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Agenda
18 mei 2014
Optreden Groot Orkest,
Nooit Gedacht in
Zorgcentrum Brunswijck te
Eindhoven

24 mei 2014
Uitstapje busreis voor ledendonateur, vrijwilligers met
partner/introduce

24 mei 2014
Soos met Karaoke / Disco
14.00u tot 16.15u

7 juni 2014
Soos met Wii / Disco
14.00u tot 16.15u

21 juni 2014
Soos met Tapas / Play Back
14.00u tot 16.15u

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

5 september 2014
Broers/zussen familiedag
voor iedereen leden,
donateurs en vrijwilligers
30 augustus 2014
Soos met Wii / Disco
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 13.30u 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
waarna ook zij een ritje kunnen maken. 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. Alle donateurs van Kansplus regio Gemert zijn van
harte welkom. Dus zorg dat je erbij bent want het is reuze gezellig.
Uitstapje busreis
Op zaterdag 24 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 een
bonbonfabriek te Eksel en aan Hasselt een mooi stadje in België. Allereerst
bezoeken wij de bonbonfabriek Anmandis te Eksel, bij aankomst is er koffie met
taart, daarna een rondleiding in de fabriek. We sluiten af met een lunch.
Voor het middag programma rijden we naar Hasselt.
We starten met een stadswandeling onder begeleiding van twee gidsen, daarna
hebben we een uur vrij om zelf in te vullen. We vervolgen onze trip met een bezoek
aan de Japanse tuinen te Hasselt. We sluiten af met een 3 gangen diner te
Soerendonk
De kosten zijn € 45,00 per persoon te voldoen contant bij aanmelding of over te
maken op bankrekening NL85 RABO01161 05 003
Inbegrepen; busreis, koffie met taart en lunch, stadswandeling Hasselt, bezoek
Japanse tuinen te Hasselt en diner incl.1 cons. te Soerendonk.
Verwachte thuiskomst is: 21.15u. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Dus
geef je snel op via dit mailadres of bel met Thea: 0492-367265.
Bestuursleden gevraagd
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 op zoek naar invulling voor de onderstaande functies.
Twee personen om zitting te nemen in het dagelijks bestuur. Functie kan zijn
voorzitter, secretaris of penningmeester. Daarnaast zoeken we nog een bestuurslid
voor Beek en Donk.
We doen een dringend beroep op iedereen want zonder een goede bezetting wordt
het steeds moeilijker om de activiteiten te blijven organiseren.
Beheer website
Sinds vorig jaar beschikken we over een nieuwe website. Voor het beheer en
actueel houden van de website zijn we op zoek naar iemand die hier enkele uurtjes
in de maand tijd in wil steken. Hebt u interesse dan kunt u contact opnemen
secretaris Jan Leenders, telefoon 06-20643139.

