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Agenda 
 
 
Zaterdag 25 juni 
Soos Kansplus 
14.00u tot 16.15u 
 
 
 

Juli en Augustus 

Zomervakantie 

 
 
Zondag 28 augustus 
Broer/zussen en familiedag 
met Nooit Gedacht. 
13.30u tot 18.00u. 
 
Zaterdag 10 september 
Soos Kansplus 
14.00u tot 16.15u 
 
Zaterdag 24 september 
Millus Muziek Matinee, met 
optreden van Nooit Gedacht. 
Aanvang 11.00 u. 
 
Collecte Fonds VG  
26 Sep t/m 2 Okt 
 
Zondag 2 oktober 
Optreden Nooit Geacht in de 
Eendracht. 
Aanvang 14.00 u. 
 
Vrijdag 7 oktober 
Feestavond Kansplus regio 
Gemert. 
18.30 u tot 22.00 u 
 
Zaterdag 8 oktober 
Soos Kansplus 
14.00u tot 16.15u 
 
Zaterdag 22 oktober 
Soos Kansplus 
14.00u tot 16.15u 
 
Donderdag 27 oktober 
Kienen in zaal De Pelgrim in 
Mariahout. 
Aanvang 20.00u 
 
 
Kijk ook eens op: 
www.kansplusregiogemert.nl 
www.kansplus.nl 
www.vraagraak.nl 
 

 

Broer / zussen en familiedag wordt spektakel met optreden Nooit Gedacht 

De broer / zussen en familiedag stond gepland op zondag 26 juni. Door 

omstandigheden hebben we deze moeten verplaatsen naar zondag 28 augustus. 

Maar dan krijgen we ook een geweldig programma bij Outdoor Laarbeek en Beek en 

Donk. We kunnen aan diverse activiteiten deelnemen de hoogte in klimmen, zelfs met 

rolstoel maar ook diverse activiteiten op de grond. Naast deze activiteiten kunnen we 

ook genieten van het optreden van ons eigen muziekgezelschap Nooit Gedacht. 

Uiteraard zorgen we ook nog voor de nodige frietjes.Consumpties tijdens deze 

activiteit zijn voor eigen rekening. 

 

Het programma ziet er als volgt uit. 

13.30 u  Ontvangst bij Outdoor Laarbeek in Beek en Donk 

13.45 u  Start spellen 

15.30 u  Optreden Nooit Gedacht 

16.00 u  Suprise 

16.15 u  Optreden Nooit Gedacht 

16.45 u  Smakelijk eten 

 

Meld je aan om mee te doen met deze geweldige activiteit. Je broer/zus of familie zijn 

bij deze activiteit van harte welkom. Aanmelden kan per mail of telefoon. 

Mail: kansplusgemert@hotmail.com of bel 06-20643139. 

Uitstapje busreis 
Het jaarlijks uitstapje op zaterdag 28 mei was bijzonder. Jammer van het lage aantal 
deelnemers maar zij die aanwezig waren vonden het bijzonder. In het centrum van 
Lottum werd een bezoek gebracht aan de Rozenhof. ’s-Middags werd onder 
begeleiding van een gids een bezoek gebracht aan het nieuwe futuristische 
treinstation in Arnhem.  
Uiteraard was er ook aan de hongerige magen gedacht. 

Vrijwilliger website Kansplus regio Gemert 

We zijn op zoek naar iemand die voor onze vereniging de website wil gaan beheren. 

Je hoeft niet veel kennis te hebben want je krijgt goede uitleg hoe je de site bij kunt 

werken. Het bij houden van de site kun je thuis doen en je kunt zelf bepalen wanneer. 

Per maand kost je dat ongeveer twee uurtjes. Misschien ben jij de juiste persoon. 

Voor meer informatie kun je ccontact opnemen met secretaris Jan Leenders.  

Bel hiervoor 06 – 20643139. 

Vol programma Nooit Gedacht in 2016 

Op zaterdag 4 juni bracht Nooit Gedacht op uitnodiging een bezoek aan de Efteling. 

Twee keer werd er een half uur opgetreden. De rest van de dag mochten de 

deelnemers en begeleiders (totaal 54 personen) door de Efteling struinen. Na de 

vakantie heeft ons muziekgezelschap Nooit Gedacht een overvol programma met 

maandelijks een optreden. Te beginnen op zondag 28 augustus op onze 

broer/zussen en familiedag. Op zaterdag 24 september tijdens het Millus 

muziekmatinee. Op zondag 2 oktober treedt het groot orkest op in de Eendracht in 

Gemert in samenwerking met mannenkoor “Van wor ik ben”. Aanvang 14.00 uur. Op 

zondag 6 november gaan we naar Aarle Rixtel tijdens Leef je in, Leef je Uit. Het jaar 

2016 wordt afgesloten tijdens ons eigen kerstfeest op zaterdag 17 december. 

Genoeg optredens om je eens te laten zien en te genieten van gezellige muziek. 
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