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Agenda 
 
17 Mei 2015 
Nooit Gedacht optreden in 
Openluchttheater Mariahout. 
Aanvang 13.00 u. 
 
 
23 Mei 2015 
Soos met Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
 
30 Mei 2015 
Jaarlijkse busreis ouders en 
vrijwilligers.  
 
 
6 juni 2015 
Soos met spellen 
14.00u tot 16.15u 
 
 
20 juni 2015 
Soos met Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
 
04 juli 2015. 
Soos met Tapas 
14.00u tot 16.15u 
 
 
23 augustus 2015 
Grote verwendag Diomage    
 
 
12 september2015 
Soos met Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
 
18 september 2015 
Broers/zussen familiedag 
voor iedereen leden, 
donateurs en vrijwilligers 
 
 
Kijk ook eens op: 
 
www.kansplusregiogemert.nl 
 
www.vrijetijdswinkel.net 
 
www.kansplus.nl 
 
www.vraagraak.nl 
 
www.platformvgzuidoostbra
bant.nl 
 

 

Succesvol optreden Nooit Gedacht 

Ons muziekgezelschap Nooit Gedacht mocht in april het muziektuinpodia in Beek 

en Donk openen. De weersvoorspelling waren slecht maar niets bleek minder waar. 

Veel toeschouwers op het terras 

konden genieten van een 

sprankelend optreden van Nooit 

Gedacht. Het volgende optreden van 

Nooit Gedacht zal plaatsvinden bij de 

opening van het seizoen in het 

openluchttheater in Mariahout. Naast 

Nooit Gedacht zijn er dan ook 

optredens van de Mannen van 

Pettazzie en Just4You.            

Aanvang van de middag is 13.00 uur. 

 

Uitstapje busreis  

Op zaterdag 30 mei a.s. hebben wij ons jaarlijks uitstapje. Dit uitstapje is bedoeld 

voor ouders en verwanten die lid of donateur zijn en vrijwilligers van KansPlus met 

partner/introducé. Dit jaar hebben we gekozen voor een bezoek aan Beeld en 

Geluid in Hilversum. In de middag brengen we een bezoek aan Amersfoort  

De kosten zijn € 45,00  per persoon te voldoen contant bij aanmelding of over te 

maken op bankrekening NL85 RABO01161 05 003. Er zijn nog enkele plaatsen 

beschikbaar. Dus geef je snel op via dit mailadres of bel met Harrie 0499-421951. 

 

Platform VG organiseert Thema-avonden 

Het platform Verstandelijk Gehandicapten organiseert regelmatig voorlichtings- en 

thema-avonden. Op 9 juni is er een thema-avond waarin u antwoorden krijgt op uw 

vragen met betrekking tot de nieuwe WMO, de Wet Langdurige Zorg alsmede 

vragen over de Participatiewet en in samenhang daarmee de situatie rondom de 

Wajong. Plaats van handeling het Sociaal cultureel centrum Hofdael, Molenstraat 

23 te Geldrop. Van 19:30 tot 22:30 u. - Zaal open om 19.00 u. Opgave via mail 

ad.denhartog@platformvgzuidoostbrabant.nl. 

 

Vacatures 

We zijn nog steeds op zoek naar enkele vrijwilligers. Hebt u interesse om iets voor 

Kansplus Gemert te doen dan zijn onderstaande functies misschien iets voor u. 

 Secretaris van het hoofdbestuur. Verslaglegging van vergaderingen, 8 keer 

per jaar bijwonen van bestuursvergadering en nog diverse andere 

secretariele taken. 

 Beheerder website. Deze functie kunt u volledig thuis invullen. Ook de 

tijdsindeling kunt u helemaal zelf bepalen.  

 We zijn op zoek naar vrijwilligers om een zwem- en snoezel activiteit te 

organiseren. Vrijwilligers voor vervoer, als begeleider bij het zwemmen en 

het snoezelen. 

Hebt u interesse dan kunt u contact opnemen secretaris Jan Leenders, telefoon 06-

20643139. 
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