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In Memoriam Freek de Wit 

 

Niemand kon het begrijpen. 

Onze Freek overleed plotseling op zondag 9 februari. 

Op vrijdag 14 februari hebben we afscheid genomen van hem in een indrukwekkende afscheidsdienst. Onze 

mensen van Nooit Gedacht mochten nog één keer, met Freek in hun 

midden, muziek maken voor hem. Freek die zelf een muzikant was 

op de keyboard en de trom. Hij kon daar enorm van genieten. 

 

Werd er een activiteit georganiseerd dan was Freek daar bijna altijd 

bij aanwezig. Van een glimlach, een woordje, een liedje of een 

bedankje konden we altijd wel genieten. Tijdens onze activiteiten de 

afgelopen periode hebben we op een mooie manier aandacht 

besteed aan het zo plotselinge overlijden van Freek. Daaruit bleek 

wat voor band onze mensen met een beperking maar ook onze 

vrijwilligers hadden met Freek. 

Dit enorme verlies kunnen we niet beter weergeven als op de wijze 

zoals op zijn afscheidsprentje stond geschreven. 

 

Je heb ons al veel streken geleverd, maar dit is wel de grootste 

geweest. 

Hier waren we nog lang niet aan toe. 

We gaan je missen. 

 

Freek, bedankt. 

 

Wij wensen Huub en Carla,  Harold en Marjonel, Vera en Jeroen en de oogappels van Ome Freek, Seth, Inke, Lara 

en Bas veel sterkte om dit enorme verlies een plaatsje te geven.  

 



 

Uitnodiging jaarvergadering Kansplus regio Gemert 

 

Graag nodigen wij u uit op onze jaarvergadering welke zal plaatsvinden a.s. dinsdag 10 maart 

 

Aanvang 20:00 uur, Ontmoetingscentrum, Otterweg, Beek en Donk. 

  

Agenda jaarvergadering 

  

1.      Opening vergadering door voorzitter Ans van de Kerkhof 

2.      Ingekomen stukken en mededelingen 

3.      Notulen van de vorige jaarvergadering (19 februari 2019) 

4.      Financieel verslag 2018 en 2019 

5.      Verslag kascommissie 

6.      Jaarverslag 2019 

7.      Bestuursverkiezing: 

         Aftredend en herkiesbaar: 

         Hanita Klerkx-Faber, Sjan de Groot-School en Jan Leenders 

 

8.      PGL onder paraplu Kansplus 

9.      Rondvraag en sluiting van de vergadering 

 

Na de vergadering willen we graag met u een glaasje drinken op een nieuw jaar vol met leuke activiteiten. 

  

 


