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Zomer 2022 
 

 
 
 

Ik ben met papa en mama op Terschelling geweest 
en ook dit jaar was dat weer één groot feest! 

Eerst gingen we met de boot en daarna richting caravan, 
waarin ik na 34 jaren inmiddels helemaal thuis ben! 
We hebben veel gefietst, met de wind in onze haren. 
Achterop de tandem kon ik dat klusje prima klaren… 

De strandtent was ook nu weer érg favoriet, 
zeker met flink wat mayonaise bij de friet… 

Met een chocolade ijsje tot besluit 
hou ik het zéker tot de volgende vakantie uit! 

 
Marjolijn Lankreijer 
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         Van de redactie 
 
In dit november nummer van PlusInfo kunnen we vooruit kijken naar 
een hopelijk mooie sinterklaasmiddag en een sfeervolle kerstviering. 
Sinterklaas komt na 2 jaar afwezigheid vanwege corona graag weer bij 
ons in zaal Zwakenberg. Zal de kerstgedachte ons weer hoop geven op 
een betere wereld? Als we ons spiegelen aan de omstandigheden 
waarin Jezus is geboren, dan kunnen we niet anders zeggen dat we nog 
steeds hopen op een betere wereld. In het persoonlijke leven van ieder 
wensen we van harte dat je positief de toekomst tegemoet kunt zien. 
Dit jaar zijn ons weer een aantal dierbare leden van KansPlus ontvallen. 
Het verdriet een naaste, een verwant te verliezen, kan ons verlammen. 
Laten we bidden en geloven dat het licht van kerst ook in ons straalt en 
vrede brengt ook in landen, zoals Oekraïne, waar oorlogsgeweld niet 
ver weg is. 

Een verslag in dit nummer van twee koninklijke onderscheidingen  van 
de dochters van Maria Buyvoets en Annette Kiekebosch. Twee 
bijzondere mensen die veel voor onze vereniging en voor anderen 
hebben gedaan. Een lichtend voorbeeld in deze donkere tijd. 
Het jaarverslag is in dit boekje afgedrukt. Helaas neemt Gemma 
Terhorst na 7 jaar afscheid als bestuurslid en als redactielid. Wij willen 
haar hartelijk danken voor haar inzet tijdens de jaarvergadering. Blij 
zijn wij te kunnen melden dat Corien Lankreijer plaats neemt in de 
redactie. In de Rubriek ‘Onder de Loep’ maken we kennis met haar. 

We zijn op bezoek geweest bij de Kubus, waar Henneke van Zitteren 
die veel heeft gedaan voor onze doelgroep afscheid heeft genomen 
vanwege het bereiken van haar pensioengerechtigde leeftijd en waar 
wij kennis maakten met Nicole Voorhorst haar vervangster. In de vaste 
rubrieken ‘Wist U dat’  en in de ‘Activiteitenkalender’ een aantal 
wetenswaardigheden. 
We hebben een (foto) verslag van de  goed bezochte, zonovergoten 
ontmoetingsdag in Nieuw Heeten 9 oktober jongstleden afgedrukt. 
Ook doen we verslag van onze zorgen ten opzichte van het  
toekomstperspectief voor KansPlus. 
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    Koninklijke onderscheidingen  
Annette Kiekebosch en Maria Buyvoets 

 
 

Een koninklijk lintje voor Maria  
Het idee om Maria voor te dragen voor een lintje was al 
in 2019 ontstaan, toen zij 30 jaar als vrijwilliger bij de 
Soos was. Johan Schotman (medevrijwilliger bij de 
Soos) gooide toen al een balletje op bij mij en mijn zus. 
In 2021 gingen we hier onder leiding van Wim 
Overkamp (KansPlus) echt mee aan de slag.  
Wat was het leuk om te spitten en informatie te 
verzamelen over alles wat Maria al vanaf de jaren ’80 

aan vrijwilligerswerk heeft gedaan. Ook Maria zelf werd hiervoor, heel 
voorzichtig, af en toe uitgehoord onder het mom van ‘mam vertel 
eens’. Cursussen houtbewerking in het kader van het 
jongvolwassenenwerk,  vrouwenemancipatie, thuis stagiaires 
leerlingen van de Zonnehof opleiden, stijldansen op de Zonnehof, het 
Jeugd Rode Kruis, fietsen met blinden; te veel om op te noemen. Ze 
kwam vanaf 1988 bij de Soos, die ze ook al snel ging leiden.  
 

