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Beste leden en andere belangstellenden.
Terugkijkend op het jaar 2015 kan er gezegd worden dat er veel veranderin-
gen plaats hebben gevonden.
Sinds 2015 zijn de gemeenten in het kader van de Wmo verantwoordelijk 
voor de zorg en ondersteuning van mensen die geen 24-uurs zorg nodig 
hebben. Er hebben veel keukentafelgesprekken plaats gevonden en dit is in 
den lande zeker niet overal goed gegaan. In onze regio zijn er op een aantal 
verbeterpunten na, weinig problemen geweest. Althans ze zijn ons niet ter 
ore gekomen!. 
Wat wel zorgen baart is het PGB verhaal. Er zijn veel mensen, waaronder 
ook onze leden, die nog geen of een gedeelte van het budget hebben ont-
vangen. We zullen deze ontwikkelen op de voet volgen. 

Naast onze standaard activiteiten, die in 2015 hebben plaats gevonden,  
staat 2016 in het teken van 50 jaar KansPlus Midden-Overijssel. Dit hebben 
wij op 3 april gevierd met een geweldig feest in Zwakenberg. Mede door 
Alfons Holterman, Johan Bril en Clown Henkie is het een zeer geslaagde 
muzikale middag geworden. Als toetje was er voor iedereen een jubileum 
uitgave, waar terug gekeken wordt op 50 jaar KansPlus Midden-Overijssel. 

Niet alleen de zorg is sterk  in beweging. Ook het bestuur van onze ver-
eniging is aan verandering onderhevig.  Vorig jaar hebben wij afscheid van 
Cor van den Berg moeten nemen als bestuurslid. Gelukkig kunnen wij ons 
prijzen met de aanwezigheid van Gemma ter Horst in ons bestuur. Door al-
lerlei persoonlijke omstandigheden zullen in de  komende jaarvergadering 4 
bestuursleden afscheid nemen van het bestuur.
U begrijpt dus dat een paar nieuwe bestuursleden zeer welkom zijn! Na-
tuurlijk kunnen ook leden zich beschikbaar stellen om bij een activiteit meer 
hand -en spandiensten te verrichten. Want vele handen maken licht werk! 
Aanmeldingen zijn van harte welkom .

Want belangenbehartiging voor de mens met een verstandelijke beper-
king blijft nodig! 

Namens het bestuur
Lenie Machiels

+Van het bestuur
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Omdat voorzitter Cor van den Berg en vice-voorzitter Wim Overkamp niet 
aanwezig konden zijn opende Harrie Wolterink de vergadering. 
Jaarverslag:  geen op/aanmerkingen.
Financieel verslag:  geen op/aanmerkingen. 
Verslag kascontrole:  Herman Kreileman en Bennie Langenkamp 
 deden verslag- alles zag er netjes uit.
Nieuwe leden kascontrole:  Herman Kreileman en Tonnie Broens.
Bestuursverkiezing:  
Aftredend en herkiesbaar:  Jan Wiefferink en Trudi Menzo.
Er waren geen tegenkandidaten. Jan en Trudi werden met applaus 
herkozen. Aftredend en niet herkiesbaar Cor van den Berg: helaas konden 
we door ziekenhuisopname Cor geen cadeau aanbieden. Lenie brengt het 
cadeau naar Cor. 

Een paar woorden voor Cor die Harrie samen met de leden deelde. 
- We missen een zeer sociaal bewogen man. Een man die opkomt voor alle 
 mensen met een verstandelijke beperking , maar ook voor andere mensen 
 die het moeilijk hebben in deze maatschappij.
- Een man die trouw bijna alle bestuursvergaderingen heeft bezocht, 
 ondanks zijn drukke werkzaamheden zoals zijn wethouderschap.
 Cor ging ook trouw 2x per jaar naar de Algemene ledenvergadering in 
 Utrecht. Voor andere bestuursleden was dit geen uitje en waren al lang blij 
 dat Cor ging.
- Cor was zeer attent bij rouw en trouw van onze leden. Cor ging er naar toe 
 of stuurde via de secretaris een kaartje.
- Cor is iemand die ook zeer kan genieten van een kopje koffie met iets 
 lekkers erbij. 
 We zitten nu ruim een jaar te vergaderen bij de bakkerij van de Parabool in 
 Mariënheem. Cor had natuurlijk helemaal geen bezwaar tegen deze 
 locatie!
- Minder regels en minder verantwoording. De overheid moet zich niet 
 overal mee bemoeien, vind Cor.
-  Cor namens het bestuur heel erg bedankt voor al die jaren wat jij gedaan  
 hebt voor onze doelgroep.
 FANTASTISCH!

