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Agenda 
 
 
 
06 april 2014 
Optreden Nooit Gedacht in 
Gerarduskerk met Les Petit 
Chanteurs. 
14.00u 17.00u 
 
12 april 2014 
Soos met Muziekspel / 
Disco. 14.00u tot 16.15u 
 
10 mei 2014 
Soos met Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
18 mei 2014 
Optreden Groot Orkest, 
Nooit Gedacht in 
Zorgcentrum Brunswijck te 
Eindhoven 
 
24 mei 2014 
Uitstapje busreis voor leden-
donateur, vrijwilligers met 
partner/introduce 
 
24 mei 2014 
Soos met Karaoke / Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
7 juni 2014 
Soos met Wii / Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
21 juni 2014 
Soos met Tapas / Play Back 
14.00u tot 16.15u 
 
5 juli 2014 
Optreden Groot Orkest, 
Nooit Gedacht op Funtrike 
treffen in Beek en Donk 
 
24 augustus 2014 
Grote verwendag Diomage 
op terrein Fitland in Gemert   
11.00u - 17.00 
 
 
 
 
Kijk ook eens op: 
www.kansplusregiogemert.nl 
www.vrijetijdswinkel.net 
www.kansplus.nl 
www.vraagraak.nl 
 

 

Optreden Nooit Gedacht voor goed doel 

Op zondag 6 april zal Nooit Gedacht samen met Les Petites Chanteurs en 

Sambanda haar medewerking verlenen aan een benefiet optreden t.b.v. de strijd 

tegen kanker. De opbrengsten van deze benefiet zijn voor Alpe D’Huzes. Wij 

nodigen jullie van harte uit om dit gebeuren bij te wonen in de Gerarduskerk in  

Gemert aanvang 14.30 uur.   

 

Maria Brans en Harrie van Rooij namen afscheid 

Op de jaarlijkse ledenvergadering, welke 

plaatsvond op dinsdag 25 maart, werd door 

de vergadering afscheid genomen van 

voorzitter Maria Brans en bestuurslid Harrie 

van Rooij. Maria was bijna acht jaar voorzitter 

van Kansplus regio Gemert. In deze periode is 

regio Gemert een stabiele stichting gebleken 

waarbij zij naast de activiteiten veel belang 

hechte aan de belangenbehartiging. Harrie van Rooij zat 20 jaar in het bestuur. Hij 

hield zich vooral bezig met activiteiten voor Lieshout en Mariahout. Harrie was 

natuurlijk ook vooral bekend door de organisatie van de kienavonden. Secretaris 

Jan Leenders bedankt beide voor hun fantastische inzet.  

 

Jaarvergadering geslaagd 

De jaarvergadering welke plaatsvond in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk, 

werd bezocht door 29 leden. Voorzitter Maria Brans keek in haar openingswoord 

kort terug op het afgelopen jaar en stipte de uitdagingen van onze doelgroep en 

Kansplus in de toekomst aan. Uit het financieel jaarverslag, gepresenteerd door 

penningmeester Anny Vorstenbosch, bleek dat we er financieel goed voor staan. In 

de bestuursverkiezing werd Liesbeth van der Borst herkozen bij acclamatie. Door 

het afscheid van Maria Brans, Harrie van Rooij en Lizette van der Zanden zijn er 

nog enkele vacatures in het bestuur. Daarnaast kondigde Anny Vorstenbosch aan 

dat zij na dit jaar stopt als penningmeester. Zij zal wel als bestuurslid aanblijven. 

 

Harrie van Rooij ontvangt Vrijwilligerspenning  

Voor aanvang van de ledenvergadering ontving ons 

bestuurslid Harrie van Rooij uit handen van wethouder van 

Zeeland de vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek. 

Zijn jarenlange inzet voor Kansplus lag hieraan ten grondslag. 

In bijzijn van zijn familie nam een trotse Harrie dit enorme 

compliment in ontvangst. Harrie namens alle mensen van 

Kansplus:                  Van Harte proficiat. 

Lezing Wim Daniels geslaagd. 

Ruim 100 geinteresseerden waren aanwezig bij de lezing 

van Wim Daniels na afloop van onze jaarvergadering. Op 

een humoristische wijze vertelde hij over zijn dagelijkse 

leven, vroeger tijden en de invloed van taal en dialect. Een 

grote kracht van Wim Daniels is de wijze waarop hij op een 

leuke en luchtige wijze de aanwezigen betrekt in zijn verhaal.  
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