Deelnemers van de Soos hebben Maria’s hart. Ze kent ze allemaal en 
doet, naast het draaien van de Soos, graag wat extra’s voor ze: een 
kaartje op de verjaardag, een knutselpakketje in coronatijd, een leuke 
foto langsbrengen van het carnaval.  
Maria op 26 april naar het gemeentehuis gelokt met de smoes dat ze 
op de foto zou gaan met haar kleinkind Ties.  
Ties zit op het speciaal onderwijs in het Kindcentrum  Borgele, wat net 
5 jaar bestaat. Ze dacht op de foto te gaan voor de feestglossy van het 
Kindcentrum.  
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Bij het gemeentehuis was de verrassing compleet. Het was mooi om te 
zien hoe er plots iets ging dagen toen ze Johan Schotman zag. Ze was 
overdonderd om binnen ontvangen te worden door de burgermeester, 
in een zaal vol mensen waaronder ook familie en mensen van de Soos 
en KansPlus.  
Ik mocht haar, als familielid, toespreken, wat heel bijzonder was. Het 
lintje werd opgespeld door burgermeester Martijn Dadema. Naast 
Maria en Annette waren er nog negen  andere gedecoreerden. Tijdens 
de borrel nadien kreeg zij een grote kaart van Rob Koggel met foto’s 
namens  KansPlus van Wim Overkamp, die op dat moment de Camino 
in Spanje aan het lopen was. Er waren nog meer verrassingen die 
middag, met een lunch op Landtgoed bij Heino en aansluitend een 
feestje. Hierbij waren ook veel vrijwilligers van de Soos aanwezig. Het 
was een prachtige dag voor Maria en iedereen die erbij betrokken was! 
 

Barber Tinselboer, trotse dochter van Maria 
 
 
Een koninklijke onderscheiding voor Annette Kiekebosch 

Veel mensen in Raalte en omstreken kennen haar wel.  
Al ruim 45 jaar werkzaam als vrijwilligster voor  o.a.  
Scouting, Stoppelkaters, Assendorperzotten, 
verzorgingstehuizen en natuurlijk KansPlus.  
Annette bedenkt dansen en geeft les bij Werelddansen, 
heeft voor vele mooie verhalen gezorgd tijdens 
belevingsdagen, geeft iedereen die het leuk vind een plek 
op het podium voor  kerstvieringen en nog veel meer… 
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Dat is de reden dat zij na al die jaren een koninklijke onderscheiding 
heeft gekregen omdat het ‘de koning heeft behaagd’, dat zij zich zo 
veel jaar vrijwillig heeft ingezet voor mensen om haar heen. Veel 
mensen hebben geholpen om de aanvraag tot stand te krijgen. 
Speciaal Johan Schotman wil ik hier noemen. Al die mensen ben ik dan 
ook ontzettend dankbaar. 
 

In de aanvragen kwam steeds naar voren 
dat Annette  altijd met veel passie en liefde te werk gaat. 

Wat ze ook doet, ze zet zich voor de volle honderd procent in 
en zorgt er altijd voor dat iedereen zich welkom voelt. 

‘Iedereen is belangrijk,  mag er zijn zoals die is, en heeft talent!’, 
is de boodschap  van Annette die gehoord mag worden. 

Ik ben enorm trots dat ik kan zeggen dat Annette mijn moeder is. 
 

Namens dansers, toneelspelers, je kleindochters 
en nog veel meer geweldig mooie mensen: 

 
Van harte gefeliciteerd! 

