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Agenda 
 
6 april  2013 
Soos met Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
7 april  2013 
Optreden Nooit Gedacht in 
Zorgcentrum Brunswijck, 
Eindhoven.  
Aanvang: 14.30u 
 
20 april  2013 
Soos met Muziekspel /Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
20 april 2013 
Drumband serenade voor de 
jubilerende collectanten van 
KansPlus. 14.30 uur 
KunstLokaal. 
 
4 mei  2013 
Soos met Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
8 mei 2013 
Concerti Fetti, zaal open 
17.30u. 
 
18 mei  2013 
Soos met Karaoke/Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
20 mei 2013 
Groot Orkest optreden in het 
Openluchttheater in 
Mariahout.  
Aanvang 13.30 uur 

 
1 juni 2013 
Uitstapje busreis voor leden, 
donateur, vrijwilligers met 
partner/introducé. 
 
 
15 juni  2013 
Soos met Tapas / Playback 
14.00u tot 16.15u 
 
Kijk ook eens op: 
www.kansplusregiogemert.nl 
www.vrijetijdswinkel.net 
www.kansplus.nl 
 

 
 

Ledenvergadering KansPlus regio Gemert prima verlopen 

Op dinsdag 19 maart was de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Dit maal in 

vergaderruimte bij Diomage. Voor de aanvang van de vergadering was er een 

presentatie over de stand van zaken WMO in de gemeente Gemert/Bakel. Sanny 

Vullers van de gemeente Gemert/Bakel gaf een duidelijke uiteenzetting over de 

stand van zaken. Helaas kon ook zij niet overal antwoord op geven vooral door de 

onduidelijkheid in het definitieve landelijke beleid. De 25 aanwezigen waren 

positief over de presentatie en wat minder enthousiast over de te verwachten 

bezuinigingen. In de jaarvergadering werden Anny Vorstenbosch, Thea Roijackers 

en Henriette Damen herkozen als bestuurslid. Uit het financieel jaarverslag bleek 

dat het beleid van de afgelopen jaren om iets zorgvuldiger met onze uitgaven om 

te gaan prima werd ingevuld. Uit het jaarverslag bleek dat vooral het 25-jarig 

jubileum van Nooit Gedacht en het 30 jarig bestaan van de Soos het afgelopen 

jaar kenmerkten. Veel activiteiten werden georganiseerd en dit alles mogelijk 

gemaakt door de inzet van ruim 50 vrijwilligers. 

 

Jaarlijkse busreis 

Op zaterdag 1 juni is onze jaarlijkse busreis voor leden, donateurs, vrijwilligers. 

Iedereen kan zich aanmelden (zie bijgesloten aanmeldformulier) met partner / 

introducé. Dit jaar een fantastisch programma met een rondvaart op de Binnen-

Dieze in Den Bosch, Bossche Bollen, een bezoek aan het geweldige museum in 

Langenboom en als afsluiting een diner. Geef je snel op want vol = vol. 

 

Vacatures 

Onze vereniging is op zoek naar enkele vrijwilligers. Zo zoeken we een 

contactpersoon/bestuurslid voor Boekel en/of iemand die jaarlijkse collecte wil 

regelen. Voor meer info kun je contact opnemen met Maria Brans tel. 0492- 

351719 of Jan Leenders tel. 06-20643139 

 

Optredens Nooit Gedacht  

Op zondag 7 april verzorgd het muziekgezelschap Nooit gedacht haar eerste 

optreden in 2013. Het optreden vindt plaats in Zorgcentrum Brunswijck in 

Eindhoven aanvang 14.30 uur. Op 20 april brengt onze drumband een serenade 

aan alle jubilarissen van de collecte Nationaal Fonds Gehandicapten in het 

Kunstlokaal tijdens de Soos. Op maandag 20 mei (2e Pinksterdag) treedt het Groot 

Orkest op in het Openluchttheater in Mariahout, aanvang 13.30u. Tevens is er dan 

een mooie markt in Mariahout. Kijk voor meer info over Nooit Gedacht ook op 

www.muziekgroepnooit-gedacht.nl. 

 

Concerti Fetti 

Woensdag 8 mei, vanaf 17.30u is het jaarlijkse Concerti Fetti in het Beursgebouw 

in Eindhoven. Optredens  van o.a. Frans Bauer en Gebroeders Ko. Kaarten zijn te 

koop bij vrijwilligerswerk Diomage op dinsdag, woensdag en donderdag van 

13.00u tot 17.00u. 
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