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Agenda 
 
 
 
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. 
Kokse Hoeve in Gemert, 
19.00u tot 22.00 u. 
 
 
21-26 september 2015 
Collecte Fonds verstandelijk 
gehandicapten 
 
 
26 september 2015 
Soos met Wii 
14.00u tot 16.15u 
 
 
02 oktober 2015 
Feestavond voor alle 
mensen met een beperking, 
Kokse Hoeve in Gemert, 
18.30 u tot 22.00 u. 
 
 
Kijk ook eens op: 
 
www.kansplusregiogemert.nl 
 
www.vrijetijdswinkel.net 
 
www.kansplus.nl 
 
www.vraagraak.nl 
 
www.platformvgzuidoostbra
bant.nl 
 

 

Nooit Gedacht opent seizoen Openluchttheater Mariahout 

Op zondag 17 mei was de opening van het Openluchttheater in Mariahout. Ons 

muziekgezelschap Nooit 

Gedacht was uitgenodigd om 

tijdens deze opening hun 

muziektalenten te tonen. Dat 

deden ze dan ook met verve. 

Vergezeld van een fraai 

zonnetje liet men weer eens 

zien met wat voor talenten zij 

gezegend zijn. Het 

grootorkest maar ook de 

slagwerkgroep bracht op de 

tribunes het nodige 

enthousiasme te weeg. Na afloop kon men nog genieten van een drankje en kreeg 

men het verzoek om ook volgend jaar weer aanwezig te zijn. 

 

Uitstapje busreis  

Op zaterdag 30 mei vertrokken we met bijna 40 personen voor ons jaarlijks reisje. 

Het bezoek aan Beeld en Geluid in Hilversum werd zeer gewaardeerd. De 

afsluitende historische beelden van bracht mooie herinneringen naar boven en 

bekende liedjes werden spontaan meegezongen. Daarna bezochten we het 

centrum van de stad Amersfoort. Een verrassend mooie stad, een leuk en druk 

centrum en vooral de boottocht was meer dan de moeite waar. Na een leuke dag 

en een te snel diner waren rond half negen weer thuis. Het uitstapje was wederom 

geslaagd. Volgend jaar hopelijk iets meer deelnemers. 

 

Broers-zussen en familiedag 

Op vrijdag 18 september organiseren weer een broer-zussen-familiedag. In het 

bijgevoegde opgaveformulier kun je meer lezen over deze activiteit. Een mooie 

gelegenheid voor broers-zussen en familie om samen met onze mensen met een 

beperking aan een gezamenlijke activiteit deel te nemen. Het wordt een  

fantastische avond met veel muziek en gezelligheid. Meld je snel aan. 

 

Vacatures 

We zijn nog steeds op zoek naar enkele vrijwilligers. Hebt u interesse bel dan even 

met Jan Leenders, telefoon 06-20643139. 

 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. 
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