Liefs Anne Marlein 
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Wist u dat…… 

 KansPlus organiseert jaarlijks activiteiten en bijeenkomsten   
 ons bestuur dringend versterking nodig heeft 
 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 
 de collecte HandicapNL dit jaar in onze regio ruim € 14.000  
     heeft opgebracht 
 KansPlus MiddenOverijssel hiervan 50% krijgt  
    omdat wij deze collecte in onze regio organiseren 
 een drietal donaties zijn uitgekeerd uit het donatiefonds  
     verkregen uit gelden collecte HandicapNL 
 woonvorm Het Hoge Dijkje uit Nijverdal, woonvorm Te Passe  
    uit Haarle en de Melodies een donatie ontvangen tijdens  
    de jaarvergadering 
 dat men ook dit jaar een aanvraag kan doen uit het donatiefonds 
    bij onze penningmeester Rob Koggel 
 er in totaal  € 2000 kan worden uitgekeerd 
 de aanvraag alleen gehonoreerd wordt, als het niet uit  
    de eigen begroting kan en wordt besteed aan het opgegeven doel 
 

 
Jaarverslag Periode okt. 2021 – okt. 2022                                                     
 

Bestuursvergaderingen in Mariënheem   
We hebben 5 bestuursvergaderingen gehouden: 1 keer middels 
beeldbellen met Teams. 
Ons bestuur bestond uit 6 personen, waarbij de secretaris ook de 
voorzittersrol op zich nam, daar we sinds najaar 2016  een 
voorzittersvacature hebben. Als  er geen nieuwe bestuursleden bij 
komen, dan bestaat ons bestuur het komende jaar uit  5 personen. 
Huidige bestuursleden zitten respectievelijk 23, 14, 13, 7, 4 en 2 jaar. 
Het voortbestaan van onze vereniging is in het geding, indien er zich 
geen nieuwe bestuursleden beschikbaar stellen. 
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Activiteiten afgelopen periode 
 

 jaarvergadering  met bingo 27 oktober 2021 
Sinterklaasfeest  november 2021 Zwakenberg  afgelast wegens corona 
Kerstviering  december 2021  Zwakenberg  afgelast wegens corona 
Bestuursuitje 8 april 2022 
Soos Trefpunt Kemphaan 25;  opgestart september 2022  
Werelddansen Zonnehof  Hartkampweg 6;  opgestart juni 2022 
Ontmoetingsdag  9 okt 2022 Sallands Hoeve   Nieuw Heeten 
 

Ondersteuning 
Contact landelijk bestuur; gesprek maart 2022 in Mariënheem 
contacten met leiding  Werelddansen en Soos   
Rabobank actie ten behoeve van onze Soos en Werelddansen 
Alle vrijwilligers hebben een kerstpakket gekregen namens KansPlus 
Ondersteuning organisatie Collecte HandicapNL 
Wim Overkamp is namens KansPlus regio coördinator Raalte en 
buurtdorpen 
 

Ondersteuning bij de commissies  ontmoetingsdag, kerstviering 
 

Donatiefonds HandicapNL toekenning aan 3 doelen in totaal € 2000 
 

InfoPlus:  2 keer:  November 2021 en april 2022 
 

Website Vera Wolterink  houdt  de website van KansPlus bij. 
 

Leden ongeveer 120  (inclusief familieleden van een verwant) 
Zorgen zijn er over de geringe aanwas  leden en afzeggen van leden 
door overlijden en leeftijd. 
We maken ons zorgen  over het voortbestaan van onze  vereniging,  
doordat het ledental gestaag afneemt en het bestuur steeds kleiner 
wordt. 
In totaal zijn er zo’n 40 regionale afdelingen. Onze vereniging wordt  
landelijk  gezien als een actieve vereniging.  Dit kan alleen als er 
voldoende mensen zijn die zich willen inzetten in  het bestuur, als 
commissielid, als  vrijwilliger van Soos en Werelddansen. 
 
Wim Overkamp 
Secretaris 
Oktober 2022 
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          In gesprek met de Kubus 
dagbesteding Zozijn Kroonplein 24 Lemelerveld 

