 
een ruimte te vinden is voor nog meer activiteiten. 

Op de vraag of Rita nog iets wil zeggen wat we nog niet gevraagd hebben, 

geeft ze kort en bondig als antwoord: 
“We hebben een geweldig team die veel voor elkaar over hebben” 
Tenslotte krijgen we een rondleiding en worden we enthousiast begroet 
door aantal  leden van KansPlus die hier werken. We drukken hier een 
aantal foto’s af, die we met toestemming van de bezoekers mogen 
afdrukken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zie ook facebook : TalentenLab de Parabool 
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Perspectief 2025   TOEKOMST KANSPLUS   
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: het gaat niet goed 

met KansPlus. Het ledenaantal neemt jaarlijks af en daarmee 

dus ook de financiële basis. Er zullen dringend maatregelen moeten worden 

genomen anders zal er binnen 3 jaar geen KansPlus meer bestaan, is de 

alarmkreet van het landelijk bestuur. 

Het landelijk bestuur heeft hierop een projectgroep in leven geroepen om 

hiermee aan de slag te gaan. Alle 45 regionale afdelingen van KansPlus 
werden benaderd.  Als afdeling MiddenOverijssel kregen we verschillende 
keuzes voorgelegd wat we als afdeling konden gaan doen.  
Dit varieerde van doorgaan als afdeling binnen KansPlus tot beëindiging 
relatie met KansPlus. Na verschillende gesprekken met oud-bestuursleden 
en landelijk bestuurders zijn we tot de conclusie gekomen dat we doorgaan 
als afdeling binnen KansPlus.  
Dit gaat inhouden dat we meer financiële verantwoording moeten gaan 
afleggen naar het landelijk bestuur. Waar we voorheen makkelijker 
bepaalde uitgaven konden doen omdat we een goede bankrekening 
hadden, zal dit nu niet meer zo makkelijk gaan. In goed overleg met de 
landelijke penningmeester op 23 maart j.l. in Mariënheem is ons verzekerd, 
dat we al ons activiteiten kunnen voortzetten. 

We hebben er vertrouwen in dat deze keuze ervoor gaat zorgen dat 

KansPlus weer een gezonde organisatie wordt. 
Zodat wij ijzersterk blijven in het organiseren van activiteiten op regionaal 
niveau en landelijk de belangenbehartiging voor de mensen met een 
verstandelijke beperking in de politiek en bij beleidsmakers en 
zorgaanbieders.  

Rob Koggel, penningmeester 
namens bestuur KansPlus MiddenOverijssel 

 

 Dringende oproep van de Melodies 

Door het vertrek van 2 opbouwers is het orkest De Melodies  
dringend op zoek naar opbouwers bij de  optredens.  Spelers en begeleiders 
zullen heel blij zijn met nieuwe opbouwers. Door corona heeft het een tijdje 
stil gelegen. Normaal gesproken treden we 4-5 maal per jaar op.  

Heb je belangstelling / vragen, neem dan contact op met 
Nicolet Kroes  06 14170150 
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Onder de Loep     
 

Even voorstellen:  Henneke van Zitteren 
Tot half januari j.l. woonachtig in Raalte 
en nu samen met haar man Geert verhuisd  
naar hun geliefde Limburg en wel naar Venlo. 
Henneke en Geert hebben vier kinderen die 
allen hun eigen plekje hebben gevonden in 
Nederland. 
Henneke werkte in totaal 27 jaar bij Zozijn 
eerst op de woning en later op de 
dagbesteding.  De laatste 17 jaar als 
coördinerend werkbegeleider en activiteitenbegeleidster en 15 jaar vanaf de 
oprichting  van de  dagbesteding Kubus in Lemelerveld. Henneke is op 26 
november met pensioen gegaan en afscheid genomen. 
 
Grappig is dat Henneke en schrijver van dit interview ( Gemma) samen 
toneel hebben gespeeld op de basisschool waar destijds de kinderen van 
Henneke en Geert zaten.  
 
