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__________________________________________________________________________________ 

Van de Voorzitter 

De vakantie is voor veel mensen al begonnen. De laatste nieuwsbrief voordat het naseizoen 

voor onze jubilerende Kansplus regio begint. In deze 

nieuwsbrief kijken we terug op de heel leuke 

spellenzeskamp en blikken we vooruit op de activiteiten in 

de tweede helft van het jaar. Ook kunnen ouders/vrijwilligers 

en vrienden zich aanmelden voor het jaarlijkse reisje. Hierbij 

gaan we op zoek naar het “romantische” leven van een 

smokkelaar. Doe dit snel want het wordt een leuke reis. 

Natuurlijk hoop ik dat iedereen een fijne vakantie heeft 

waarbij rusten en genieten voorop staat. Of dit nu ver weg of 

dichtbij is maar er iets leuks van. Tot ziens bij de volgende activiteiten van Kansplus regio 

Gemert-Laarbeek-Boekel 

 Ans van de Kerkhof, Voorzitter Kans Plus regio Gemert 

 

 

Barbecue vrijwilligers Kansplus 

Regelmatig organiseren we een avondje voor al onze vrijwilligers. Doel hiervan is dat wij hen 

willen bedanken voor hun inzet en kennis met elkaar te maken. Dit jaar organiseren we een 

barbecue op vrijdag 6 september bij De Tapperij in Beek en 

Donk. Aanvang is 19.00 uur. Alle vrijwilligers worden hiervoor 

uitgenodigd via deze nieuwsbrief en de vrijwilligers waarvan we 

een mailadres hebben ontvangen ook nog persoonlijk een 

uitnodiging. Je moet je wel aanmelden voor de barbecue. De 

barbecue is voor onze vrijwilligers gratis inclusief twee drankjes. 

Uw partner is ook van harte welkom. De bijdrage voor de partner bedraagt 17.50 euro, te 

betalen bij aanmelding. Aanmelden kan voor 30 augustus via ons centraal email adres: 

kansplusgemert@hotmail.com.  
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REGIOFEEST 15 SEPTEMBER 

ZORG DAT JE ER BIJ BENT - DIT MAG JE NIET MISSEN 

 

Dagprogramma 

13:00 u Opening voorzitters Kansplus Gemert - Asten/Someren 

13.15 u Optreden dansers Gemert 

13.30 u Special Stars en drumband Asten/Someren 

14.15 u Speciaal optreden Jody Bernal 

14.30 u  Feest met de PARTY FREUNDEN 

15.30 u  Poppentheater Kriskras 

16.15 u  Slotfeest met de PARTY FREUNDEN 

17.00 u  Einde regiofeest 

 

 
 



 

Reisje voor ouders, vrijwilligers en vrienden 

 Jaarlijks organiseren we een reisje voor ouders, familie en vrijwilligers. Dit jaar staat dit reisje 

gepland op zaterdag 31 augustus. We gaan dit jaar de smokkelroute bezoeken. Het is een 

geheel verzorgde dag met koffie en gebak, een lunch en een 

diner. Er zullen beelden zijn van de smokkelroute en hoe dit 

vroeger plaatsvond. We gaan met de bus langs belangrijke 

plaatsen en gebieden met betrekking tot de smokkelroute en 

dit alles is doorspekt met fantastische verhalen van vroeger. 

De prijs voor de hele dag zal uitkomen tussen de 45 – 60 

euro per persoon euro afhankelijk van het aantal opgaven. 

Je kunt je aanmelden via ons mailadres: kansplusgemert@hotmail.com of bel naar Harrie van 

de Berg (06 - 38 25 68 34 of 0499 - 42 19 51). 

Doe dit voor 1 augustus zodat we tijdig weten of de reis kan doorgaan.   