           voor mensen met een verstandelijke beperking  

 
Op donderdagmiddag 7 juni hebben wij een gesprek met Nicole 
Lammers-Voorhorst, werkzaam bij de dagbesteding de Kubus en Irma 
Cents die nog even aanschuift. 
Bij binnenkomst tegen half 4 zitten de deelnemers in afwachting van 
de taxi’s ontspannen op hun plek. Sommigen alleen, anderen bij elkaar 
aan tafel en Vincent, buiten op de bank, verwelkomt ons met ‘koffie’.  
De Kubus is gesitueerd aan het Kroonplein naast  een lunchroom de 
Kletsmajoor, gerund door vrijwilligers, waarbij ook een aantal 
deelnemers van de Kubus kunnen assisteren. Aan de andere kant naast 
de Kubus  bevinden zich winkels, waaronder Coop supermarkt, waar 
een aantal deelnemers een paar keer per week jarenlang hielpen met 
vakken vullen.   
Nicole vertelde ons dat men bezig is met een herinrichting van de 
dagbestedingsruimte. Het winkelgedeelte is wat kleiner  geworden en 
de ruimte voor de deelnemers daardoor groter, zodat er wat meer 
ruimte is om een relaxruimte te creëren. In het winkelgedeelte is 
verkoop van kleine presentjes en speelgoed voor  o.a. verjaardagen, 
geboorte en speciale gelegenheden. 
Zestien  jaar geleden is deze dagbesteding gestart. Irma Cents al vanaf 
2016 begeleidster op de Kubus:  ‘In het begin zijn we actief het dorp in 
geweest om de bevolking bekend te maken met onze deelnemers’.  
‘Onze werkzaamheden zijn glas ophalen, papier snipperen, was 
vouwen voor het kinderdagverblijf, harken bij het natuurbad  
Heidepark, helpen bij de Kletsmajoor, naar scholen papier op halen, 
lichte inpakwerkzaamheden. Bakker Anton van de Most, ‘kind aan huis’ 
bij ons, zorgt dat we voldoende werk hebben’ aldus Irma. Men 
probeert een balans te vinden tussen werk en ontspanning. Eens per 
week wordt er muziek gemaakt.  

https://www.zozijn.nl/locaties/de-kubus-lemelerveld-dagbesteding-verstandelijke-beperking
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Henneke speelt dan accordeon en de deelnemers doen mee met 
instrumenten. Nu Henneke gepensioneerd is, komt ze nog regelmatig 
langs met de accordeon. Bewegen is belangrijk, daarom maken ze 
regelmatig een wandeling door het dorp, hetgeen ze ook doen als ze 
glas of papier ophalen met de bolderkar. De Kubus heeft een duo fiets, 
welke is bekostigd middels een sponsoractie georganiseerd door de 
carnavalsvereniging de Sprokkelaars en geld uit het donatiefonds 
KansPlus. Ook proberen ze creatief te zijn samen met de deelnemers. 
Nicole: ‘We kijken vooral naar wat onze deelnemers prettig vinden. Als 
iemand puzzelen, schommelen, kleuren, bouwen met lego of wat dan 
ook leuk vindt, proberen we daar naast het werk aan te voldoen. Onze 
dag is geslaagd als de deelnemers met een blij gezicht weer naar huis 
gaan en natuurlijk als zij weer blij terug komen’. 

Nicole vertelde dat zij sinds oktober vorig jaar werkzaam is op de 
Kubus als opvolgster van Henneke en zich heel prettig voelt op de 
Kubus: ‘het voelt als een warm bad’  Hiervoor heeft Nicole begeleiding 
gedaan bij Ivoor op de woningen van Zozijn. Er zijn 3 vaste begeleiders 
Nicole, Irma, Cecile en inval collega’s, waaronder Carolien, Chantal, 
Merel.  Op dit moment zijn er een aantal nieuwe deelnemers en 
daarom wordt er goed gelet op hun welbevinden. In totaal zijn er nu 12 
deelnemers, gevarieerd over verschillende dagen. Een aantal heeft ook 
nog werk op een andere dagbesteding. De deelnemers komen vanuit 
stage ZMLK-school de Zonnehof, vanuit het wonen bij Zozijn, vanuit de 
thuissituatie en soms vanuit het wonen bij een andere zorginstelling. 
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                                 Corien Lankreijer en Wim Overkamp  
 
 

  
 
 
 

Dringende oproep van de Melodies 
 
Door het vertrek van 2 opbouwers is het orkest De Melodies  dringend 
op zoek naar opbouwers bij de  optredens. Inmiddels hebben zich een 
paar mensen aangemeld. Hier zijn we heel blij mee! Graag willen we de 
groep nog iets meer uitbreiden.  Spelers en begeleiders zullen heel blij 
zijn met nieuwe opbouwers. Door corona heeft het een tijdje stil 
gelegen maar inmiddels zijn de repetities en de optredens weer hervat. 
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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KansPlus perspectief 2025 
 

In ons aprilnummer meldde landelijk 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 zal dringend maatregelen moeten worden genomen 
anders zal er binnen 3 jaar geen KansPlus meer bestaan’. 

