
  Vrijwilligersplatform 

  

Wij stellen ons graag voor! 

Samen vormen we het vrijwilligersplatform van Het Laar. Bij vragen over het vrijwilligerswerk of -platform mag u 

altijd contact met ons opnemen. 
 

Peter Jan Fernhout  

“Samen met de andere leden van het platform behartig en ondersteun ik de belangen 

van de vrijwilligers en ben ik de contactpersoon voor de vrijwilligers van de clubs binnen 

Het Laar. Het Laar voelt voor mij als thuiskomen, de sfeer en de energie die er hangt 

geven mij een warm gevoel. De waardering die je krijgt voor het werk en het zoveel 

kunnen betekenen voor de bewoners, maken dat ik dit werk met zoveel passie doe!” 

E-mail: pj@xzixzi.com                    

 

Cor Bon 

“Ik ben de contactpersoon van de chauffeurs en de technische dienst. Ik doe dit 

vrijwilligerswerk met zoveel plezier omdat ik er, naast veel voldoening, een goed gevoel 

van krijg om mensen belangeloos te kunnen helpen.” 

E-mail: corbon@kpnmail.nl                            

 

 

Nelly van der Bijl   

“Naast het behartigen van de belangen van alle vrijwilligers, vertegenwoordig ik de 

vrijwilligers van Laarhoven en probeer ik mee te werken aan kwaliteitsverbeteringen. 

Daarnaast heb ik de taak van secretaris op mij genomen binnen het platform. Ik word er 

ontzettend blij van om de bewoners een aangename dag te mogen bezorgen.” 

E-mail: nellydelau@hotmail.com     

 

 

Carin Laros 
“In mijn functie als vrijwilligerscoördinator proberen we met zijn allen dagelijks op een 
positieve manier het beleid te verbeteren. Zodat we alle vrijwilligers handvaten kunnen 
bieden in hun werk, om het hierdoor zo aangenaam mogelijk te maken voor onze 
bewoners. Belangrijk vind ik in mijn functie om voor iedere vrijwilliger te kijken waar 
zijn of haar kwaliteiten liggen en waar diegene zelf energie van krijgt!” 
E-mail: c.laros@hetlaar.nl                 

Conny Oetgens 

“Mijn functie binnen het platform is het vertegenwoordigen van Laarakker, 

Laarzicht en de dagbesteding. Na mijn pensionering ben ik bij Het Laar gebleven als 

vrijwilliger, ik ben heel blij om op deze manier nog iets voor Het Laar te kunnen 

betekenen. Het werk geeft zoveel energie!” 

E-mail: connyoetgens@gmail.com     

 

Cobie Melis  

“Mijn functie binnen het platform is de vrijwilligers van Chapeau! vertegenwoordigen en 

om nieuwe bewoners met elkaar in contact te brengen. Ik vind het fijn dat nieuwe 

bewoners zich snel thuis gaan voelen en het naar hun zin hebben in Het Laar. Je wordt 

hier erg gewaardeerd als vrijwilliger, dat maakt het werk voor mij zo leuk.” 

E-mail: th.melis@home.nl 

 

 

Wil de Kort 

“Binnen het platform ben ik de contactpersoon voor de chauffeurs en voor de vrijwilligers 

bij de technische dienst. Het intensieve contact met de bewoners en de dankbaarheid 

voor onze inzet maakt voor mij het werk zo leuk.” 

E-mail: wdekort54@gmail.com 
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