+Jaarvergadering KansPlus Midden-
Overijssel donderdag 30 april 2015
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Tijdens de ontmoetingsdag van KansPlus  MiddenOverijssel  op zondag 20 
september  in Lemelerveld heeft burgemeester Dadema van de gemeen-
te Raalte aan de penningmeester Gerard Kamphuis de zilveren speld van 
verdienste uitgereikt met bijbehorende oorkonde van KansPlus. Gerard 
Kamphuis is 25 jaar bestuurslid van de vereniging voor verstandelijk ge-
handicapten en verwanten. Vele jaren is hij al penningmeester en lid van de 
activiteitencommissie.
Op de jaarlijkse ontmoetingsdag in september worden er gezellige activitei-
ten georganiseerd op steeds wisselende locaties in de regio. Dit jaar werden 
allerlei spelletjes gedaan op het terrein van scouting in Lemelerveld met als 
grote blikvanger het grote bellenblazen. Het ontmoeten stond centraal. Bur-
gemeester Dadema was aanwezig om kennis te maken met de doelgroep. 
Lenie Machiels gaf de burgemeester een speciale KansPlus kalender mee. 
Ondanks zijn druk programma nam hij ruim de tijd om mee te lopen tijdens 
de eerste spelenronde.  
De gehele dag werd muzikaal opgeluisterd door disjockey Alfons Holterman. 
Na de eerste spelenronde was er een gezellige lunch in het onderkomen 
van scouting Lemelerveld gevolgd door een optreden van de Raalter Ne-
derlandstalige zanger Johan Bril, waarbij ieder mee kon zingen en dansen.

+Familie/ontmoetingsdag: 20 september 2015
Zilveren speld van verdienste voor penning-
meester KansPlus MiddenOverijssel. 

Speciale gast: Jeanet Schreur was onze speciale gast. Janet is voorzitter 
van ons huisorkest de Melodies. Ze vertelde heel enthousiast over deze 
muzikanten in woord en beeld
Rondvraag: nvt
Sluiting: Harrie sloot de vergadering met dank voor de komst en gaf het 
woord aan Jan Broens voor de bingo.
Mevr. Wolfkamp had een goede bingo voor de hoofdprijs. (diner bon bij de 
Kruidentuin)
Er waren 35 mensen aanwezig.
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Na afloop kreeg ieder een exemplaar mee van het tijdschrift TOF welke 
wordt gemaakt door en voor mensen met een verstandelijke handicap. De 
dag was zeer geslaagd en werd bezocht door een kleine 100 personen. 
KansPlus  MiddenOverijssel viert op 3 april 2016 haar 50- jarig bestaan met 
een groot feest in Raalte.

15 oktober 2015: dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.
In de Pauluszaal te Raalte is  een avond georganiseerd voor alle vrijwilig-
gers van KansPlus Midden-Overijssel. Thema: dementie bij mensen met een 
verstandelijke beperking.
Gert Machiels, POH-GGZ , gaf een boeiende lezing over dit onderwerp. Voor 
herhaling vatbaar!

Er waren 30 mensen aanwezig.
De bijeenkomst werd georganiseerd door Naar Keuze, KansPlus 
Midden-Overijssel en het programma “Zorg verandert”.
De inleiding werd verzorgd door Dorien Kloosterman.
Dorien gaf een heldere uiteenzetting over de veranderingen in de zorg. 
Informatie over: Jeugdwet- WLz(wet langdurige zorg)- zorgverzekeringswet- 
zorg op school etc.
Gewaarborgde hulp kwam ook aan de orde.
Een paar belangrijke site’s voor informatie zijn:
Hoe verandert mijn zorg .nl
Vergoedingenlijst pgb.
Er werden veel vragen gesteld en mensen gingen met veel informatie 
huiswaarts.

