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Van de voorzitter
60 jaar KansPlus.
Dat is een mijlpaal die wij uiteraard niet zomaar voorbij
willen laten gaan. Het is ook niet zomaar bereikt. Veel
vrijwilligers in allerlei hoedanigheden hebben daaraan
bijgedragen. Bestuurders, begeleiders, ouders en niet te
vergeten onze leden en donateurs. Met zijn allen hebben
we een mooie regio afdeling neer gezet. Het hele jaar
door organiseren we met veel enthousiaste mensen
activiteiten van allerlei soort. Actief, creatief en gewoon
gezellig en leuk. Voor het jubileumjaar hebben wij met
een aparte werkgroep vier extra activiteiten op poten
gezet. Te beginnen op zondag 17 maart in het ontmoetingscentrum van Beek en Donk met
een muzikale modeshow. Onze eigen trots, orkest Nooit Gedacht, zal twee optredens
verzorgen. Een twaalftal leden zullen zich van hun beste kant laten zien als mannequins.
We krijgen medewerking van Shoeby en Yours fashion om kledinglijnen te kunnen laten
zien. Gezellig voor iedereen om bij aanwezig te zijn. De burgemeester van Laarbeek, Frank
van der Meijden zal de opening verzorgen, en daarmee gaat ons jubileumjaar van start. De
opening is om 13.00 uur en de middag eindigt rond de klok van 17.00 uur. Op 9 juni
organiseren we samen met Sparta '25 een zeskamp. De sportievelingen onder ons kunnen
dan hun hartje ophalen met allerlei leuke en ludieke activiteiten en spelletjes van sportieve
aard. Zondag 15 September zal in Boekel het grote regiofeest samen met Asten Someren
gehouden worden. Het programma daarvoor is nog niet helemaal rond. Wel kunnen we
alvast verklappen, dat onze eigen dansers een demonstratie geven. Zij zullen laten zien wat
zij tijdens de wekelijkse danslessen hebben geleerd het afgelopen seizoen. Dan gaan we
richting einde van ons jubileumjaar. We zullen afsluiten in Gemert. Veel muziek, dans en
daar zal een officiële receptie voor genodigden onderdeel van het programma zijn. De
details worden in aparte nieuwsbrieven nog verder toegelicht. Het bestuur en alle
vrijwilligers van KansPlus hebben zin in het jubileumjaar. Wij hopen jullie ook allemaal.

Ans van de Kerkhof, Voorzitter Kans Plus regio Gemert

Jaarvergadering Kansplus regio Gemert
Op dinsdag 19 februari staat onze jaarvergadering gepland. De aanvang van de
vergadering is 20.00 uur en deze zal plaatsvinden in het Ontmoetingscentrum, Otterweg
in Beek en Donk . Via deze nieuwsbrief wordt iedereen van harte uitgenodigd om de
jaarvergadering bij te wonen. We kijken tijdens de vergadering terug op 2018 maar vooral
kijken we ook naar de toekomst en ons jubileumjaar. Het bestuur stelt het bijzonder op prijs
als u aanwezig bent tijdens de jaarvergadering. In een aparte mail ontvangt u de agenda
van de jaarvergadering en bij die mail is ook onze activiteitenkalender 2019 bijgevoegd.

ALAAF: Prins Merijn, Prinses Yvonne en Adjudant Luuk
Het carnaval is weer in alle hevigheid losgebarsten bij KansPlus. Traditiegetrouw vindt de
wisseling van de wacht plaats bij de Kokse Hoeve in Gemert. Prins Martijn, Prinses Emma
en Adjudant Berry geeft de scepters over aan het nieuwe trio voor 2019. Martijn, Emma en
Berry bedankt voor het afgelopen carnavals seizoen. Prins Merijn, Prinses Yvonne en
Adjudant Luuk zijn de nieuwe hoogwaardigheidsbekleders. Samen met de raad van Elf
maken zij het carnavals seizoen voor
KansPlus tot een enorm feest. Ze namen
hun nieuwe functie heel serieus en zijn
vol enthousiasme gestart. Een geweldige
avond. Veel gezelligheid en drukte. Op
muziek van de Notenknaauwers en
medewerking van de Drumknaauwers
met hun hele gevolg, inclusief de
jeugdprins en prinses barstte het carnaval 2019 los. Wethouders Anke van Extel en Wilmie
Steeghs van de gemeente Gemert feesten met ons mee.
Prins Merijn, prinses Yvonne en adjudant Luuk kregen een presentje aangeboden namens
de gemeente. Het was een super gezellige start van de reeks carnavalsactiviteiten. Op naar
de carnavalsmiddag met de Teugelders van Ganzendonck in Beek en Donk op 10 februari
en 24 februari in Boekel.