 

 

Spellenzeskamp Kansplus en Sparta ’25 een happening  

In het kader van haar 60 jarig jubileum organiseerde 

Kansplus regio Gemert-Laarbeek-Boekel in 

samenwerking met Sparta ’25 zondag 9 juni een 

Spellen Zeskamp. Veel mensen met een 

verstandelijke beperking genoten van de spellen 

op  sportpark ’t Heereind. 50 deelnemers hadden zich 

aangemeld voor de spellendag. Helaas verzamelden maar 40 deelnemers zich om 14.30 uur 

bij de opgestelde spellen waar men gedurende twee uur aan 17 spellen kon deelnemen. Zo 

waren er behendigheidsspellen, kansspelen, krachtspelen, vangspelen en nostalgische 

spelen. Het metershoge dartbord maar ook het negerzoen vangen waren succesnummers. 

Het was een genot om te zien dat zowel de deelnemers als de vrijwilligers enorm genoten 

van de spellen. Door de spelleiders werd perfect ingespeeld op de zwaarte van de handicap 

in relatie met de spelregels. Een geslaagd evenement waarbij het weer een positieve invloed 

had. Na de inspanning tijdens de spelen kon men op het terras van sportpark ’t Heereind 

genieten van de muziek van DJ Kevin en kregen alle deelnemers een drankje, patatje en 

lekkere snack. Uit handen van voorzitter Ans van de Kerkhof van Kansplus ontvingen alle 

deelnemers hun welverdiende oorkonde. De organisatie was in handen van Jan Leenders, 

bestuurslid van Sparta ’25 en Kansplus. Hij noemde de tweede activiteit in het jubileumjaar 

van Kansplus een enorm succes en bedankte de bijna 30 vrijwilligers van zowel Kansplus als 

Sparta ’25 voor hun inzet en beschikbare vrije tijd.  

 

Contributie 2019 

In deze periode wordt de contributie geïnd. Het betreft de jaarcontributie voor Stg 

Ontspanning. Op de ledenvergadering is deze voor dit jaar vastgesteld op 25 euro. De 

contributie van Nooit Gedacht wordt ook geïnd. Zowel voor de jaar- als halfjaar betalers. We 
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hebben geprobeerd om zorgvuldig met het innen van de contributie om te gaan. Mocht er 

een fout zijn gemaakt wilt u dit dan doorgeven door het sturen van een mail naar 

kansplusgemert@hotmail.com of bel met onze penningmeester 06-20643139. 

 

 

 

Activiteiten komende periode  
 

Zondag 18 augustus 

Grote verwendag Diomage 

Prinses Beatrixplantsoen 

Aanvang 12.00 uur tot 17.00 uur 

 

Zaterdag 24 augustus 

Soos: Beweegmiddag met BBQ  bij het Thomashuis in Erp 

Thomashuis, Sweenslag 6 in Erp 

Aanvang 14.00 uur tot 16.30 uur 

 

Zaterdag 31 augustus 

Jaarlijkse reisje: Ouders, vrijwilligers en vrienden 

Smokkelroute met lunch en diner 

 

Vrijdag 6 september 

Barbecue voor alle vrijwilligers 

De Tapperij, Kerkstraat 22 in Beek en Donk 

 

Zaterdag 7 september 

Soos: Wandeling met foto's maken bij De Specht in Handel 

Kunstlokaal, Vondellaan 49, Gemert. Afspraak m.b.t. vertrek volgt. 

Aanvang 14.00 uur tot 16.30 uur  

 

Zondag 15 september 

Regiofeest ( 50 jaar Kansplus regio Gemert-Laarbeek-Boekel) 

La Compagnie, Kerkstraat 52 in Boekel 

Aanvang 13.00 uur tot 17.00 uur 

 

Zaterdag 21 september 

Soos: Kabouterbos Lieshout 

Kunstlokaal, Vondellaan 49, Gemert. Afspraak m.b.t. vertrek volgt. 

Aanvang 14.00 uur tot 16.30 uur  

 

Vrijdag 4 oktober 

Feestavond met diner Kansplus 

Koksehoeve, Koksedijk 25 in Gemert 

Aanvang 18.30 uur tot 22.00 uur  

 

Zaterdag 5 oktober 

Soos: Herfstkettingen maken 

Kunstlokaal, Vondellaan 49, Gemert  

Aanvang 14.00 uur tot 16.30 uur  
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