+Verslag ledenbijeenkomst “Zorg verandert” op 
donderdag 5 november 2015 in de Schalm te 
Mariënheem
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Sinterklaas: Zondag 29 november 2015    

Kerstviering: Zondag 20 december 2015   

Sooscarnaval donderdag 4 februari 2016:  

+

+

+

In de prachtige nieuwe (vernieuwde) zaal bij Zwakenberg werd de Sint en 
zijn 7 pieten welkom geheten door Wim Stevens namens het bestuur van 
KansPlus Midden-Overijssel .
Er waren veel mensen aanwezig. Trudi Menzo en Annemiek Wiefferink heb-
ben 100 cadeautjes gekocht. Johan Schotman zorgde voor de muzikale om-
lijsting omdat Alfons Holterman een dubbele boeking had aangenomen. De 
Sint had niet te klagen over bezoek op het podium.
Gemma Terhorst heeft het hele feest vastgelegd.
Mensen gingen met een mooi cadeau tevreden huiswaarts.

“Sterren stralen overal”
En dat deden ze op deze zondagmiddag tijdens de kerstviering met 210    
bezoekers! Stralende mensen in de zaal, maar zeker ook in het orkest van 
de Melodies, o.l.v. Willy Jansman. Het orkest werd deze middag onder-
steund door het fantastische popkoor “interval”uit Wijhe. Als voorganger was 
pastor Joke van Steenoven blij met alle sterren die stralen , groot of klein.De 
kinderen uit groep 7 van Esmoreit uit Luttenberg hebben met hun optreden 
een duidelijk en mooi kerstverhaal verteld. Prachtig dat zij dit voor leden van 
KansPlus hebben gespeeld!

“Het was weer een gezellige avond georganiseerd door Maria Buyvoets 
en carnavalsvereniging de Zwabberaars. Vele Nederlandstalige artiesten        
traden op. Velen kwamen verkleed binnen en konden zo in de polonaise. 
Tegen tienen ging iedereen moe maar voldaan naar huis.  
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Zondag 3 april heeft KansPlus Midden-Overijssel het 50-jarig jubileum gevierd 
bij zaal Zwakenberg in Raalte. Met 165 genodigden waaronder vele leden en 
vrijwilligers  is het een geweldig feest geworden met muziek, dans en een optre-
den van clown Henkie. KansPlus is ontstaan uit initiatieven van ouders, om de 
belangen van mensen met een verstandelijke beperking te behartigen. Naast 
belangenbehartiging is KansPlus ook een vereniging die wil verbinden en een 
ontmoetingsplek wil zijn. De middag werd geopend door de voorzitster, Lenie 
Machiels die de geschiedenis van KansPlus vertelde. Met de hulp van Gerrit 
Vlogtman, werd het verhaal ondersteund met vele foto’s, die op schermen in 
de zaal te zien waren.  Wethouder Hiemstra van de gemeente Raalte hield een 
korte toespraak. Vervolgens barste het feest los met Clown Henkie. Hij werkte 
op de lachspieren van menigeen met zijn rare grappen en grollen. Johan Bril 
en Alfons Holterman, onze muziekmannen, kregen vervolgens de voetjes van 
de vloer. Op het eind van het feest gingen alle bezoekers met een mooi jubile-
umboekje gemaakt door drukkerij 
Acora uit Wijhe naar huis. 

+50-jarig jubileum KansPlus 
                                          Midden-Overijssel 
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De bestuurssamenstelling is gewijzigd omdat Cor van den Berg aftredend en 
niet herkiesbaar was.Er werden 7 bestuursvergaderingen, 1 ledenvergadering 
en 1 jaarvergadering gehouden. Het bestuur was vertegenwoordigd bij de lan-
delijke ledenraadsvergadering, vergaderingen van Platform Overijssel en WMO           
vergaderingen.

