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Agenda 
 
 
11 April  2015 
Soos met Karaoke 
14.00u tot 16.15u 
 
14 April 2015 
Uitje Vrijwilligers Kans Plus 
Regio Gemert 
 
25 April 2015 
Soos met Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
26 April 2015 
Nooit Gedacht optreden in 
muziektuin Beek en Donk. 
Aanvang 13.00 u. 
 
09 Mei 2015 
Soos met Bingo 
14.00u tot 16.15u 
 
17 Mei 2015 
Nooit Gedacht optreden in 
Openluchttheater Mariahout. 
Aanvang 13.00 u. 
 
23 Mei 2015 
Soos met Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
30 Mei 2015 
Jaarlijkse busreis ouders en 
vrijwilligers.  
 
6 juni 2015 
Soos met spellen 
14.00u tot 16.15u 
 
20 juni 2015 
Soos met Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
20 juni 2015 
Soos met Tapas 
14.00u tot 16.15u 
 
Kijk ook eens op: 
www.muziekgroepnooit-
gedacht.nl 
 
www.kansplusregiogemert.nl 
 
www.vrijetijdswinkel.net 
 
www.kansplus.nl 
 
www.vraagraak.nl 
 

 

Optreden Nooit Gedacht in april en mei 

Onze muziekgroep Nooit Gedacht zal op zondag 26 april een optreden verzorgen in 

de muziektuin van Beek en Donk (koppelstraat). De aanvang van dit muzikale 

evenement is 13.00 uur. Op zondag 17 mei volgt een optreden in het Openlucht 

theater in Mariahout. De aanvang is om 13.30 uur. 

 

Harrie van Rooij overleden 

Op zondag 29 maart is ons oud-bestuurslid Harrie van 

Rooij overleden. Harrie van Rooij zat 20 jaar in het 

bestuur. Daarbij hield hij zich vooral bezig met activiteiten 

voor Lieshout en Mariahout. Harrie was natuurlijk ook 

vooral bekend door de organisatie van de kienavonden. In 

maart 2014 mocht Harrie voor de jaarvergadering van 

Kansplus nog de vrijwilligerspenning van de gemeente 

Laarbeek in ontvangst nemen. Wij wensen kinderen en 

kleinkinderen veel sterkte toe met het verlies van vader en opa. 

 

Henriette Damen neemt afscheid van bestuur 

Op de jaarlijkse ledenvergadering, welke plaatsvond op 

dinsdag 24 maart, werd door de vergadering afscheid 

genomen van bestuurslid Henriette Damen. Zij was ruim zes 

jaar actief in het bestuur van onze regio. In deze periode 

vertegenwoordigde zij ons vooral in het platform 

gehandicapten en de WMO Laarbeek. Daarnaast verleende 

Henriette veel steun bij diverse activiteiten. A.i. voorzitter 

Jan Leenders bedankte Henriette voor haar inzet met een 

bosje bloemen en een waardebon. Zij gaat haar vrijwilligerswerk voortzetten bij de 

Beweegtuin en de Zorgboog. 

 

Jaarvergadering geslaagd 

De jaarvergadering welke plaats heeft gevonden in het ontmoetingscentrum in Beek 

en Donk op dinsdag 24 maart werd bezocht door 25 leden. A.i. Voorzitter Jan 

Leenders keek in zijn openingswoord kort terug op het afgelopen jaar en stipte de 

uitdagingen van onze doelgroep en Kansplus in de toekomst aan. Uit het financieel 

jaarverslag, voor het laatst gepresenteerd door penningmeester Anny 

Vorstenbosch, bleek dat we er financieel goed voor staan. In de bestuursverkiezing 

werden Theo Royackers, Hanita Klerkx, Anny Vorstenbosch, Jan Leenders en 

Jeanne de Groot bij acclamatie herkozen als bestuurslid. Giel Reijnders werd als 

bestuurslid gekozen. De functie van penningmeester werd ingevuld door Marc 

Royackers en Hans van de Berg. Na de vergadering vond een discussie plaats 

waarbij de aanwezigen in vijf groepen werden verdeeld. Antwoorden werden 

gezocht op de vraag of onze regio meer voorlichtingsavonden moet organiseren. 

Daarnaast werden de huidige activiteiten besproken en eventueel mogelijke nieuwe 

activiteiten. Tevens werd uit de discussie duidelijk dat met de diverse organisaties 

gesproken moet worden over het vervoer en begeleiding van onze cliënten bij 

activiteiten. 
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