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Van de voorzitter
De tijd gaat snel. Het nieuwe jaar 2018 is al weer twee weken oud.
Vanaf deze plaats wil ik iedereen een gelukkig, gezond en kansrijk
2018 wensen.
Er staan een heleboel ontwikkelingen voor de deur. Zoals eerder
aangekondigd is de opzet van onze Soos gewijzigd, zijn we
maandag 8 januari gestart met de danslessen, wordt de
ledenadministratie opgeschoond en proberen we dit jaar nog meer
leuke nieuwe activiteiten op te zetten.

We gaan er met zijn allen een leuk jaar van maken. Afgelopen vrijdag konden we samen genieten
van een prachtig begin van het carnavalsseizoen. Prins Martijn, Prinses Emma en Adjudant Berry
met hun Raad van Elf gaan er een fantastische carnaval van maken. Met zijn allen gaan we er
nog een mooier 2018 van maken. Wil je met ons meedoen meldt je dan aan voor onze
activiteiten, vertel het aan je vrienden of vriendinnen want ook zij mogen meedoen. Wil je
vrijwilliger worden laat het ons dan ook weten. Heb je leuke ideeën voor activiteiten dan horen we
het ook graag. Tot slot wil ik nog melden dat we op zondag 29 april samen met Kansplus
Someren / Asten een fantastische muziekmiddag gaan organiseren. Uiteraard zal ons
muziekgezelschap Nooit Gedacht daar aanwezig zijn. We gaan er ook feesten met zijn allen met
lekkere hollandse muziek.

Ik heb er zin in, jullie toch ook.

Carnaval van start
Wat is het toch altijd een geweldige avond. De eerste carnavalsavond van Kansplus. Zodra de
muziekklanken klinken staat de dansvloer vol met lachende, hossende en dansende jongelui.
Geweldig. De eerste activiteit van de avond is het afscheid nemen van Prins Maurice, Prinses
Miranda en Adjudant André. Samen met de Raad van Elf zorgden zij vorig jaar voor een
geweldige mooie carnaval. De steek, cape en versierselen afdoen is even een moeilijk moment.
Maar ja, in een nieuw jaar ook weer nieuwe bazen in het Kansplusrijk. Voorzitter Ans van de
Kerkhof heette iedereen van harte welkom en was er van overtuigd dat het weer een gezellige
avond zou worden. Onder leiding van carnavalsvereniging de Laotbeiers uit Gemert en
dweilorkest de Notenknauwers kon het feest pas echt beginnen. Op een ludieke manier werd
bekend dat in het carnavalsseizoen 2018 een mooi stel de carnavalsfestiviteiten zou leiden. Prins
Martijn, Prinses Emma en Adjudant Berry presenteerden zich breeduit lachend aan de
aanwezigen. Tranen vloeiden en vele felicitaties volgden waarna de dansvloer te klein was.
Omdat de Prins en Prinses woonachtig zijn in
Lieshout waren er ook enkele
vertegenwoordigers van carnavalsvereniging
de Laotbloeiers uit Lieshout aanwezig. Grote
klasse natuurlijk. Een minpuntje van de avond
was dat er voor 20.45u al weer taxi's stonden
om sommige van onze mensen op te halen.
Door diverse sponsors werden weer mooie
prijzen beschikbaar gesteld voor de zeer
geslaagde loterij. Het carnavalsseizoen in het
Kansplusrijk is gestart. Er volgen nog drie bijzondere carnavalsmiddagen. Zorg dat je er bij bent
want wie wil er nou niet dansen met een chique Prins, een mooie en lieve Prinses en een
supertrotse Adjudant.

Kerstviering geslaagd
De Kerstviering op zaterdag 16 september was
wederom prima verzorgd. Pastor van de Bosch
ging de aanwezigen voor in deze viering. Hij doet
dat altijd op zijn geheel eigen wijze waarbij het
mooie Kerstverhaal en de Kerstboodschap in de
huidige tijd wordt geplaatst. De muzikale invulling
werd zoals altijd verzorgd door ons orkest Nooit
Gedacht. Een mooie invulling met instrumentale
muziek, mooie zangpartijen en ook de drumband
deed van zich spreken. Na afloop van de
Kerstviering was er voor iedereen weer lekkere wat te eten en te drinken. Lekkere warme
worsten-broodjes en kerstbrood met echte boter. De Kerstviering is een evenement waarbij we

stil staan bij een jaar met mooie activiteiten, een jaar waarin weer veel mooie activiteiten hebben
plaatsgevonden. Ook is er tijd voor de minder mooie dingen in het leven. Kort staan we dan stil bij
onze mensen die in 2017 zijn overleden.

Kerstman in Mariahout
Op zaterdag 22 december vond de Kerstfeestavond plaats bij de Pelgrim in Mariahout.
Carnavalsvereniging De Raopers uit Lieshout en De Heikneuters
uit Mariahout zorgden ervoor dat het weer een gezellige boel
werd. Met de muzikale
klanken van een discotheek
en de Grottendorfer
blaaskapel zat de stemming
er al vlot in. Al onze mensen mochten bij de Kerstman een
cadeau halen waarbij hij voor iedereen een persoonlijk
woordje had. Hierna werden de cadeautjes uitgepakt en kon
de loterij beginnen. Veel mooie prijzen werden beschikbaar gesteld door het bedrijfsleven in
Lieshout en Mariahout. Prins Arjan dun Urste van de Raopers en
Prins Freddy dun Urste van Mariahout genoten met hun gevolg van
een prachtige carnavalsavond. Mooie optredens van Anouk en
Freek en de dansmariekes van de Heikneuters.

