
  

  

KansPlusSien      Afd. 
Noordoostpolder/ Urk e.o. 

Voorzitter 
 
Joke van Erp-Koenraadt 
Mijn naam is Joke. 
Ik ben getrouwd met Frans en 
woon in Emmeloord. Alle drie 
onze kinderen studeren en 
zijn niet meer 
thuiswonend.Ikzelf kom uit 
een gezin met 9 kinderen, waarvan de middelste 
Jeroen, op 5 jarige leeftijd door een 
verkeersongeval meervoudig gehandicapt is 
geraakt. Hij heeft lang op Maartenswouden in 
Drachten gewoond, maar sinds 12 jaar is hij 
bewoner van Pilotenweg 7c. Hij woont hier graag en 
kan nu veel vaker aan familieaangelegenheden in 
de polder deelnemen. Ik ben Jeroens 
bewindvoerder en heb ook zijn mentorschap op me 
genomen. Ik wil me graag als vrijwilliger inzetten 
voor de organisatie van KansPlusSien.  Zelf ben ik 
werkzaam als medewerker personeelszaken voor 
een grote ouderenzorgorganisatie in deze regio 

 
Penningmeester 
vice - voorzitter  
 
Kees Boons. 
Mijn naam is Kees,  
ik kom uit een gezin van 
5 kinderen waarvan ik de oudste ben. Toen ik 16 
jaar was, zijn onze ouders vanuit Brabant verhuisd 
naar de NOP. Onze zus Willie heeft een 
verstandelijke beperking en woont in de woonvorm 
van TriAde aan de Pilotenweg. Ze heeft het daar 
goed naar haar zin. Onze ouders leven niet meer, 
samen met mijn zus Anja ben ik bewindvoeder over 
Willie. Ik ben werkzaam bij de NAK als bedrijfsleider 
van de proefboerderij. 

Secretaresse 
 
Corine Boonen-Nell. 
Hallo mijn naam is Corine 
Boonen-Nell. 
Ik woon in Creil samen met 
mijn man en 3 kinderen. Onze 
jongste zoon heeft het 
syndroom van Down en zit op 
de Zonnebloemschool. 
Ik heb een administratieve baan en in mijn vrije tijd 
mag ik graag hardlopen.  
  
Ina Gallast.  
Ik ben Ina Gallast, woon in 
Emmeloord.Ik ben getrouwd met 
Cor, moeder van 2 volwassen 
kinderen en 6 kleinkinderen. 
Als vrijwilliger en later als 
betaalde kracht heb ik in de zorg 
voor verstandelijk 
gehandicapten gewerkt.Ik hoop dat ik me nog een 
aantal jaren nuttig kan maken in het bestuur van 
KansPlusSien 
 
 
Gwendolyn Bouwknegt-Broer 
Hallo, mijn naam is Gwendolyn  
en woon samen met mijn man  
en 2 kinderen in Emmeloord. 
Onze dochter Quinty is geboren  
met een hersenaandoening  
en zit al wat jaartjes op de  
Zonnebloemschool.  
In het verleden heb ik o.a.  
gewerkt als medisch secretaresse  
bij de MC groep en als medewerkster op een 
logeeropvang voor ernstig meervoudige beperkte 
kinderen.  
Door bovenstaande heb ik me altijd sterk betrokken 
gevoeld met het medische wereldje en de zorg.  
Dit heeft er toe bij gedragen dat ik me graag als 
algemeen bestuurslid wil inzetten voor KPS 

 
Wilma Alves 
Mijn naam is Wilma en samen  
met mijn man en kinderen woon  
ik op een  boerderij bij Bant. 
Onze jongste heeft het  
WBS syndroom. Zij gaat naar  
de Zonnebloemschool. Zelf werk  
ik als stagebegeleider voor de  
Zonnebloemschool en  bieden  
wij dagbesteding op ons melkveebedrijf. 
 
Thea Menting-Loman 
Mijn naam is Thea,woon in Espel  
en ben jaren werkzaam geweest  
in het basisonderwijs.Wij hebben  
3 kinderen en 2 kleinkinderen. 
Ik kom uit een gezin van 4 kinderen 
waarvan onze oudste zus door de  
gevolgen van een hersenvlies- 
ontsteking meervoudig gehandicapt is.  
Ze woont sinds een aantal jaren naar volle 
tevredenheid op woonvorm de Phoenix. Ik ging 

regelmatig met haar mee als begeleidster naar de 
activiteiten van KansPlusSien. Ik hoefde er ook niet 
lang over na te denken toen ik gevraagd werd om 
bestuurslid te worden van deze Stichting.  

Winnie Klompe. 
Mijn naam is Winnie en 
wij wonen bij Bant. 
Ik ben getrouwd met 
Marcel en wij hebben 2 
kinderen. 
Marc onze oudste heeft 
een verstandelijke beperking, is slechthorend en 
heeft pdd-nos. 
Marc werkt voor dagbesteding 3 dagen per week op 
kinderboerderij Emmelerbos 
en 1,5 dag bij ons op de zaak, wij hebben een 
koelbedrijf voor opslag van winterpeen en 
verschillende soorten uien 
 



  

  

 

 

 

 

 

Wat doet KansPlusSien 

 

 Informatie avonden 

 Spel, muziek en/of workshop 
activiteit. 

 Ouder bijeenkomsten 

 Familiedag 

 Jaarvergadering 

 Website/Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

KansPlus en Sien landelijk; 

 

KansPlus en Sien landelijk zijn nog aparte 
verenigingen. Wilt u lid worden dan wordt u lid 
van KansPlus of van Sien. Kort samengevat 
komt het erop neer dat Kansplus een algemene 
en katholieke vereniging is en Sien een 
vereniging met een christelijke grondslag. 
Informatie over welke vereniging het beste bij u 
past, kunt u vinden op de websites 
www.kansplus.nl en www.sien.nl Beide 
verenigingen  komen op voor de belangen van 
onze kinderen en cliënten met een 
verstandelijke beperking. KansPlus en Sien 
staat u met raad en daad bij,  en behartigt uw 
belangen. Dit is heel belangrijk onze doelgroep, 
want het zijn mensen die (meestal) niet voor 
zichzelf op kunnen komen. 

www.kansplus.nl 

 T 030 236 37 44 

www.sien.nl 

 T 030 236 37 38 

 

 

 

 

 

KansPlusSien N.O.P/Urk  

Deze nieuwe belangenvereniging 
KansPlusSien NOP e.o. en Urk is een 
vereniging, die werkt vanuit een humanitaire 
en/of christelijke achtergrond en de belangen 
behartigt, informatie verstrekt en onderlinge 
steun biedt aan mensen met een verstandelijke 
beperking en hun netwerken in de 
Noordoostpolder e.o. en Urk. Het 
voornaamste doel is: mensen met een 
beperking laten deelnemen aan de 
samenleving en ze een gezicht en een stem 
geven. 

Voor informatie over de regionale activiteiten 
kunt u bellen, mailen of schrijven naar: 
KansPlusSien N.O.P./Urk e.o. 
Postadres; Wellerzandweg 12,  
8314 PZ  Bant 
Mailadres: kansplussiennop@gmail.com 
Tel.: Wilma Alves 06-13774902  

 
www.facebook.com/ 
kansplussien.nop 
 

 
http://www.kansplus.nl/ledengroepen/noordoostpolder 
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