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Van de voorzitter
In de vorige nieuwsbrief gaf ik al aan: “Ik heb er zin in, jullie
ook”. De carnaval was daar het voorbeeld van.
Fantastische dagen waarin we met zijn allen veel plezier
hebben gemaakt. In dit voorwoord wil ik vooral jullie
aandacht vragen voor het regiofeest wat we samen met
Someren, Asten en Deurne organiseren. Een gezamenlijk
initiatief van deze Kansplus regio’s. Dit mag je niet missen.
Het regiofeest vindt plaats op zondag 29 april in
Cultuurcentrum Martien van Doorne in Deurne. Verderop in
de nieuwsbrief lees je hier veel meer informatie over.
Tot slot wil ik vooral iedereen uitnodigen voor onze
jaarvergadering op dinsdag 27 maart a.s. U bent
uitgenodigd vanaf 19.30 uur, in het kunstlokaal, Vondellaan
49 in Gemert. Graag willen wij u vertellen over het afgelopen jaar en onze plannen voor de
komende tijd. Daarna zal Loes Maas u meer vertellen over ORO na de reorganisatie met Diomage en
wat zij allemaal doen voor onze mensen met een beperking.

Ik heb er weer zin in, jullie toch ook.

Carnaval alweer voorbij
Onze carnavalsactiviteiten zijn alweer voorbij. We hebben vier fantastische carnavalsdagen
gehad. In de vorige nieuwsbrief stond al een kort verslag van de bekendmaking van onze Prins,

Prinses en Adjudant in Gemert. Op zondagmiddag
21 januari waren we in Beek en Donk te gast bij De
Teugelders van Ganzendonck. Het was weer een
gezellige middag waarbij de feeststemming door het
duo de Patatjes er goed ingebracht werd. Prins Luuk
XLVI van Ganzendonck had ook nog enkele
onderscheidingen voor Prins Martijn, Prinses Emma
en Adjudant Berry. Op zondag 4 februari ontvingen
zij ook een mooie onderscheiding van Vorst Giel van
de Vliegenmeppers. Alle aanwezigen mochten op de foto met Miss Nederland 2017
Nicky Opheij. Zij deed dat op een fantastische wijze
waarbij ze voor iedereen een woordje had en op het
podium ook nog volop met onze mensen meezong.
Op zaterdag 3 februari was ons carnavalsfeest bij de
Soos. DJ Arjan bracht er de stemming al vlug in en
onze

eigen

mensen

zorgden

voor

enkele

fantastische optredens. Carnaval 2018 was weer
een groot succes. Voor foto’s kun je kijken op onze
website

www.kansplusregiogemert.nl.

Alle foto's zijn gemaakt door Marcel van Kerkhof uit Beek en Donk.

Vacatures bij Kansplus
Jij wilt je graag inzetten als vrijwilliger en je wilt daar een stukje waardering voor terug dan moet
je nu verder lezen. Onze vereniging is al een tijdje op zoek naar een nieuwe secretaris. De
secretaris maakt deel uit van het algemeen bestuur
en dagelijks bestuur. Zij komen ongeveer zes keer per
jaar bij elkaar. Je bent verantwoordelijk voor het
notuleren, verslagleggen en archiveren. Je werkt mee
aan het maken van de nieuwsbrief en daarnaast mag
je ook mee doen met het organiseren van activiteiten.
Ook is onze vereniging op zoek naar enkele
vrijwilligers voor onze soos. De soos-activiteiten
vinden om de twee weken plaats van 14.00 u tot 16.15
u in het kunstlokaal in Gemert. Vaak gaan we echter ook op pad om een leuke activiteit te
ondernemen. Tot slot is ons muziekgezelschap Nooit Gedacht nog op zoek naar enkele
vrijwilligers om onze mensen te helpen met het aanwijzen van de noten. Wil jij onze mensen met
een beperking ondersteunen en begeleiden tijdens de soos dan stellen wij jouw reactie bijzonder
op prijs. Vrijwilliger zijn bij Kansplus regio Gemert/Laarbeek/Boekel is hartstikke leuk. Het kost je
een beetje tijd maar je krijgt er ongelooflijk veel plezier en waardering voor terug. Onze mensen
met een beperking geven je energie, zijn altijd enthousiast en zorgen voor een lach en een traan.
Voor meer informatie m.b.t. onze vereniging kijk op www.kansplusregiogemert.nl. Je kunt ook
een mail sturen naar kansplusgemert@hotmail.com of neem contact op met voorzitter Ans van
de

Kerkhof

(06-25042032)

of

penningmeester

Jan

Leenders

(06-20643139)

Regiofeest Kansplus Gemert, Someren, Asten en Deurne
Op zondag 29 april organiseren we
samen met de Kansplusafdelingen
Someren, Asten en Deurne een
fantastisch regiofeest. In het
cultuurcentrum Martien van Doorne
in Deurne kun je genieten van enkele
fantastische optredens. Natuurlijk
is Nooit Gedacht van de partij, een
bekende DJ en daarnaast optredens
van de percussiegroep de Vrolijke
Noot en de dansgroep Special Start.
Om het feest ook met feestelijke
muziek te laten eindigen zijn we nog
op zoek naar een fantastische
afsluiter.