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 
voorlopig doorgaan als afdeling binnen landelijk KansPlus.  

De financiën worden met ingang van komend verenigingsjaar 
ondergebracht bij het landelijk bureau. Dit houdt in dat we een 
tweejaarlijks budget moeten aanvragen voor onze activiteiten. De 
betaalrekeningen vallen onder het landelijk bestuur, waarbij wij een 
eigen betaalpas krijgen. Waar we voorheen makkelijker bepaalde 
uitgaven konden doen omdat we een goede bankrekening hadden, zal 
dit nu binnen het afgesproken budget moeten gaan.  
In overleg met de penningmeester landelijk bestuur hebben we de 
verzekering gekregen dat men zeker niet krenterig zal zijn. Dit te meer 
daar we zelf door eigen acties, waaronder organisatie collecte 
HandicapNL en de Rabobankactie,  een aardige bijdrage binnen 
brengen. We hebben er vertrouwen in dat de nieuwe werkwijze ons 
niet zal beperken in onze activiteiten. Een voordeel van de nieuwe 
opzet is, dat het landelijk bestuur verantwoordelijk is voor het 
gevoerde financiële beleid. 

Wel hebben we grote zorgen over het teruglopen van het ledental van 
onze regionale vereniging. Gelukkig hebben we een aantal 
enthousiaste vrijwilligers. Maar het aantal bestuursleden loopt terug 
naar 5 bestuursleden. We zijn dringend op zoek naar versterking. Als 
dit niet lukt dan moeten we er rekening mee houden  dat we in 2025 
geen regionale vereniging meer hebben. 

Rob Koggel, Wim Overkamp 
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Onder de Loep         
 

In deze rubriek stelt ons nieuwe redactielid  
Corien Lankreijer (wonend in Zwolle) zich voor. 
 

Wat is je relatie met de doelgroep?  
Onze oudste dochter Marjolijn (34 jaar) woont 
op Kemphaan 3. Zij is in 2007 gestart op 
Weldam 2 in Raalte en heeft nog een jongere 
broer en zus. Ik heb een onderwijsachtergrond, 
maar heb zelf in het verleden 2 jaar met veel 
plezier op een woongroep van de IJsselbolder in Zwolle gewerkt, een 
vergelijkbare doelgroep als bij Zozijn.  
Sinds 2011 zit ik in de Verwantenraad Wonen Raalte, eerst als 
secretaris en sinds vorig jaar als voorzitter na het overlijden van 
voorzitter Joop Stremmelaar. Op deze manier blijf ik  betrokken bij het 
wel en wee van bewoners en medewerkers. 
 

Wat is het meest ontroerende moment dat je je nog kunt herinneren 
met jouw verwant? 
Het moment dat Marjolijn definitief afscheid nam van haar oma en 
mijn moeder en haar dankbare en blije blik toen we afgelopen jaar een 
nieuw katje voor haar hadden gekocht.  
 

Welk boek heb je het laatst gelezen?  
Spiegelbeeld van David Baldacci. 
 

Wat zijn je hobby’s?  
Ik wandel, fotografeer en lees graag. Ook word ik blij 
van een mooi stukje muziek, zowel spelend als luisterend, en zit ik op 
een keramiekclub. 
 

Wat is je favoriete luistermuziek?  
Veel jaren ’60 muziek van de Stones, Beatles en Procol Harum, met 
name de ballads. Ik heb een 12 jaar oudere broer die mij als kleuter al 
inspireerde met zijn muziek. 
   

Wat eet je het liefst? Kook je graag zelf?  
Ik ben gek op stamppotten en pastagerechten en heb een echtgenoot 
die er veel schik in heeft om deze gerechten te maken. Zelf heb ik niet 
zoveel plezier in koken. 
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Wat is je favoriete televisieprogramma? 
De slimste mens. 
 