Uitnodiging Carnaval Boekel en bij de Soos
Het carnavalsseizoen is voor het Kansplusrijk in volle gang. A.s. zondag zijn we te gast bij
de Teugelders in Beek en Donk. Daarna zijn er nog twee carnavalsactiviteiten voor
Kansplus.

Graag nodigen wij jullie allemaal uit om aanwezig te zijn op zondag 24 februari van 13.30
uur tot 17.00 uur bij de Vliegenmeppers in Zaal La Compagnie in Boekel. Elk jaar een
geweldig gezellige middag voor onze mensen. Het carnavalsseizoen wordt afgesloten op
zaterdag 2 maart in het Kunslokaal in Gemert. Tijdens de Soos vieren we nog een keer
goed Carnaval met allerlei optredens van onze eigen mensen. Zij laten elk jaar weer zien
dat we enorm veel muzikaal talent hebben binnen Kansplus. Dus noteer deze dagen en
tijden in je agenda.

Kerstavond en Kerstviering goed geslaagd
Carnaval in kerstsfeer, de Kerstman, KansPlussers en de carnavalsverenigingen van
Lieshout en Mariahout maken overal een feestje van. Bij de Koekoek in Lieshout ging het
dak eraf tijdens de kerst feestavond. De
kerstman deelde zijn cadeautjes uit en
Carlo Donkers zong verschillende
nummers die uit volle borst werden
meegezongen. De polonaise kon ook niet
uitblijven natuurlijk. De sfeer zat er vanaf
het begin goed in. Een bijzonder geslaagde
feestavond. Een dag later vond de
jaarlijkse kerstviering plaats in Den Dorpel,
waar ook altijd de Soos is. Het was een gezellige middag, waar iedereen van genoten heeft.
Uiteraard werd ook dit jaar de muziek verzorgd door Nooit Gedacht en in de viering ging
Pastor van den Bosch ons voor. Na afloop van de viering was het genieten van de
worstenbroodjes en kerstbrood.

Activiteiten komende periode
Zondag 10 februari
Carnaval Beek en Donk
Zaal van de Burgt, Heuvelplein 21 Beek en Donk
Aanvang 13.30 uur - Eindtijd 16:30 uur
Zaterdag 16 februari
Soos: Hapjes maken en eten
Kunstlokaal, Vondellaan 49, Gemert
Aanvang 14.00 uur tot 16.30 uur
Dinsdag 19 februari
Jaarvergadering Kansplus Regio Gemert-Laarbeek-Boekel
Ontmoetingscentrum, Otterweg in Beek en Donk
Aanvang 20:00 uur - Eindtijd 21.30 uur
Zondag 24 februari
Carnaval Boekel
Zaal La Compagnie, Kerkstraat 52, Boekel
Aanvang 13.30 uur - Eindtijd 16:30 uur
Zaterdag 2 maart
Soos: Carnaval met eigen Raad van Elf
Kunstlokaal, Vondellaan 49, Gemert
Aanvang 14.00 uur tot 16.30 uur
Zaterdag 16 maart
Soos: Poppentheater Kris-Kras
Kunstlokaal, Vondellaan 49, Gemert
Aanvang 14.00 uur tot 16.30 uur
Zondag 17 maart
Modeshow in kader 60 jaar Kansplus Gemert-Laarbeek-Boekel
Ontmoetingscentrum, Otterweg in Beek en Donk
Aanvang 13.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag 30 maart
Soos: Jeu de Boules
Kunstlokaal, Vondellaan 49, Gemert
Aanvang 13.30 uur tot 16.00 uur
Vrijdag 12 april
Diploma dansen
Kunstlokaal, Vondellaan 49, Gemert
Aanvang 19.30 uur tot 21.30 uur

