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We gaan de vakantie tegemoet. Daar hebben we met zijn allen veel zin in. De activiteiten van Kansplus liggen
in juli en augustus stil. Daarna gaan we er weer met veel plezier tegenaan. Het
jaarlijkse reisje, Nooit Gedacht naar de Efteling, de Soos met hele mooie activiteiten,
de danscursus die weer start. We hopen dat nog meer mensen deelnemen aan onze
activiteiten. De deelname is al goed maar iedereen mag meedoen. Ook zijn we al
bezig met volgend jaar. Dan bestaat Kansplus regio Gemert liefst 60 jaar. We willen
een paar mooie jubileumactiviteiten gaan organiseren. Welke?, dat verklappen we
nog niet.

Ik wens iedereen prettige vakantie met mooi weer en veel plezier.

Familie-broer-zussendag succes
Op zaterdag 12 mei organiseerden we onze jaarlijkse familiedag. Dit jaar was iedereen uitgenodigd in
bowlingcentrum Nia Domo in Boekel. Doel is vooral om ook de familie, broer en zussen van onze mensen met
een beperking te betrekken bij een activiteit van onze
vereniging. We begonnen met een uurtje bowlen en
iedereen was bijzonder fanatiek om zijn beste beentje voor
te zetten. Uiteindelijk kan er maar één de winnaar zijn. Vijf
keer wist hij alle kegels om te gooien en het was Peter
Frank Spierings met de hoogste score. Proficiat. Na het
bowlen kon men zich opgeven voor karaoke. Dan blijkt
telkens weer dat wij veel bijzonder talent in huis hebben.
Onder het zingen kon men ook nog genieten van heerlijke
friet en een snack. Een bijzonder geslaagde activiteit. Hoe
leuk mensen het vinden kun je lezen in het volgende artikel.

Kans met een grote PLUS
Wij zijn ongeveer 20 jaar geleden in aanraking gekomen met Kans Plus in de regio Gemert. We waren wel al
eerder bekend met Kans Plus maar niet in deze regio. Vrij snel kwamen we erachter dat deze regio veel
organiseerde voor deze groep mensen met een beperking. Dat is natuurlijk alleen al een pluim waard. Door
de jaren heen hebben er veel bezuinigingen plaatsgevonden voor mensen met een beperking, bij Kans Plus
hebben wij daar weinig van gemerkt. Dit blijkt wel door wat er allemaal wordt georganiseerd. Dagje Efteling /
Orkest Nooit Gedacht en hun optredens /
muzieklessen / Sinterklaas viering, de soos
op zaterdagmiddag en niet te vergeten de
Familiedag. En zo zullen er nog meer
activiteiten zijn, eigenlijk teveel om op te
noemen en we willen natuurlijk niemand
tekort doen.
Alleen al daarvoor is het de moeite waard
om daarover te schrijven, want dat is altijd
weer een feestje om daarheen te gaan. Het
wordt door vrijwilligers gerund, maar het is
niet vanzelfsprekend vrijwillig, er zitten ook
verplichtingen aan en dat doen ze dan toch maar voor deze groep mensen met een beperking. Ze offeren hun
eigen schaarse vrije tijd hiervoor op. Alles om deze mensen een geweldige dag te bezorgen en laten we het
dan nog maar niet hebben hoeveel tijd er gemoeid is om dit allemaal te organiseren. Het toelaten van
vrienden bij de familiedag is een verruiming voor deze doelgroep. Heel bijzonder om te zien dat samenzijn
door met elkaar door te bowlen, te zingen bij de Karaoke, gezellig samen te eten wat dit oplevert: Allemaal
lachende gezichten en dankbaarheid. Daar smelt je als ouder toch voor? Dat is echt bijzonder en dat allemaal
mogelijk door wat Kans Plus voor hen organiseert. Wat ook zo bijzonder is dat jonge mensen zich nog steeds
blijven aansluiten in het bestuur en deze koers blijven varen. Dat is natuurlijk geweldig als mensen afvallen
door bepaalde oorzaken of leeftijd. Je zou haast zeggen dat het in de genen
zit, het is een gave wat deze mensen bezitten met daarnaast een hart vol
liefde waartoe ze bereid zijn om ook hiervan een deel af te willen geven. Wij
willen iedereen dan ook bedanken die zich voor deze groep mensen inzet en
in de toekomst zal inzetten.

Kans Plus, jullie zijn een voorbeeld voor vele organisaties.
Wat jullie bereiken met de organisatie is grenzeloos. Jullie zijn voor ons dan
ook Kans met een grote PLUS.
Namens een hele dankbare en trotse familie.

Nooit Gedacht weer naar Efteling
Ons orkest Nooit Gedacht zal ook dit jaar weer acte de présence geven in de Efteling. Als de vakanties nog
maar net voorbij zijn, zaterdag 25 augustus, vertrekt Nooit Gedacht
alweer voor de 5e keer met een volle bus naar de Efteling waar zij
tweemaal op mogen treden op de kiosk bij het Anton Pieckplein
tegenover restaurant Het Witte Paard. De rest van de dag mag men
gebruik maken van alle attracties van het park. We hopen dat het
weer een mooie zonnige en onvergetelijke dag gaat worden. Op de
foto het optreden van Nooit Gedacht in de Efteling in 2016.