Wat is je favoriete vakantie? 
Ik kan overal aarden, maar het moet niet te heet zijn. De bergen vind ik 
geweldig (zie foto in Zwitserland), maar een prachtig uitzicht op een 
meer of zee, waar dan ook, maakt me het meest blij. Als ik dan ook nog 
mijn tevreden gezin aanschouw, kan mijn vakantie niet meer stuk.   
  

Wie zou je graag nog eens willen ontmoeten? 
Om het bij de muziek te houden: Sir Paul McCartney.  
 

Wat betekent een perfecte dag voor jou? 
Ik werk bij het expertisecentrum van de Twijn in Zwolle en 
bezoek in die rol veel leerlingen op diverse scholen. Elke groei die mijn 
leerlingen doormaken, op welk gebied dan ook, is voor mij een zeer 
geslaagd moment.  
 

Wat is het leukst dat je vandaag hebt gedaan?  
We hadden vanmorgen de laatste Twijnvergadering van dit schooljaar 
en, terugkijkend op het afgelopen jaar, realiseerde ik mij weer wat een 
fantastische collega’s ik om me heen heb.   
 

Welke gebeurtenis is in je leven belangrijk voor je geweest? 
Als 19-jarige liep ik stage op een school met veel zorgleerlingen en toen 
wist ik meteen dat ik niet het reguliere onderwijs in wilde, maar juist 
de kwetsbare leerlingen wilde ondersteunen. Toen Marjolijn werd 
geboren, kwam die passie mij heel erg goed van pas en nog steeds 
geniet ik enorm van mijn leerlingen, maar ook heel erg van de 
bewoners binnen Zozijn.  
 

Wat zou je graag willen veranderen? 
Ik zou graag meer tijd en mogelijkheden willen hebben om kwetsbare 
jongeren te kunnen begeleiden, op het gebied van zelfredzaamheid,  
sport en andere hobby’s.  
 

Staat er nog iets op je bucketlist? 
Nee, ik ben een tevreden mens en geniet van wat en wie er op mijn 
pad komt.  
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Ontmoetingsdag 
Sallands Hoeve Nieuw Heeten 

Thema ‘de boerderij’ 
zondag 9 oktober 2022 

Het is altijd weer een beetje spannend hoor, als de ontmoetingsdag er 
aan komt. Iedereen heeft natuurlijk zijn best gedaan om het allemaal 
goed te laten verlopen: hebben we wel een mooie plek voor de 
ontmoetingsdag; hebben we wel een leuk thema, zouden er wel veel 
mensen komen, je weet het nooit helemaal zeker. En niet in de laatste 
plaats: krijgen we een beetje leuk weer. 

Nou, om met dat laatste maar te beginnen: het kon niet mooier. Op 9 
oktober, de ontmoetingsdag was het een stralende herfstdag. En je 
kunt naar buiten en daar was veel te doen: midgetgolf, doelgooien met 
de bal, ringetjes om de oren van een koe gooien, koeien melken.. want, 
o ja, helemaal vergeten, het thema was ‘de boerderij’.   
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Bijna iedereen had wel een rode zakdoek op het hoofd, om de hals of 
in de broekzak, een boeren pet op of zelfs een boerenoverall aan. 

Maar als de muziek eenmaal los barst, dan maakt het helemaal niet 
meer uit wat het thema is. Dan wordt er gedanst en meegezongen en 
af en toe een beetje gegeten en gedronken,  hartstikke fijn.  