Vrijwilligers van KansPlus Midden-Overijssel 

Soos:
Loes Bloo Raalte Jose Tielbeek Raalte
Johan Schotman Raalte Mannie Schotman Raalte
Maria Buyvoets Raalte Willie Swartjens Raalte
Marijke Dekker Raalte Suzan Reins Raalte
Alfons Holterman Boerhaar Ilona Ensink op Kemna  Raalte
Riek Hageman Raalte Manouk te Wierik Raalte

Werelddansen
Dorien Arends Raalte Roelie Groothuismink Raalte
Annette Kiekebosch Raalte Thea Koerkamp Heeten
Anneke Walraven Raalte Rika Schoorlemmer Raalte
Barbara Sjerps Raalte Josefien Hageman Raalte
Linda Klein Overmeen Raalte

Ontmoetingsdag/familiedag
Johan Schotman Raalte Stephan Tutert Raalte
Wim Wolfkamp Nijverdal Gerard Kamphuis Enter
Wim Stevens Holten Jan Wiefferink Mariënheem

Nationale collecte:   Cluster WMO Raalte
Theo Tinselboer Raalte Lenie Machiels Raalte

Website:   Bingo:
Vera Wolterink Haarle Jan Broens Nijverdal

Adventskrans:
Herman Kreileman Raalte

+Organisatorisch overzicht:
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   C ontact en informatie

Voor informatie, aanmelding voor lidmaatschap, voorlichtingsbijeenkomsten, 
aanmelden als vrijwilliger en het meedenken over het oplossen van vragen en 
problemen, bel of mail naar:

KANSPLUS MIDDEN-OVERIJSSEL
Harrie Wolterink, Wiegersstraat 35 7448 AK Haarle
t.: 0548-595677
e: kansplus@hotmail.com

SOOS:
Maria Buyvoets, Schuilenburg 17 8103 RA Raalte
t. 06-28917465
e. mariabuyvoets@hotmail.com

WERELDDANSEN:
Annette Kiekebosch, Korhoen 42 8103 CK Raalte
t. 0572-351131
e. a.amrakkvdx@home.nl

Aanvragen subsidie Fonds verstandelijk gehandicapten
Gerard Kamphuis, Gaardenweg 29 7468 EW Enter
t. 0547-385000
e. g.kamphuis@concepts.nl

Landelijk Bureau KansPlus Houten
De Haag 15-1, 3993 AV Houten
t. 030-2363744
e. info@kansplus.nl
w. www.kansplus.nl

Overijssel Platform VG
e. info@belangenorganisatieoverijssel.nl
w. www. belangenorganisatieoverijssel.nl/overijssel-platform-vg

MEE IJsseloevers
dr. Deenweg 2-10 (geen bezoekadres)
8025 BG  Zwolle
tel. 088 6330633 ma t/m vrij 8.30-17.00 uur
http://mee-veluwe-ijsseloevers.nl/contact



  B estuur KansPlus afd. Midden-Overijssel:

Onderstaande bestuursleden van KansPlus kunnen gebeld worden 
voor informatie, aanmelding voor het lidmaatschap of het meeden-
ken over het oplossen van vragen en problemen.

Voorzitter
Lenie Machiels, Raalte
0572-358175
e-mail: leniemachiels@hotmail.com

Vice-voorzitter
Wim Overkamp, Heino, 
0572-392651
e-mail: wim.overkamp@hetnet.nl

Secretaris
Harrie Wolterink, Haarle, 
0548-595677
e-mail: kansplus@hotmail.com

Penningmeester
Gerard Kamphuis, Enter, 
0547-385000
e-mail: g.kamphuis@concepts.nl

2e penningmeester
Rob Koggel
0572-360363
e-mail: robkoggel@gmail.com 

www.kansplus.nl/middenoverijssel

U kunt ook altijd het landelijk bureau bellen in Houten
t. 030-2363744
info@kansplus.nl
www.kansplus.nl

Leden
Jan Wiefferink, Mariënheem, 
0572-358996
e-mail: janannemieke@home.nl

Trudi Menzo
0548-615171
e-mail: trudi211252@hotmail.com

Dia Looman, Bathmen, 
0570-542784
e-mail: hans.dialooman@kpnmail.nl

Wim Stevens
0548-363188
e. wim.dikie@gmail.com

Aspirant bestuurslid
Gemma Terhorst
e. gemmaterhorst@gmail.com
0570-521125


