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______________________________________________________ 

 

Van de Voorzitter 

 

60 Jaar KansPlus. 

Alweer de tweede nieuwsbrief van dit jaar. In deze nieuwsbrief willen we vooral aandacht vragen voor de 

activiteiten in het kader van ons 60 jarig bestaan. Maar natuurlijk gaan we ook in op de activiteiten welke er al 

gepasseerd zijn. Onze vier carnavalsactiviteiten kunnen we bijzonder geslaagd noemen. Prins Merijn, Prinses 

Yvonne en Adjudant Luuk hebben hun taken prima uitgevoerd. De afsluiting tijdens de Soos was wederom 

prima geslaagd. 

 

Onze eerstvolgende activiteit in het kader van ons 60 jarig bestaan is een 

fantastisch evenement. Een modeshow met onze eigen mensen, met 

muzikale medewerking van Nooit Gedacht en opening van ons 

jubileumjaar door de Burgemeester van Laarbeek. In deze nieuwsbrief 

lees je hier nog meer over. Kom allemaal naar Beek en Donk en geniet met 

je begeleiding, familie of vrienden van een heel leuke middag. 

 

 Ans van de Kerkhof, Voorzitter Kans Plus regio Gemert 

  

 

Modeshow Kansplus 

Op zondag 17 maart organiseren wij een modeshow waarbij de modellen onze eigen mensen met een 

beperking zijn. De modeshow vindt plaats in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk, Otterweg 19. De 

aanvang van de modeshow is 13:00 uur. Zorg dat je op tijd aanwezig bent om een goed uitzicht te hebben op 

de catwalk. 

 

Burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek zal 

aanwezig zijn om ons jubileumjaar officieel te openen. Tussen de diverse 

modeshows zal ons orkest Nooit Gedacht hun muzikale kunsten vertonen. 

 



 

De kleding van de modeshow worden beschikbaar gesteld door Yours Fashion en Shoeby Fashion uit Beek 

en Donk. Naast de modeshow zullen er ook diverse stands aanwezig zijn van enkele bedrijven die 

meewerken aan deze middag. Onze eigen modellen hebben van te voren een professionele training 

gekregen en worden door ervaren visagisten opgemaakt. 

 

Het wordt een hele gezellige middag waarbij alles netjes op tijd wordt gepland. Daarom  het verzoek aan 

ouders en/of begeleiding om te zorgen dat iedereen op tijd aanwezig is. Zorg tevens dat de taxi's niet te vroeg 

weer aanwezig zijn omdat hierdoor het programma hinderlijk verstoord kan worden. Zoals eerder 

afgesproken met de diverse woningen hebben we hieronder opgenomen ons advies m.b.t. bestellen van de 

diverse taxi's.  

Taxi naar modeshow:   12.45 uur      Taxi retour:  16:45 uur 

 

Mochten clienten eerder weg moeten dan verzoeken wij u ons dit per mail te laten weten. Dit kan op ons 

centrale mailadres: kansplusregiogemert@hotmail.com 

 

 

Jaarvergadering Kansplus regio Gemert 

Op dinsdag 19 februari  vond onze jaarvergadering plaats. Ongeveer 30 personen waren aanwezig om de 

verantwoording welke afgelegd werd door het bestuur te controleren. In het jaarverslag opgesteld door 

secretaris Jan Leenders waren de activiteiten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar opgenomen. Door 

persoonlijke omstandigheden van penningmeester Jan Leenders waren de financiele cijfers nog niet door de 

kascommissie gecontroleerd. De vergadering was akkoord met het voorstel om dit op een later tijdstip te 

doen. Uit het concept financieel jaarverslag bleek dat 2018 de verhouding tussen kosten en inkomsten 

positief waren. Reden hiervan is dat in 2018 nog inkomsten zijn binnengekomen die betrekking hadden op 

het jaar 2017. Het jaar 2018 liet zelf een negatief saldo zien. Hogere kosten van onze activiteiten zorgen 

hiervoor. Het voorstel van het bestuur om de jaarcontributie op 25 euro te bepalen werd door alle aanwezigen 

ondersteund. 

 

Bij de bestuursverkiezing was Anny Vorstenbosch aftredend en niet herkiesbaar. Voorzitter Ans van de 

Kerkhof bedankte Anny voor haar enorme inzet die zij heeft geleverd aan Kansplus en vooral onze mensen 

met een beperking. Aftredend en herkiesbaar waren Thea Royackers, Harrie van de Berg en Ans van de 

Kerkhof. Door algemeen applaus werden zij herkozen voor een 

periode van drie jaar. 

Tot slot gaf voorzitter Ans van de Kerkhof gaf nog een korte 

toelichting op ons jubileumjaar en de ontwikkelingen binnen onze 

Kansplus regio. Belangrijkste aspect daarbij is dat we in overleg zijn 

met o.a. de gemeente Laarbeek om Kansplus als kapstok te 

gebruiken voor meerdere bestaande organisaties/evenementen voor 

mensen met een beperking. Na de vergadering werd aan de bar nog 

onder het genot van een drankje gezellig nagepraat. 

 

 



 

 

ALAAF:  Carnaval zit er weer op 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al melding gemaakt van de start van onze carnavalsactiviteiten. Intussen 

zitten het Carnaval voor onze mensen er alweer op. We mogen gerust stellen dat we weer fantastische 

carnavalsactiviteiten hebben gehad. Onze Raad van Elf, onder leiding van Prinses Yvonne, Prins Merijn en 

Adjudant Luuk hebben samen met al onze mensen met een beperking laten zien dat feestvieren in ons bloed 

zit. Dit hebben ze gemerkt bij de Teugelders in Beek en Donk en bij de Vliegenmeppers in Boekel. De sfeer 

zat er op beide middagen geweldig in. Op 

zaterdag 2 maart werd de carnaval alweer 

afgesloten in een zaal van het Kunstlokaal in 

Gemert. De sfeer werd er door DJ Arjan al 

direct ingebracht met vele carnavalskrakers 

en liefst tien optredens van onze eigen 

mensen zorgden voor een geweldige sfeer. 

De organisatie moest even loskomen bij hun 

optreden maar door geweldige 

ondersteuning van de zaal was hun 

optreden toch nog een succes. De komst 

van de Loatbloeiers zorgde voor nog meer gezelligheid in een perfecte locatie. Elk jaar sluiten we carnaval af 

met het gezamenlijke zingen van You never walk alone. Presentator Jan Leenders bedankte Prinses Yvonne, 

Prins Merijn en Adjudant Luuk voor een geweldige inzet. Carnaval 2019 was weer een succes. ALAAF 

  

  

 

 

Activiteiten komende periode  

 

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 

 

Zaterdag 13 april 

Soos: Workshop bij Jante in Aarle Rixtel 

Kunstlokaal, Vondellaan 49, Gemert  

Aanvang 13.30 uur tot 16.00 uur  

 

Donderdag 25 april 

Kienen 

Zaal de Pelgrim, Mariastraat 44 te Mariahouit 

Aanvang:  20.00 uur  

 

Zaterdag 11 mei 

Soos: Dierenpark Regtereind in Beek en Donk met Polderexpress 

Kunstlokaal, Vondellaan 49, Gemert  

Aanvang 13.30 uur tot 16.00 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 
 

 

https://kansplusregiogemert.us17.list-manage.com/profile?u=e5270904d8c760b0f3a2bd0d1&id=20af3d5ec1&e=30f1dff103
https://kansplusregiogemert.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=e5270904d8c760b0f3a2bd0d1&id=20af3d5ec1&e=30f1dff103&c=f851b207ee