En als het je allemaal een beetje te veel werd of je werd een 
beetje moe dan kon je mooi naar buiten. Fijn om iedereen weer 
te zien en een beetje bij te praten. Maar vooral: lol maken met 
elkaar. 
Ontmoetingsdag 2022, wat een fijne dag!      Hennie Olthof 
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Wist u dat…… 
 onze penningmeester Rob Koggel deze zomer naar Rome is gefietst 
 onze secretaris Wim Overkamp dit voorjaar de voettocht in Spanje 
    naar Santiago de Compostela heeft gelopen 
 de Soos, Werelddansen en de Melodies  weer zijn  gestart 
 de ontmoetingsdag op zondag 9 oktober bijzonder is geslaagd  
     mede door de geweldige  inzet van de commissie 
 onze algemene jaarvergadering met Bingo  
     op woensdag 26 oktober is geweest 
 Sinterklaas heel graag op zondag 27 november 14.00 uur 
    op bezoek komt bij Zwakenberg 
 Sint ShowPaleis dit jaar voor het laatst optreedt  
    in het Hoftheater op vrijdag 25 november 16 uur 
    speciaal voor onze doelgroep 
    Kaarten € 8,50 te bestellen zijn via 
     www.sintshowpaleis.nl 
 de Kerstviering is gepland op zondag 18 december 14 uur 
 Annette Kiekebosch om gezondheidsredenen helaas niet meer  
     het kerstverhaal kan laten spelen door spelers van KansPlus 
 Annie Besten een gezellige middag op eerste Kerstdag 
    organiseert; ook mensen uit onze doelgroep zijn welkom  
    in het Annahuis  Tijd: 13.30 en18.00 uur.  
 Gemma Terhorst is gestopt bij de redactie van PlusInfo  
 wij blij zijn dat Corien Lankreijer plaats neemt in de redactie 
 de Paraboolwinkel  Mariënheem 21/ 22 oktober  
     zijn 10-jarig bestaan heeft gevierd en dat heel gezellig was 
 U al lid kunt worden van KansPlus voor € 39,50 euro per jaar.  

• keer per jaar het verenigingstijdschrift PlusPunt 
• informatie en advies via het Kennis-en Adviescentrum 
• activiteiten van KansPlus MiddenOverijssel 
• de maandelijkse digitale nieuwsbrief 
• voor €49,50 per jaar heeft u een familielidmaatschap. 

voor alle leden van het gezin (ouders, broers en zussen, partner, eigen 
kinderen) van een persoon met een beperking, ongeacht waar deze 
wonen. Er is één hoofd lid die aangeschreven wordt voor de 
contributie. Deze ontvangt alle informatie en PlusPunt per post, de 
overige familieleden krijgen de informatie digitaal. Kijk voor meer 
informatie op: 

•  https://www.kansplus.nl/leden/lidmaatschappen/   
  ieder altijd een weetje kan insturen, waar we heel blij mee zijn 

http://www.sintshowpaleis.nl/
https://www.kansplus.nl/kennis-en-adviescentrum/
https://www.kansplus.nl/leden/lidmaatschappen/
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Activiteiten kalender KansPlus najaar  

Reeds geweest:   
ontmoetingsdag   zondag  9 oktober Nieuw Heeten    
jaarvergadering met bingo  woensdag 26  oktober Mariënheem 
     Binnenkort: 
sinterklaas zondag 27 nov. Zwakenberg Raalte 14.00 uur 
kerstviering zondag 18 dec. Zwakenberg Raalte 14.00 uur 
 
vergaderingen bestuur: 
22 sept. 18 okt.  6 dec.  1e vergadering 2023: 26 januari 
 
Soos 19.45 – 21.45 uur   Werelddansen 19.30 - 21.00 uur  
Trefpunt Zozijn                  school Zonnehof 
Kemphaan 25, Raalte         Hartkampweg 6,  Raalte 
Op  donderdagen         Op  donderdagen 
   8    sept.     
   29  sept.    15 sept.   
   20  okt.  Melodies   13 okt. 
   10  nov.      3 nov. 
   1    dec. Sinterklaas.   24 nov 
   15  dec.    22 dec. 
    5   jan.    12 jan.    
   26  jan.       2 febr.  
   16  febr. Carnaval     23 febr. 
   9    maart     23 maart 
   30  maart     13 april   
   20  april     …   mei nog vast te stellen 
   11  mei  Slotsoos + Playbackshow    25 mei 
 
Voor inlichtingen  
 

Soos: Maria Buyvoets. Tel: 06-28917465 
E-mail: mariabuyvoets@hotmail.com 
 

mailto:mariabuyvoets@hotmail.com


20 
 

Werelddansen: Annette Kiekebosch. Tel:0572-351131. 
E-mail: amrefml@hotmail.com 

 

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 
 

● 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 
Corien Lankreijer 
 
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:anniebesten@hotmail.com
mailto:Trudi211252@hotmail.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