Relatie met de doelgroep: Door haar werk raakte Henneke betrokken bij 
onze doelgroep. Zij is lang vrijwilligster geweest en heeft  als persoonlijk 
begeleider jarenlang iemand begeleid bij het zwemmen. Ook Geert heeft 
zich dienstbaar gemaakt en nam jarenlang iemand mee om samen de 
voetbalwedstrijden te kijken.  
Als vrijwilliger is Henneke ook bij de Melodies betrokken geweest.  
Laatst gelezen boek: De jaren 50. 
Hobby’s: Henneke heeft veel hobby’s, handwerken , wandelen, fietsen, de 
natuur in, accordeon spelen.  
Zij is gastvrouw bij natuurmonumenten bij “de Pas” in Haarle  
Al 25 jaar speelt Henneke accordeon bij Accordeola en 22 jaar bij de 
Melodies 
Muziek: Enya, klassieke muziek en ook houdt zij van musicals.  
Eten: Vegetarisch. Geert merkt op dat de soep van Henneke wel heel 
bijzonder is. Zij houdt namelijk van soep met heel veel vermicelli. Henneke 
maakt dit als Geert er niet is.  
Tv programma’s: 
Binnenste buiten en De slimste mens 
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Favoriete vakantie:  
Henneke en Geert gaan graag naar de Waddeneilanden en ieder jaar in 
november naar Ameland tijdens de speciale kunstmaand 
Wie zou je graag nog eens willen ontmoeten? 
Pia Douwes 
Wat betekent een perfecte dag voor jou? 
Nou gewoon een lekker ontbijt, krantje en een eindje wandelen. 
Wat is het leukst dat je vandaag hebt gedaan?  
Heerlijk door de tuin van een kennis gelopen en heerlijk genoten van de 
eerste sneeuwklokjes (4 januari) 
Welke gebeurtenis is in je leven belangrijk voor je geweest? 
 Trouwen met Geert en natuurlijk de geboorte van de kinderen. 
Wat zou je graag willen veranderen?  
Dat er meer vrijheid is voor mensen met een beperking. Er moet meer met 
ze worden ondernomen, meer naar buiten en meer beweging nodig.  
Tot slot wensen wij van KansPlus  Henneke en Geert een mooie toekomst in 
Venlo.  
 

 

Wist u dat…… 
 

◼  wij alleen iets kunnen betekenen met steun van voldoende leden 
◼  men voor € 39,50 lid kan worden 
◼  dat leden van KansPlus vanaf heden geen € 3 per avond meer hoeven te 
voor het deelnemen aan de Soos. 
◼ de Soos 60 leden heeft, waarvan 32 lid van KansPlus 
◼  wij hopen dat anderen daarom ook lid worden van KansPlus 
◼ KansPlus landelijk zich sterk maakt voor belangenbehartiging en 
informatievoorziening 
◼ we van harte  nieuwe leden verwelkomen  
◼ KansPlus landelijk vanaf komend jaar verantwoordelijk is voor de 
financiën van de regionale verenigingen, zoals u kunt lezen in dit nummer 
onder het kopje Perspectief 2025 

◼ we mee hebben gedaan met de Rabo 
Clubsupport actie en € 149,42 ontvangen 
◼ 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 
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◼ op onze algemene jaarvergadering 27 oktober symbolisch donaties 
hebben uitgereikt middels overhandiging van een cheque 
◼ de gelden uit het donatiefonds komen uit de collecte HandicapNL 
◼ de Soos pas na de zomer vakantie weer van start gaat 
◼ de leden van het werelddansen bericht krijgen wanneer het 
werelddansen wordt hervat 
◼ 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 Antony de Lange zorgden voor mooi prijzen 
◼ Sinterklaas op zondag 27 november op bezoek komt als de corona 
tenminste geen hindernis vormt 
◼ de kerstviering zal zijn op zondag 17 december hopelijk na 2 jaar wel door 
kan gaan met als voorganger pastor Gerard Noordink uit Heino 
 

◼  er op donderdag 19 mei een GROOT NEDERLANDS TALIG   

          CARNAVALSFEEST is bij Zwakenberg, Schoolstraat 11 te Raalte   
Tijd: 19.30 - 22.00 uur.   Entree: Gratis.   