CARNAVALSACTIVITEITEN
Zoals je hebt kunnen lezen is de eerste carnavalsavond weer fantastisch verlopen. Ben je niet
geweest dan heb je volgens alle aanwezigen wel iets gemist. Maar er volgen nog drie middagen
waar we met zijn allen carnaval gaan vieren. Zondag 21 januari zijn we present bij
carnavalsvereniging de Teugelders van Ganzendonck. Samen met de Club van 100 van de
Teugelders organiseren we een geweldig leuke middag.
Zaterdag 3 februari zijn Prins Martijn, Prinses Emma, Adjudant Berry en de hele Raad van Elf op
bezoek bij de Soos. Een middag waarbij onze eigen mensen de diverse optredens verzorgen.
Op zondag 4 februari gaan we op bezoek bij de Vliegenmeppers in Boekel. Voor Kansplus de
laatste carnavalsmiddag voordat in het weekend 11-13 februari het echte carnaval overal van
start gaat. Kijk voor aanvangstijden en locatie in de agenda.

Eerste danslessen gestart
De eerste activiteit van Kansplus in 2018 was meteen voor ons een geheel nieuwe activiteit. Voor
diverse deelnemers echter niet want zij volgden voorheen als danslessen bij de avondschool
Gemert. De danslessen worden voortaan georganiseerd door Kansplus. Liefst 12 koppels waren
op tijd aanwezig bij 't Ridderhof in Gemert om onder leiding van Jan en Marianne van de Eijnden.
Acht koppels die al langer dansles volgden en vier nieuwe aanmeldingen. Ze dansen met
evenzoveel vrijwilligers. In de eerste helft van 2018 zullen er 10 danslessen zijn waarna er nog
een avond afgedanst gaat worden
waarbij alle deelnemers een diploma
ontvangen. In overleg met de
organisatie, de vrijwilligers en dansers
wordt daarna bekeken naar
mogelijkheden voor de rest van het
jaar.
Wil jij ook dansen dan kun je een
keertje komen kijken. De aanvang van
de dansavonden is 19.00u in 't
Ridderhof in Gemert. De data worden
opgenomen in de agenda.

Kienen in Mariahout
Al heel veel jaren organiseert Kansplus regio Gemert elk jaar drie kienavonden. Veel mensen
genieten hiervan waarbij mooie prijzen zijn te winnen. De opbrengst van de loterij komt ten goede
van activiteiten binnen onze vereniging. Wil jij ook weleens kienen dan kan dat.
A.s. donderdag 18 januari is de eerste kienavond van dit jaar.
In maart is het kienen op donderdag 15 maart.
Zorg dat je tijdig aanwezig bent. De aanvang van het kienen is 20.00 uur waarbij de zaal vanaf
19.00 u open is.

Activiteiten in de komende maanden
Donderdag 18 januari
Kienen bij Kansplus voor Kansplus
Café de Pelgrim, Mariastraat 21-23 in Mariahout.
Aanvang 20.00 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

Maandag 22 januari
Dansles 2
Zaal 't Ridderhof, Ridderplein 19 in Gemert
Aanvang 19.00 uur

Maandag 29 januari
Dansles 3
Zaal 't Ridderhof, Ridderplein 19 in Gemert
Aanvang 19.00 uur

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

Maandag 5 februari
Dansles 4
Zaal 't Ridderhof, Ridderplein 19 in Gemert
Aanvang 19.00 uur

Zaterdag 17 februari
Soos: Hapjes maken en eten (schort meenemen)
Kunstlokaal, Vondellaan 49 in Gemert.
Aanvang 13.30 uur - Eindtijd 16.00u
Maandag 19 februari

Dansles 5
Zaal 't Ridderhof, Ridderplein 19 in Gemert
Aanvang 19.00 uur

Maandag 26 februari
Dansles 6
Zaal 't Ridderhof, Ridderplein 19 in Gemert
Aanvang 19.00 uur
Zaterdag 3 maart
Soos: Regter Eind (Polder Express)
Kunstlokaal, Vondellaan 49 in Gemert.
Aanvang 13.30 uur - Eindtijd 16.00u

Maandag 5 maart
Dansles 7
Zaal 't Ridderhof, Ridderplein 19 in Gemert
Aanvang 19.00 uur

Maandag 12 maart
Dansles 8
Zaal 't Ridderhof, Ridderplein 19 in Gemert
Aanvang 19.00 uur

Donderdag 15 maart
Kienen bij Kansplus voor Kansplus
Café de Pelgrim, Mariastraat 21-23 in Mariahout.
Aanvang 20.00 uur

Zaterdag 17 maart
Soos: Karaoke (Verkleedkleren)
Kunstlokaal, Vondellaan 49 in Gemert.
Aanvang 13.30 uur - Eindtijd 16.00u

Maandag 19 maart
Dansles 9
Zaal 't Ridderhof, Ridderplein 19 in Gemert
Aanvang 19.00 uur

Maandag 26 maart
Dansles 10
Zaal 't Ridderhof, Ridderplein 19 in Gemert
Aanvang 19.00 uur

Zaterdag 31 maart
Soos: Voorjaarsspeurtocht door het dorp
Kunstlokaal, Vondellaan 49 in Gemert.
Aanvang 13.30 uur - Eindtijd 16.00u

