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_____________________________________________________ 

Van de Voorzitter  

 

Zoals eerder al aangekondigd zullen we dit jaar vier extra activiteiten organiseren in 

het kader van ons 60 jarig jubileum. De modeshow welke we in maart hebben 

georganiseerd was een enorm succes. De volgende activiteit staat alweer voor de 

deur. Hiervoor kun je je aanmelden zoals je in onderstaande bericht kunt lezen. Veel 

mensen krijgen ook nog een persoonlijke brief en of mail. Dit doen we omdat we 

hopen dat veel mensen van Kansplus maar ook mensen met een beperking die geen 

lid zijn zich zullen aanmelden. 

Een prachtige activiteit die je uiteraard niet mag missen. Lees dus snel de informatie 

over de SPELLENZESKAMP van KANSPLUS. 

 

Dan nog een fantastische mededeling. Wij zijn al een 

hele tijd op zoek naar een nieuwe penningmeester. 

De afgelopen periode werd deze functie ingevuld 

door Jan Leenders maar hij was daarbij ook nog 

secretaris. 

Daarom ben ik bijzonder blij dat Yvonne Faust heeft 

aangegeven dat zij de functie van penningmeester 

wil gaan invullen. In deze nieuwsbrief kun je lezen 

wie Yvonne is. 

 

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

 
 

SPELLENZESKAMP KANSPLUS  

 

Op zondag 9 juni zal op het hoofdveld van Sparta’25 een Spellenzeskamp 

plaatsvinden voor mensen met een beperking uit de hele regio. 

Deze activiteit vindt plaats in het kader van het  60 jarig bestaan van Kansplus 

Gemert-Bakel-Laarbeek-Boekel. 

  



 

Alle mensen met een beperking (jong en oud) uit bovenstaande gemeenten en 

kerkdorpen kunnen hier gratis aan deelnemen. Ook mensen in een rolstoel kunnen 

hieraan deelnemen. Er zijn spellen op elk niveau. 

  

JIJ DOET TOCH OOK MEE ??? 

Het programma ziet er als volgt uit: 

14.30 uur tot 16.30 uur   Spellen- Zeskamp 

16.30 uur tot 18.00 uur   Muziek, optreden zanger en uitreiking oorkonde 

  

Elke deelnemer ontvangt na deelname een oorkonde en krijgt een frietje+snack en 

een consumptie aangeboden. Deelname is gratis en je mag ook je vrienden 

uitnodigen. 

Opgave via: kansplusgemert@hotmail.com 

(Vermeldt je naam, leeftijd, je contact gegevens en of je in een rolstoel zit. ) 

    

Extra informatie is te vinden op de site van Kansplus: www.kansplusregiogemert.nl 

en de website van Sparta 25: www.sparta25.nl. Voor vragen of extra informatie kan 

ook telefonisch contact worden opgenomen met Jan Leenders op 

telefoonnummer  06-20643139. 

 

We zijn ook nog op zoek naar enkele vrijwilligers voor deze activiteit. Wilt u 

enkele uurtjes meehelpen met de spellen dan graag even contact opnemen met 

bovenstaand telefoonnummer. 

 

 

 
Foto van een spellenzeskamp zoals georganiseerd in 2015 door Sparta'25 

 
 

 

 

http://www.kansplusregiogemert.nl/
http://www.sparta25.nl/


 

Mag ik me even voorstellen: Yvonne Faust - Rooijakkers 
 
Ik ben Yvonne Faust en sinds kort toegetreden tot het bestuur van Kansplus regio 
Gemert, in training bij Jan Leenders om op termijn zijn taak als Penningmeester over 
te gaan nemen. Sommige van jullie kennen mij misschien al een beetje als 
vrijwilliger bij Nooit Gedacht. 
  
Persoonlijke noot; ik ben geboren en getogen in Beek en Donk, 48 jaar oud, 
getrouwd met Hans Faust en trotse moeder van twee prachtige zonen, Teun (18) en 
Stan (16).  
  
Sinds 2007 ben ik werkzaam als management assistente van de Zorgdirecteur 
Zonhove, Stichting SWZ in Son. Privé en in mijn 
werk ben ik bekend met de doelgroep. Het is 
heerlijk om met mensen binnen deze doelgroep 
samen dingen te ondernemen, actief en creatief te 
zijn. In mijn vrije tijd heb ik altijd interesse voor 
muziek gehad en zelf ook muziek gemaakt vandaar 
dat ik vrijwilliger ben geworden bij Nooit Gedacht. 
Muziek verbindt!  
 
Wat wil je verder nog van me weten? Ik vind het 
heerlijk in mijn vrije tijd te kamperen, te wandelen 
en op stap te gaan met “mijn mannen”. En niet te vergeten Koda onze hond. 
  
In het jubileumjaar zijn veel leuke activiteiten gepland en is de kans groot dat je me 
ergens tegenkomt. Ik wil je graag leren kennen. Misschien tot binnenkort!  

 

  

 

 

 

Kansplus regio Gemert 

Secretariaat: Oude Bemmerstraat 8 

5741 EB Beek en Donk 

Tel. 0492 - 450240    Mail: kansplusgemert@hotmail.com 

 

 

  

  

 