Carnavals vereniging de Zwabberaars  zorgen voor de live 
optredens van de  Nederlandstalige artiesten uit de regio. 
Koffie/ thee wordt je aangeboden door de Zwakenberg 
Overige  consumpties zijn voor eigen rekening. 
Hiervoor kun je muntjes kopen aan de bar.  
Vervoer:  daar moet je zelf voor zorgen. 
Begeleiding: moet je zo nodig zelf voor zorgen. 

familieleden , medebewoners en begeleiders zijn van harte welkom op deze grote 
Nederlandstalige carnavalsavond 
 

◼ Maria hoopt velen  verkleed weer te zien op dit grote carnavals feest. 
◼ als je vragen hierover hebt, dan kun je Maria altijd bellen op 06-28917465 
of mailen: mariabuyvoets@hotmail.com 
◼ Johan Schotman de inzameling van goederen voor hulp aan Oekraïense 
vluchtelingen in de gemeente Raalte mede coördineert  
 
◼ door het vertrek van 2 opbouwers  is het orkest De Melodies  dringend op 
zoek naar opbouwers bij de  optredens. 
◼ als je belangstelling en of  vragen hebt,  je contact op kunt nemen met  
                           Nicolet Kroes 06 14170150 

mailto:mariabuyvoets@hotmail.com
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Activiteiten kalender KansPlus  
 
bestuursvergaderingen 

21 oktober 7 december 2021  16 februari  7 juni 2022 
met landelijk KansPlus 7 maart ( digitaal)  23 maart Mariënheem 
Bestuursuitje  vrijdag 8 april   

ontmoetingsdag  op zondag  9 oktober  
jaarvergadering met bingo woensdag 26  oktober de Schalm Mariënheem 
 
sinterklaas zondag 27 november  zaal Zwakenberg Raalte 13.45 uur 
kerstviering zondag 18 december zaal Zwakenberg Raalte 13.45 uur 
 
Soosavonden 19.45 – 21.45 uur          Werelddansen 19.30 - 21.00uur 

Trefpunt Zozijn Kemphaan 25,  Raalte   Zonnehof  Hartkampweg 6,  Raalte 

Op  donderdagen 

Mededeling Soos: 

In overleg met Erik Bötzel van het Trefpunt van Zozijn is er besloten om  het 
opstarten van de Soosavonden van KansPlus uit te stellen tot september.  
Er zijn in maart veel  Coronagevallen geweest bij Zozijn. Dat betekent dat het 
Trefpunt voorlopig niet open gaat voor buitenstaanders. 
De Carnavals avond samen met de Zwabberaars gaat wel door . 
Dit is op donderdag 19 mei van 19.30 – 22.00 uur in zaal Zwakenberg. 
Meerdere woonlocaties hebben aangegeven graag te willen komen. 
Uitnodiging  in de rubriek Wist U dat…… 
 Ouders – familieleden – begeleiders zijn ook van harte welkom  
Voor inlichtingen Soos: Maria Buyvoets. Tel: 06-28917465 
E-mail: mariabuyvoets@hotmail.com 
 
Mededeling Werelddansen 
De woonadressen van de leden hebben bericht gehad dat ook het 
werelddansen in de Zonnehof pas na de zomer vakantie weer van start gaat. 
De leden krijgen bericht wanneer het werelddansen weer start 
Voor inlichtingen Werelddansen: Annette Kiekebosch. Tel: 0572-351131. 
E-mail: a.amrakkvdx@home.nl 
 
Zie website voor recente foto’s Ontmoetingsdag 2021 
 

mailto:mariabuyvoets@hotmail.com
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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 
● 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 
Midden-Overijssel - KansPlus 

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 
 

mailto:wim.overkamp@hetnet.nl
mailto:kansplus@hotmail.com
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mailto:irma.temmink@home.nl
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