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Van de voorzitter 

  

Het jaar 2017 is weer bijna voorbij en het nieuwe jaar staat alweer voor de deur. Wij hebben 

alvast onze nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken. Daarover in het volgende artikel meer 

informatie. Het afgelopen jaar was voor Kans Plus een jaar met 

vele mooie activiteiten en ontwikkelingen. Zo wordt de opzet van de Soos 

gewijzigd met veel nieuwe activiteiten zowel in de Soos ruimte maar ook 

daarbuiten. Ook gaan we de danslessen van de Avondschool Gemert 

onder de activiteiten van Kansplus organiseren. In het nieuwe jaar 

bekijken we welke cursussen nog meer georganiseerd kunnen worden. 

Een mooie uitbreiding van ons activiteitenaanbod. Daarnaast proberen 

we met meerdere organisaties samenwerking te zoeken zodat het vooral 

voor onze doelgroep duidelijk is onder welke verantwoordelijkheid 

activiteiten voor hun worden georganiseerd.  

We sluiten 2017 af met nog twee mooie activiteiten, de kerstviering in Gemert en de Kerstavond 

in Mariahout. Over alle komende activiteiten kun je in deze nieuwsbrief nog veel meer lezen. Ik 

wens alle mensen van Kansplus een gezellig en feestvol uiteinde van 2017 en een mooi en 

vooral gezond 2018. 

 

 

Nieuwsbrief in een nieuw jasje 

 

Zoals je ziet hebben we de Nieuwsbrief helemaal in een nieuw jasje, zeg maar gerust nieuwe jas, 

gestoken. Een duidelijkere opzet waarin het mogelijk is om meer informatie te verstrekken. Ook 

hebben we meer ruimte om verslag te doen van activiteiten welke we hebben georganiseerd en 

foto's te delen. In de toekomst willen we ook een rubriek opzetten waarin we een vrijwilliger of een 

van onze mensen met een beperking laten vertellen over een activiteit of zijn dagelijkse 

bezigheden. Als jullie eens een stukje willen schrijven voor de nieuwsbrief is dat ook mogelijk. 

Stuur dit dan naar het mailadres: kansplusgemert@hotmail.com. Een foto van jouw of de activiteit 

zorgt voor een betere aankleding van de nieuwsbrief.Graag horen we jullie reactie op de nieuwe 

opzet en misschien kunnen we de nieuwsbrief dan nog beter maken. 
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Aanmelden dansles Kansplus 

  

Op maandag 8 januari 2018 starten we met een nieuwe activiteit: DANSLESSEN.        Deze 

cursussen werden voorheen georganiseerd door Jan Pennings van de Avondschool. Kansplus 

heeft het organiseren van deze dansles overgenomen. Jan van de Eijnden zal de lessen blijven 

geven bijgestaan door vele vrijwilligers. Elke danser heeft een vrijwilliger als danspartner. In de 

eerste helft van 2018 zijn er 10 danslessen. De kosten hiervoor bedragen 37.50 euro. Deze 

danslessen vinden plaats bij het Ridderhof op   de maandagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur. 

Wil jij ook meedoen aan de danscursus dan kun je je aanmelden 

via het mailadres: kansplusgemert@hotmail.com.  Heb je zelf een 

vrijwilliger als danspartner dan kun je dit doorgeven anders zorgen 

wij voor een vrijwilliger. 

 

 

 

Actualiseren ledenlijst 

  

In de komende maanden zullen Mark Royackers en Jan Leenders werken aan het actualiseren 

van onze ledenbestand. Dit is nodig omdat de huidige lijst niet compleet is en gegevens niet 

correct zijn. Binnenkort ontvangen al onze mensen met een beperking, alle vrijwilligers en 

donateurs een bericht via mail of per post. Soms zal dit ook lopen via de diverse 

woonvoorzieningen. Wij vragen u dringend om daarna zo spoedig mogelijk de juiste gegevens op 

het nieuwe ledenformulier te vermelden en op te sturen. Het is mogelijk dat u onlangs al een 

wijziging hebt doorgegeven. Ook dan verzoeken wij u het nieuwe formulier zo volledig mogelijk in 

te vullen. Op deze wijze hopen wij alles weer compleet te hebben en dat al onze leden op tijd de 

juiste informatie krijgen. 

