Nieuwsbrief

no.2

In Friesland zeggen ze: ‘It giet oan’. Jammer, dat wij dat niet zo
hebben.Vanaf nu zullen wij in Brabant introduceren: ‘Kleurke goa dur!’
Notaris Jurgen Huyben van kantoor Lindersnotarissen gaat ons helpen met
het oprichten van de stichting.
Ook werden we geholpen door Kees Kanters. Hij heeft een grafisch
ontwerpbureau. Kees ontwierp voor ons het logo.
Het kersverse bestuur wil zich graag voorstellen:
Penningmeester: Stijn Kanters. Ik ben 45 jaar en woonachtig in
Bavel. In het dagelijkse leven ben ik als Directeur/Bestuurder werkzaam in de
ouderenzorg. Ik weet vanuit de dagelijkse praktijk hoe belangrijk muziek kan
zijn voor ouderen in het algemeen en mensen met dementie in het bijzonder.
Muziek is zogezegd één van de laatste dingen in het brein dat vertrekt. Het
stimuleert dus mensen met dementie. Dat is de reden dat ik graag een
bijdrage lever aan Stichting Kleurke, omdat deze zich inzet om muziek
toegankelijk te maken voor mensen die er enorm veel profijt van hebben.

Secretaris: Elma Heffels.
Na ruim 43 jaar gewerkt te hebben als docent en leerlingbegeleider met
kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelingsstoornissen was ik er
nog niet aan toe om met pensioen te gaan.
Ik probeer nu met vrijwilligerswerk mijn dagen zinvol te vullen. Ik ben
dan ook blij dat ik gevraagd ben zitting te nemen in het bestuur van
Kleurke.
Daarnaast pas ik wekelijks op mijn kleindochters en reis ik graag.
Voorzitter: RenszGorisse.
Na mijn pensionering als docent muziek/CKV aan het Cambreur
College in Dongen heb ik het initiatief genomen om muziek te gaan
maken voor mensen die niet meer in de gelegenheid waren zelf de
muziek te bezoeken. Daardoor maakte ik kennis met de Stichting
Erato in Limburg en besloot te onderzoeken of een soortgelijke
stichting hier in de regio mogelijk zou zijn. Dankzij de steun van velen
kan het nu gerealiseerd worden.
Het bestuur zal gesteund worden door de coördinator. Deze rol gaat
ondergetekende op zich nemen.
Nu praktische zaken gaan regelen (bank, KvK, ANBI-status) en dan op
zoek naar sponsoren!
Eugène, januari 2019.
N.B. Nieuwsbrief no.1 is terug te vinden op onze site: www.kleurke.nl

