
 

Van de voorzitter 

 

Helaas hebben we wederom afscheid moeten nemen van één van onze mensen. 

Hermien Hagelaars overleed op 49 jarige leeftijd. In deze nieuwsbrief een In 

Memoriam. Maar zoals altijd gaat het leven door en zo ook onze activiteiten. Daarvoor 

vraag ik dan ook jullie speciale aandacht. Want er staan enkele mooie activiteiten op 

het programma. Zorg dat je op de hoogte bent en vooral meld je op tijd  aan.  

Voorzitter KansPlus regio GBLB                               Ans van de Kerkhof 
 

 

In Memoriam: Hermien Hagelaars 

Op 6 april kregen wij het droevige bericht van het overlijden van Hermien Hagelaars. De laatste 

maanden ging Hermientje in snel tempo achteruit. Op donderdag 14 april is afscheid genomen 

van haar in de aula van crematorium 't Laar in Beek en Donk. Hermientje was woonachtig op de 

Voort in Gemert. Zij was bij veel activiteiten van KansPlus aanwezig en kon daar op haar manier 

enorm van genieten. Vooral tijdens de dansles, carnaval en de feestavond kon zij met haar 

enorm gevoel voor ritme één van haar hobby's, het dansen tot uiting brengen. 

Hermien, bedankt voor je prettige aanwezigheid bij KansPlus. We zullen je missen. 

Onze condoleances gaan uit naar haar familie. Natuurlijk ook naar alle bewoners en begeleiding van De Voort in 

Gemert die in Hermien een vriendin verliezen. 

    Geef je op voor de FIETSTOCHT 

Net als vorig seizoen organiseren we weer een fietstocht voor al onze leden en familie en wel op zaterdag 20 mei 

(vertrek vanuit Beek en Donk/Keldonk en zondag 21 mei (vertrek vanuit Gemert). De fietsgroepen komen na een 

fietstocht op een centrale plaats bijeen. Op deze plaats wordt gezorgd voor een heerlijke picknick. Nadat we lekker 

gegeten, gedronken en gekletst hebben dan is het weer tijd om naar huis te 

gaan. Kun je zelf fietsen, ben je in het bezit van een duo-fiets of een rolstoelfiets 

dan kun je zeker meedoen. Hiervoor moet je je wel aanmelden. Heb je dit 

allemaal niet dan kun je je ook aanmelden. Wij gaan dan proberen om een fiets, 

duo-fiets of rolstoelfiets te regelen. Dat kunnen we niet 100% toezeggen maar 

we zullen er alles aan doen om het te regelen. Ook hebben we voldoende 

vrijwilligers dus dat kan het probleem niet zijn. En ja hoor, de deelname is gratis. Om een beeld te krijgen van het aantal 

deelnemers is het dus noodzakelijk om je aan te melden.  

Dit kan door een mailtje te sturen naar kansplusgemert@hotmail.com. Doe dit voor 8 mei. Geef aan je naam en 

of je in bezit bent van een eigen fiets met eventueel begeleider. 

 

Nieuwsbrief Kansplus Gemert - Laarbeek – Boekel   

 



LAARBEEK 25  - GEWOON BIJZONDER 

 

Op zondag 10 juli organiseren we een geweldige activiteit. In het kader van het 25 jarig bestaan van de gemeente 

Laarbeek hebben wij aangegeven om ook voor onze doelgroep een dag te organiseren.  

 

Wat gaan we doen?  We organiseren in de middag een 

fantastische spelendag waar iedereen met of zonder rolstoel aan 

kan deelnemen. De aanvang van de spelen is om 13.00 uur. De 

spelen worden stilgelegd om uiteraard wat te drinken maar ook te 

genieten van een modeshow en een dansdemonstratie. Nadat 

iedereen de spelen heeft afgerond gaan we gezamenlijk aan tafel 

(17.00 uur) om te eten en te drinken. Maar ook dan gaat deze 

feestdag nog door. Vanaf 18.30 uur start een ongelooflijk 

muziekfestijn met artiesten uit Laarbeek die we allemaal kennen. 

Zo noemen we de groep De Velt Op, de Party Freunden, The 

Medleys. Ben je het dan nog niet moe dan is er voor iedereen nog de TOP 100 BAND Bag on Wheels. 

 

Je kunt je al aanmelden om mee te doen. Daarnaast zullen we ook nog alle woongroepen (ook buiten Laarbeek) 

benaderen om deel te nemen. Iedereen mag meedoen. Je hoeft dus geen lid te zijn van KansPlus.  

Deze activiteit mag je niet missen.  

 

Meld je dus aan via ons centrale mailadres: kansplusgemert@hotmail.com.  

Geef aan je naam en het adres waar je woont.   
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