Uw medewerking zorgt voor een actuele ledenlijst en minder werk voor Mark en Jan. 

 

Soos in nieuw jasje 

  

Sinds enige tijd organiseren we met de soos verschillende activiteiten, ook buiten het gebouw. De 

invulling van het programma verandert ook. We zijn veel actief bezig, iets dat onze cliënten zeker 

waarderen hebben we gemerkt. Om ervoor te zorgen dat we altijd voldoende begeleiders hebben 

bij de activiteiten, en voldoende materialen gaan we werken met het opgeven 

voor de soos. Dat betekent, dat het programma voor 3 maanden bekend 

gemaakt wordt. Elke twee weken is er op zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 

16.00 uur soos. Als je niet bent opgegeven voor een activiteit, kan het 

betekenen, dat je niet mee kunt doen. Opgeven graag voor een maand vooruit, 

zodat we een goede planning kunnen maken. Opgeven of afmelden kan bij Yvonne Penninx (zie 

foto).(yvonnepenninx88@gmail.com ). 

Zij verstuurt ook de e-mails van de soos, en zal laten weten als er iets verandert. Zij verstuurt ook 

de e-mails van de soos, en zal laten weten als er iets verandert. 
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Kerstavond Mariahout 

  

Zaterdag 22 december organiseren we in samenwerking met de carnavalsverenigingen de 

Heikneuters en de Raopers een Kerstavond. De muziek wordt verzorgd door de Grottendorfer 

blaaskapel. Deze avond is bestemd voor onze mensen met een beperking in Laarbeek. Zij 

ontvangen een persoonlijke uitnodiging. De aanvang van de avond is 19.00 uur, in De Pelgrim in 

Mariahout. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geslaagde Sint Nicolaasactiviteiten 

  

Het was weer spannend voor veel mensen van Kansplus in Gemert en Beek en 

Donk. Sinterklaas bezocht natuurlijk ook onze mensen. Op vrijdagavond 24 

november was de Sint aanwezig bij de Kokse Hoeve in Gemert om samen met zijn 

Pieten er een gezellige avond van te maken met veel kadootjes. Twee dagen later, 

op zondag 26 november, kwam de Sint onze mensen bij het Huukske in Beek en 

Donk verwennen.  

 

 

    

 



 

Activiteiten in de komende maanden  

Zaterdag 16 december 

Kerstviering  te Gemert met muzikale begeleiding van Nooit Gedacht. 

Kunstlokaal, Vondellaan 49 in Gemert. 

Aanvang 14.00 uur  -  Eindtijd 16.00 uur 

  

Vrijdag 22 december 

Kerstfeestavond voor Laarbeek 

Café de Pelgrim, Mariastraat 21-23 in Mariahout. 

Aanvang 19.00 uur  -  Eindtijd 22.00 uur 

  

Zaterdag 6 januari  

Soos:  Nieuwjaars Soos 

Kunstlokaal, Vondellaan 49 in Gemert. 

Aanvang 13.30 uur  -  Eindtijd  16.00u 

  

Maandag 8 januari  

Danslessen 

't Ridderhof, Ridderplein 19 in Gemert. 

Aanvang 19.00 uur  –  20.30 uur 

  

Vrijdag 12 januari 

Carnaval met bekendmaking Prins, Prinses en Adjudatn 

Kokse Hoeve, Koksedijk 25 in Gemert 

Aanvang 19.00 uur  –  22.00 uur 

  

Zaterdag 20 januari  

Soos: Oud hollandse spelen 

Kunstlokaal, Vondellaan 49 in Gemert. 

Aanvang 13.30 uur  -  Eindtijd  16.00u 

  

Zondag  21 januari  

Carnaval bij de Teugelders van Ganzendonck 

Zaal v.d. Burgt,  Heuvelplein 21 in  Beek en Donk. 

Aanvang 13.30 uur  -  Eindtijd  16.30u 

  

Zaterdag 3 februari  

Soos: Loat Bloeiers Carnaval 

Kunstlokaal, Vondellaan 49 in Gemert. 

Aanvang 13.30 uur  -  Eindtijd  16.00u 

  

Zondag 4 februari  

Carnaval Boekel bij de Vliegenmeppers 

Zaal La Compagnie, Kerkstraat 52 in Boekel 

Aanvang 13.30 uur  -  Eindtijd  17.00u 

 

 

 

 