Dit regiofeest mag je
natuurlijk niet missen.
De middag begint om 14.00 uur en
om 17.00 uur is het feest afgelopen.
Wil je bij dit regiofeest zijn dan wel
even van te voren even aanmelden.

Dit kan bij een van de onderstaande mailadressen:
KANSPLUSGEMERT@HOTMAIL.COM OF PENNINGMEESTER@KANSPLUS-ASD.NL
Nodig je vrienden, vriendinnetjes of familie uit. De entree is gratis en samen genieten we
allemaal van een hele mooi feestmiddag.

Jaaragenda
Een beetje laat maar onze jaaragenda is nu definitief vastgesteld. De jaaragenda hebben we als
bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd. Daarnaast is de jaaragenda altijd op onze website te zien en
te downloaden. Ga daarvoor naar: www.kansplusregiogemert.nl

Afscheid van Clemens Verbrugge
Muziekvereniging Nooit Gedacht Gemert en Kans Plus hebben in een mooie afscheidsdienst in
Nia Domo in Boekel afscheid genomen van lid Clemens Verbrugge. Na een kort ziekbed
overleed Clemens op carnavalszondag op 59 jarige leeftijd. Muziek was zijn lust en leven en
daarom speelde hij vanaf de oprichting bij muziekvereniging Nooit Gedacht, de laatste jaren de
grote trom. Tijdens de
dienst zongen de leden
van Nooit Gedacht
komend uit Laarbeek,
Gemert-Bakel en Boekel
drie liedjes op verzoek
van de familie. Anouk en
Bianca zongen speciaal
voor hun vriend de
mooiste liederen met in
het achtergrond koor de
overige leden. Het was
zelfs vijftien jaar geleden
dat het lied Samen Sterk
weer eens werd gezongen. Tijdens de dienst haalden familie, oud buurtgenoot en verplegend
personeel herinneringen op aan deze Boekelaar die sinds het overlijden van zijn ouders in
Gemert vertoefde. De laatste maanden van zijn ziek zijn verbleef Clemens bij zijn oudste zus
waar hij door zijn broers en zussen werd verzorgd tot aan zijn overlijden. Clemens Verbrugge,
een mooi mens, broer, medebewoner, allemansvriend, sigaretjesroker, fietser, muziekmaker,
vakantievierder en dierenliefhebber, het ga je goed op je laatste reis. Je vriendinnen en
vrienden van Nooit Gedacht en Kansplus zullen jou missen.

Soostijden onjuist in agenda
In de vorige nieuwsbrief stonden verkeerde tijden m.b.t. de Soos vermeld.
Deze tijden zijn nu wel in de agenda goed opgenomen. De Soos start om
14.00 uur en eindigt om 16.15 uur. Op de foto zie je een schaal met lekkere
hapjes die op onze soosmiddag zijn klaar gemaakt en natuurlijk opgegeten.

Wil jij ook deelnemen aan onze soosactiviteiten meld je dan aan bij Yvonne
Penninx yvonnepenninx88@gmail.com.

Kienen in Mariahout
Op donderdag 15 maart kun je weer gaan kienen bij Kansplus. Wil
je een mooie prijs winnen dan moet je dit niet missen. De aanvang
van de kienavond is 20.00 uur en deze vindt zoals altijd plaats in
Zaal de Pelgrim in Mariahout. Zorg dat je op tijd aanwezig bent.

Activiteiten in de komende maanden
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 14.00 uur - Eindtijd 16.15 uur

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

Dinsdag 27 maart
Jaarvergadering Kansplus Gemert
Kunstlokaal, Vondellaan 49 in Gemert.
Aanvang 19.30 uur - Eindtijd 21:00 uur

Vrijdag 30 maart
Diploma uitreiking danslessen
Zaal 't Ridderhof, Ridderplein 19 in Gemert
Aanvang 19.30 uur – 22.00 uur

Zaterdag 31 maart
Soos: Voorjaarsspeurtocht door het dorp
Kunstlokaal, Vondellaan 49 in Gemert.
Aanvang 14.00 uur - Eindtijd 16.15 uur
Zaterdag 14 april
Soos: Sportmiddag
Kunstlokaal, Vondellaan 49 in Gemert.
Aanvang 14.00 uur - Eindtijd 16.15 uur

Zaterdag 28 april
Soos: Koningsspelen
Kunstlokaal, Vondellaan 49 in Gemert.
Aanvang 14.00 uur - Eindtijd 16.15 uur

Zondag 29 april
Groot Regiofeest Kansplus Gemert, Laarbeek, Boekel, Someren, Asten, Deurne
Cultuurcentrum Martien van Doorne, Marinetplein in Deurne
Aanvang 14:00 uur - Eindtijd 17:00 uur

Kansplus regio Gemert
Secretariaat: Oude Bemmerstraat 8
5741 EB Beek en Donk
Tel. 0492 - 450240

Mail: kansplusgemert@hotmail.com

U wilt het ontvangen van deze nieuwsbrief wijzigen.

U kunt mailadres wijzigen of mailadres verwijderen uit onze lijst

