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Van de Voorzitter 

  

Een heel nieuw jaar voor de boeg. Wat het jaar ons brengen zal, dat blijft nog 

even koffiedik kijken. De reacties die wij hebben mogen ontvangen op onze 

Zwarte Piet actie en de kerstactie voor de vrijwilligers waren hartverwarmend. 

Fijn om te ervaren dat het gewaardeerd wordt, en dat we elkaar nog niet uit het 

oog verloren zijn. Dat is een van onze belangrijkste taken het komende jaar. De 

verbinding herstellen en vasthouden. Dat zullen wij zeker proberen zodra het 

mag met nieuwe activiteiten zowel op het gebied van de muzieklessen als de 

soos activiteiten en andere zaken.  

We hebben op dit moment natuurlijk nog geen activiteiten gepland staan. Zodra het vaccineren op een 

niveau is gekomen, dat de maatregelen versoepeld kunnen worden, staan wij in de startblokken. 

  

Gezond en mooi 2021 wensen wij jullie allemaal. Hopelijk ontmoeten we elkaar snel weer. 

Ans van de Kerkhof 

Voorzitter Kansplus Gemert-Bakel-Laarbeek-Boekel 

 

2020 – WAT EEN JAAR 

Wat hebben we een bijzonder jaar achter de rug. Een heel bewogen jaar voor iedereen. Anders dan 

anders met veel aandacht voor elkaar, bewondering voor mensen om ons heen die het zwaar hebben 

gehad. Maar gelukkig hebben we toch nog met elkaar kunnen genieten van een aantal activiteiten. Door 

de creativiteit van onze vrijwilligers hebben we daar waar mogelijk voor jullie mooie, leuke en gezellige 

momenten kunnen organiseren. 

 

We zijn het jaar begonnen met een Nieuwjaarsreceptie op de Soos 

op 11 januari. Onder het genot van een drankje en lekkere hapjes, 

muziek en dans hebben we samen geproost op een mooi jaar.  

Carnaval is gelukkig één groot feest geweest met Prins Rico en zijn 

prinses Eveline, bijgestaan door adjudant Marie-José. Een prachtige 

prinsbekendmaking opgeluisterd door CV de Krulstarte uit de Mortel. 

Gevolgd door Carnaval in Beek en Donk bij de Teugelders, 

Carnavalsbal in Venhorst met een optreden van Ivo van Rossum en 

een afsluiting op de SOOS. In maart werd het voor iedereen anders. 

Corona was een feit.  



 

 

 

Vervolg:  2020 – WAT EEN JAAR 

 

Dit betekende veel voor ons allemaal. Alle activiteiten moesten worden stopgezet omdat wij natuurlijk 

geen enkel risico wilden nemen met de gezondheid van jullie allemaal. Heel even zijn de danslessen 

doorgegaan maar om op 1.5 meter afstand te dansen valt niet mee. Helaas. 

 

Onder het motto KANS PLUS – SAMEN STERK hebben we geprobeerd op een creatieve manier bezig te 

zijn en met elkaar in contact te blijven. Ook werd goed deelgenomen aan de online kwis. 

Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van drie van onze mensen. Freek de Wit, Johan van 

de Zanden en Toon Meulendijks. In december hebben we aan familie van hen een herinnering 

aangeboden met de tekst: “We branden deze kerst een kaarsje en we denken aan je. Een dikke knuffel 

van ons. 

 

Op 25 april werd onze voorzitter Ans van de Kerkhof Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

In de zomer zag het er allemaal een stuk beter uit voor iedereen. We hebben weer een aantal SOOS-

middagen kunnen organiseren. De muzieklessen werden opgestart en de drumband kon weer lekker 

samen muziek maken. Natuurlijk alles Corona-proof! Helaas was dit alles maar van korte duur en hebben 

we weer alle activiteiten moeten stopzetten.  

  

Na een best wel fijne zomervakantie hebben we jullie uit kunnen nodigen voor een heerlijk 

pannenkoekendiner bij KOKS in Gemert. Een gezellige avond met muziek, een leuke kwis en natuurlijk 

heerlijk eten. We denken daar nog met plezier aan terug. Daarna hebben we ook nog een keer kunnen 

kienen in september maar in november kon dat ook niet meer doorgaan. De actie van de Rabo Clubkas 

was voor ons een groot succes. Veel mensen wisten stemmen te geven aan onze vereniging wat een 

bedrag opleverde van meer dan 1.200 euro. 

 

Gelukkig heeft bijna iedereen nog wel bezoek gehad van zwarte 

pieten met een verrassing voor onze leden en hun huisgenoten.  

 

Uiteraard hopen we met zijn allen dat we dat vervelende virus 

kunnen verslaan en dat zullen we in 2021 dan ook zeker met 

jullie vieren.


