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Van de voorzitter 

Na een lange hete zomer, lijkt er ( gelukkig) maar geen eind te komen aan het 

heerlijke weer waar we met zijn allen zeker van kunnen genieten. De Indian 

Summer zoals het genoemd wordt zorgt ervoor dat buitenactiviteiten nog steeds 

in trek zijn bij iedereen. Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van de 

vakanties en het schitterende weer. Er zijn echter ook weer een aantal van onze 

leden overleden, waar we afscheid van hebben moeten nemen. Dat is altijd 

droevig, vooral voor de mensen in hun directe omgeving. 

Wij zijn al weer druk aan de slag. De soos middagen gestart. Aan iedereen die mee wil doen 

nog eens de oproep, om te zorgen dat we een goed emailadres hebben, zodat we kunnen 

laten weten wat er gaat gebeuren. Meld je aan via yvonnepenninx88@gmail.com zodat we 

altijd voldoende begeleiding hebben en materialen als we iets maken. In de 2e helft van het 

jaar alweer, waarin de voorbereidingen voor het bezoek van Sinterklaas en zijn zwarte 

Pieten volop in gang is. Kerstmis komt eraan, en natuurlijk kijken we ook al vooruit naar het 

Carnaval. 2019 Beloofd een bijzonder jaar te worden. Het 60 jarig jubileum van KansPlus 

zullen we op verschillende manieren vieren. Daarover informeren we jullie zo snel mogelijk via een aparte nieuwsbrief. al 

met al hoeft niemand zich te vervelen en we kijken met zijn allen uit naar alle leuke dingen die er nog komen gaan.   

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. 

 

Ans van de Kerkhof, Voorzitter Kansplus regio Gemert - Laarbeek - Boekel 

  

 

Grandioze kienavond 

Op donderdag 18 oktober vindt in Mariahout in zaal De Pelgrim onze grandioze kienavond plaats. 

Elke keer is het weer ontzettend gezellig en je kunt er mooie prijzen winnen. Je hoeft je niet op te 

geven maar kunt altijd terecht. De opbrengst van deze kienavonden is bestemd voor activiteiten 

van onze vereniging. Dus wil je een gokje wagen reserveer deze datum in je agenda. Aanvang 

20.00u. 

 

Grote opkomst feestavond 
Vrijdag 5 oktober hebben we onze jaarlijkse feestavond georganiseerd bij de 

Kokse Hoeve in Gemert. Met ruim 70 aanwezigen konden we om 18.30 uur 

beginnen aan een heerlijk drie gangen diner. Je kon kiezen uit twee soorten 

soep, bij het hoofdgericht uit vlees of vis. Het heerlijke toetje zorgde voor een 

volle maag voordat we konden beginnen met de rest van de feestavond. DJ Arjan 

verzorgde de muzikale inbreng en dat staat dan weer garant voor een volle 

dansvloer. Enige minpuntje was dat sommige van onze gasten weer te vroeg 

moesten vertrekken.  

  



 

Nooit Gedacht op zoek naar busje 

De afgelopen jaren heeft ons orkest Nooit Gedacht bij hun optredens gebruik kunnen maken van een busje van 

Klessens en De Koning. Door omstandigheden is dit niet meer mogelijk. Voor de optredens van 13 oktober en 4 

november heeft Autobedrijf Renault Vogels geheel belangeloos een busje beschikbaar gesteld. Voor de 

optredens in 2019 zijn we nog zoekende. 

 

Nooit Gedacht is dus op zoek naar iemand die ongeveer 5 keer per jaar een (bedrijfs-) busje beschikbaar wil 

stellen. Een chauffeur is aanwezig. Wanneer u ons kunt helpen vragen wij u contact op te nemen met 

Jacqueline Verhofstadt, telefoon 0492-362271. 

 

Gift voor Nooit Gedacht 

Enkele maanden geleden ontvingen we een gift van maar liefst 1.700 euro voor ons muziekgezelschap 

Nooit Gedacht. Zo'n mooie gift is fantastisch maar de aanleiding is dat eigenlijk niet. 

  

Na ruim 56 jaar heeft het mannenkoor "VAN WOR IK 

BEN" besloten om te stoppen als  zang-vereniging. 

Reden is de leeftijd van de huidige leden en de te geringe 

aanwas. Het bedrag wat we hebben is voor een gedeelte 

al besteed door te investeren in een aantal nieuwe 

tromcases. 

VAN WOR IK BEN, heel hartelijk dank voor jullie gift 

aan Nooit Gedacht. Wij zijn heel vereerd maar vinden het 

jammer dat zij noodgedwongen zijn gestopt. 

  

Activiteiten tweede halfjaar 2018  

 

Donderdag 18 oktober 

Kienen:  3e Kienavond Kansplus 

Zaal de Pelgrim, Mariastraat 21, Mariahout 

Aanvang 20.00 uur  

 

Zaterdag 20 oktober 

Soos: Jumpsquare Deurne en Boerenbond museum 

Kunstlokaal, Vondellaan 49, Gemert 

Aanvang 13.30 uur tot 16.00 uur 

 

Maandag 22 oktober 

Dansles 4 

Danszaal De Keizer, Ridderplein 3, Gemert 

Aanvang 19.30 uur  -  Eindtijd  21.00 uur 

Verder dit jaar nog op: 29 okt - 5,12,26 nov en 3,10 dec. 

 

Zaterdag 3 november 

Soos: Bingomiddag 

Kunstlokaal, Vondellaan 49, Gemert 

Aanvang 13.30 uur tot 16.00 uur 

 



 

 

Zondag 4 november 

Optreden Nooit Gedacht 

Tijdens Leef je in, Leef je uit 

Gemeenschapshuis De Dreef, Duivenakker 76, Aarle-Rixtel 

 

Zaterdag 17 november 

Soos: Jeu de Boules 

Kunstlokaal, Vondellaan 49, Gemert 

Aanvang 13.30 uur tot 16.00 uur 

 

Vrijdag 23 november 

Sinterklaasfeest in Gemert 

De Kokse Hoeve, Koksebaan 32 in Gemert. 

Aanvang 19.00 uur tot 22.00 uur 

 

Zaterdag 1 december 

Soos: Casinomiddag Soos 

Kunstlokaal, Vondellaan 49, Gemert 

Aanvang 13.30 uur tot 16.00 uur 

 

Zondag 2 december 

Sinterklaasfeest in Beek en Donk 

Zaal 't Huukse, Kapelstraat, Beek en Donk 

Aanvang 13.00 uur tot 16.30  uur 

 

Zaterdag 15 december 

Soos: Karaoke en dansmiddag 

Kunstlokaal, Vondellaan 49, Gemert 

Aanvang 13.30 uur tot 16.00 uur 

 

Vrijdag 21 december 

Kerstfeestavond voor Laarbeek 

Zaal  De Koekoek, Dorpstaat in Lieshout 

Aanvang 19.00 uur tot 22.000  uur 

 

Zaterdag 22 december 

Kerstviering  met muzikale begeleiding van Nooit Gedacht. 

Kunstlokaal, Vondellaan 49 in Gemert 

Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur 

 

 

 


