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Agenda
Zaterdag 10 juni 2017
Soos Kansplus met
verrassing
14.00 u tot 16.15 uur
Zondag 25 juni 2017
Broers/zussen familiedag
m.m.v. Nooit Gedacht
Zaterdag 2 september
Soos Kansplus met Karaoke
14.00 u tot 16.15 uur
Zaterdag 16 september
Uitstapje busreis voor leden,
vrijwilligers met partner introduce
Zaterdag 30 september
Millus Muziek Matinee *) met
optreden Nooit Gedacht
11.00 uur tot 15.30 uur

Laatste week september
Collecte Fonds
verstandelijk
gehandicapten.

Zaterdag 30 september
Soos Kansplus met bezoek
Herfstbos
14.00 u tot 16.15 uur
Vrijdag 6 oktober
Feestavond voor alle mensen
met een beperking, Kokse
Hoeve in Gemert
Zaterdag 14 oktober
Soos Kansplus met Herfst
knutsel
14.00 u tot 16.15 uur.

Kijk ook eens op:
www.kansplusregiogemert.nl
www.kansplus.nl
www.vraagraak,nl

BROER-ZUSSEN EN FAMILIEDAG
Op zondag 25 juni vindt de broer-zussenfamiliedag plaats. Evenals vorig jaar gaan
we er een geweldige middag van maken met
spelen, huifkar, optreden Nooit Gedacht en
als afsluiting een lekker frietje met een
snack. We zullen dit jaar te gast zijn bij de
scouting in Lieshout aan de Herendijk 7.
Iedereen is van harte welkom met je
familie.
Het programma is als volgt:
13.30 uur Ontvangst bij de Scouting in Lieshout
13.45 uur Start spelen en huifkartochten
15.30 uur Optreden muziekgezelschap Nooit Gedacht
16.30 uur Smakelijk eten
Je ontvangt allemaal ook nog 2 consumpties.
Meldt je wel even van tevoren aan via mail kansplusgemert@hotmail.com of bel
met 06-20643139
Deze dag wil je niet missen.
NIEUWE OPZET SOOS
Al meer dan 34 jaar bestaat de Soos
voor onze mensen met een beperking.
Elke twee weken kan men terecht voor
een leuke middag in het Kunstlokaal. Dit
jaar gaan we met de Soos ook meer
activiteiten “buitenhuis” doen. Zo gingen
we vorige maand met zijn allen bowlen in
Boekel, gaan we in de herfst een bos
bezoeken en zal het jaarlijks vissen ook
weer op het programma staan. Wanneer
de Soos is en welke activiteiten we doen kun je vinden in ons jaarprogramma maar
ook aan de linkerkant in deze Nieuwsbrief. De afgelopen soosmiddagen zijn ook
diverse jongeren aangesloten. Jij bent ook van harte welkom tijdens onze
soosactiviteiten.
OPGAVE JAARLIJKS REISJE
Het jaarlijks reisje voor leden, vrijwilligers, ouders en introduce is verplaatst van
mei naar 16 september. Op deze zaterdag gaan we een bezoek brengen aan het
Museumeiland in Werkendam, bezoeken we het centrum van Dordrecht en is er
een lunch en diner in de prijs inbegrepen.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u verdere informatie over deze busreis en hoe u zich
kunt aanmelden. Doe dit snel want voor de bus geldt vol = vol.

