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Agenda 
 
5 juli 2014 
Optreden Groot Orkest, 
Nooit Gedacht op Funtrike 
treffen in Beek en Donk 
 
24 augustus 2014 
Grote verwendag Diomage 
op terrein Fitland in Gemert   
11.00u - 17.00 
 
30 augustus 2014 
Soos met Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
05 september 2014 
Broers/zussen familiedag in 
de Kokse Hoeve. 
19.00u tot 22.00u 
 
13 september 2014 
Soos met Wii / Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
22-27 september 2014 
Collecte Fonds verstandelijk 
gehandicapten 
 
27 september 2014 
Millus Muziek Matinee 
 
03 oktober 2014 
Feestavond voor alle 
mensen met een beperking, 
Kokse Hoeve in Gemert 
 
11 oktober 2014 
Soos met Bingo / Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
23 oktober 2014 
Kienen in Zaal De Pelgrim, 
Mariastraat  44  te Mariahout 
 
25 oktober 2014 
Soos met Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
08 november 2014 
Soos met Karaoke / Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
 
Kijk ook eens op: 
www.kansplusregiogemert.nl 
www.vrijetijdswinkel.net 
www.kansplus.nl 
www.vraagraak.nl 
 

 

Fun Trike Treffen met optreden Nooit Gedacht 

In het weekend van 4-6 juli vindt in Beek en Donk het fun trike treffen plaats. 

Ongeveer 150 trikers zijn aanwezig waarbij ze drie dagen op een gezellige manier 

een favoriete hobby laten zien. Op zaterdag 5 juli is er vanaf 13.00u de gelegenheid 

voor mensen met een beperking om een ritje te maken op een trike. Ons orkest Nooit 

Gedacht zal op deze zaterdagmiddag ook een concert verzorgen. Zij treden op vanaf 

14.30u. Op het terrein zijn diverse spellen aanwezig waaraan je kunt deelnemen. Ook 

staan er diverse stands waar alles op het gebied van trikes te bezichtigen is. Je bent 

van harte welkom. Dus zorg dat je erbij bent want het is reuze gezellig. 

 

Broer- zussen-familiedag  (LET OP DE BIJLAGE) 

Op vrijdag 5 september organiseren weer een broer-zussen-familiedag. In de 

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. 

 

Uitstapje België  

Op zaterdag 24 mei vond het jaarlijkse uitstapje plaats voor ouders en verwanten die 

lid of donateur zijn en vrijwilligers van KansPlus met partner/introducé. Allereerst 

werd een bezoek gebracht aan de bonbonfabriek te Eksel waar bij aankomst koffie 

met taart gereed stond. Het bezoek werd afgesloten met een lunch. Na de middag 

werd een bezoek gebracht aan het mooie stadje Hasselt gevolgd door een 

stadswandeling. Ook werden de Japanse tuinen aangedaan. d. Vervolgens ging het 

terug naar Nederland waar in het Limburgse Soerendonk een geweldig drie-gangen 

diner werd genuttigd. 

 

Schenking van 2.000 euro 

Kansplus regio Deurne/Bakel heeft doordat zij geen kader meer kon vinden voor het 

organiseren van activiteiten moeten besluiten om definitief te stoppen. Voor de 

mensen met een beperking in de regio Deurne/Bakel is dit een enorme domper. Het 

aftredende bestuur van Kansplus regio Deurne heeft besloten om onze regio een 

schenking te doen van 2.000 euro. Op deze manier komt het geld toch nog ten goede 

aan de mensen met een beperking. Wij vinden het jammer dat regio Deurne moest 

stoppen met hun activiteiten. Wij danken de mensen van Deurne voor de prettige 

samenwerking in de afgelopen jaren. 

Daarnaast veel dank voor de mooie schenking van 2.000 euro aan onze regio. 

Bestuursleden gevraagd 

Wij hopen dat bovenstaande onze regio niet overkomt. Onze oproep in de vorige 

nieuwsbrief voor nieuwe bestuursleden heeft helaas geen tips opgeleverd. Door het 

aftreden van Harrie van Rooij, Lisette van de Zanden en Maria Brans is het bestuur 

flink ingekrompen. Daarnaast heeft Anny Vorstenbosch aangegeven dat zij per 1 

januari 2015 zal stoppen als penningmeester van onze vereniging. We zijn dus nog 

steeds op zoek naar invulling van diverse bestuursfuncties. Giel Rijnders uit Beek en 

Donk zal als aspirant-bestuurslid de taken van Lissette overnemen. In de volgende 

nieuwsbrief zal hij zichzelf voorstellen. Nogmaals doen we een dringend beroep op 

de leden om zich beschikbaar te stellen of mensen aan te dragen waarvan zij denken 

dat zij misschien bereid zijn in het bestuur plaats te nemen. 
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