Aanmelden danslessen
In het voorjaar zijn we voor het eerst gestart met de danslessen. Deze werden voorheen georganiseerd door
de Avondschool Gemert maar tegenwoordig onder de vlag van Kansplus. In het najaar 2018 en voorjaar 2019
zullen we weer 20 avonden organiseren o.l.v. Jan van de Eijnden en zijn vrijwilligers. Bij de eerste deelname
konden we maar liefst 11 koppels verwelkomen. Wil je in het najaar ook weer deelnemen aan de danslessen
geef je dan op. De dansavonden vinden plaats vanaf 24 september t/m begin december. De aanvang is
19.00u en de les is 90 minuten. De kosten voor 20 lessen zijn 75,00 euro. Je kunt je aanmelden voor de
danscursus door een mailtje te sturen naar ons mailadres: kansplusgemert@hotmail.com. Doe dit in ieder
geval voor 1 september.

Succesvolle actie Rabobank voor Kansplus
Elk jaar organiseert de Rabobank een clubactie voor verenigingen in de regio. Dit
jaar hebben we ons als Kansplus ook ingeschreven voor deze actie. Leden van
de Rabobank konden stemmen op maximaal 5 verenigingen. Per stem ontvangt
een vereniging dan een leuk bedrag. Van de 60 verenigingen die in Gemert hun
prijs in ontvangst mochten nemen eindigden wij als Kansplus / Nooit Gedacht op
een zevende plaats. Een heel mooi resultaat wat een bedrag opleverde van ruim
625 euro. Alle mensen die een stem op ons hebben uitgebracht heel erg
bedankt.

Reisje Kansplus
Elk jaar organiseren we voor ouders, familie, vrijwilligers onze jaarlijkse busreis. Deze zal dit jaar plaatsvinden
op zaterdag 1 september. We gaan dit jaar als hoofactiviteit de tuinen van Appeltern bekijken. Een uitnodiging
met alle informatie ontvangt u in augustus waarbij u zich dan ook kunt aanmelden. Houdt zaterdag 1
september dus vrij in uw agenda

Afsluiting Soos
Zaterdag 23 juni was de laatste soosmiddag van het eerste halfjaar. De zomervakantie werd dit jaar voor het
eerst ingeluid met een klein afscheidsfeestje. De deelnemers van de soos hebben die middag hun beste
beentje voorgezet om vanaf 15.30 uur de genodigden ( en zichzelf ) te kunnen verwennen met lekkere hapjes
en een drankje. Er was heerlijke groentesoep gemaakt, lekkere wraps met allerlei vullingen. Prikkers en
allerlei lekkere drankjes. De ouders en familieleden met begeleiders die aanwezig waren hebben samen met
de deelnemers genoten. Het was een mooie afsluiting van een gezellig half jaar. Het programma voor na de
vakantie werd toegelicht door de voorzitter en nog eens uitgelegd, waarom het belangrijk is dat mensen zich
aanmelden voor de activiteiten van de soos. Het email bestand werd nog aangevuld met adressen en zo
sloten de vrijwilligers en deelnemers van de soos deze gezellige middag af. De vrijwilligers zijn alweer druk
bezig met de rest van het jaar en staan te popelen om in september weer te beginnen.
Iedereen een fijne vakantie en tot 2 september.

Activiteiten tweede halfjaar 2018

Zondag 19 augustus
Grote verwendag Diomage
Zaterdag 1 september
Jaarlijks reisje vrijwilligers en ouders
Zaterdag 8 september
Soos: Vissen in Lieshout
Aanvang 14.00 uur - Eindtijd 16.15 uur
Zaterdag 22 september
Soos: Knutselmiddag
Kunstlokaal, Vondellaan 49 in Gemert.
Aanvang 14.00 uur - Eindtijd 16.15 uur
Maandag 24 september
Dansles 1
Danszaal nog onbekend
Aanvang 19.00 uur - Eindtijd 20.30 uur
Maandag 1 oktober
Dansles 2
Danszaal nog onbekend
Aanvang 19.00 uur - Eindtijd 20.30 uur

Vrijdag 5 oktober
Feestavond Kansplus
Kokse Hoeve, Kokse dijk 25 in Gemert
Aanvang 18.30 uur - Eindtijd 22.00 uur
Zaterdag 6 oktober
Soos: Dierenpark Huize Padua met Polderexpresse
Aanvang 14.00 uur - Eindtijd 16.15 uur
Maandag 8 oktober
Dansles 3
Danszaal nog onbekend
Aanvang 19.00 uur - Eindtijd 20.30 uur
Zaterdag 13 oktober
Optreden Nooit Gedacht in Valkenswaard
Donderdag 18 oktober
Kienen: 3e Kienavond Kansplus
Zaal de Pelgrim, Mariastraat 21, Mariahout
Aanvang 20.00 uur
Maandag 22 oktober
Dansles 4
Danszaal nog onbekend
Aanvang 19.00 uur - Eindtijd 20.30 uur

