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Van de Voorzitter 

  

De vakantie is voor bij en ons seizoen start weer met heel veel activiteiten. De Soos is alweer begonnen maar 

a.s. zondag 15 september hebben we ons grote regiofeest. Dat mag je natuurlijk niet missen. Vraag 

vrienden, vriendinnen en familie en kom gezamenlijk naar dit mooi feest. Maar in het tweede half jaar hebben 

we veel meer mooie activiteiten. Hierover kun je in deze nieuwsbrief veel 

meer lezen. Zorg dat je alles in je agenda noteert of vraag je begeleiders om 

dit goed  in de gaten te houden en te plannen. Dan gaan we ook weer een 

nieuw seizoen in met onze danslessen. Wederom met 20 lessen en het 

diplomadansen. Het ziet er naar uit dat het aantal dansers wederom 

toeneemt. Hiervoor zijn we dan ook op zoek naar vrijwilligers. 

 

Ik ga nu niet alle activiteiten opnoemen want  welke dat zijn kun je allemaal 

zelf lezen. Zoals je weet bestaan we dit jaar 60 jaar en dat vieren we met zijn 

allen.  Tot ziens bij onze activiteiten.  

Ans van de Kerkhof, Voorzitter Kans Plus regio Gemert 

 

REGIOFEEST 15 SEPTEMBER                                                                                  

  

ZORG DAT JE ER BIJ BENT - 

DIT MAG JE NIET MISSEN 

WANT ZONDAG IS HET AL ZOVER 

 

Dagprogramma 

13:00 u Opening voorzitters Kansplus 

13.15 u Optreden dansers Gemert 

13.30 u Special Stars en drumband A/S 

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 



 

Aanmelden danslessen 

 

Op maandag 7 oktober is het weer zover. We beginnen weer met onze danslessen. Inmiddels zijn er weer 

enkele nieuwe aanmeldingen, dus het wordt druk op de maandagavond. Hierdoor zijn we nog op zoek naar 

vrijwilligers die in de gelegenheid zijn om met onze mensen met een beperking te dansen. Lijkt je dat iets 

stuur dan een mail naar kansplusgemert@hotmail.com of bel met onze 

secretaris 06-20643139. 

 

Voor de mensen die mee willen doen vragen wij je zo snel mogelijk aan 

te melden. Ook dit kun je doen bij bovenstaand mailadres of 

telefoonnummer. In totaal zullen er 10 lessen voor nieuw jaar en 10 

lessen na nieuwjaar worden gegeven. Per 10 lessen zijn de kosten 37.50 

euro. Zoals altijd sluiten we af met het diplomadansen. 

 

Feestavond 4 oktober 

 

Op vrijdag 4 oktober is weer de jaarlijkse feestavond met een diner voor onze mensen met een beperking. 

Evenals vorig jaar bij de Kokse Hoeve in Gemert. Aanvang diner 18.30 u.  

Opgeven kan voor 30 september via ons centraal mailadres: 

kansplusgemert@hotmail.com of bel naar Thea Royackers (tel. 06-26491878 

of 0492-367265). 

Mensen die een dieet hebben a.u.b. aanmelden bij opgave. De deelnemers 

krijgen op deze avond een diner inclusief 2 consumpties. Voor eventuele 

begeleiding wordt 17.50 euro gevraagd. Na het diner is er muziek en 

gelegenheid om een dansje te maken. 

 

Met de diverse woningen van onze mensen met een beperking hebben we afspraken gemaakt 

over advisering van bestellen taxi. Wij willen voorkomen dat mensen te laat zijn of voor het einde van het 

diner al opgehaald worden. Wij willen de begeleiding dan ook verzoeken om een taxi te bestellen om 18.10 

uur en voor de terugreis om 21.40 uur. 

 

Optreden Nooit Gedacht 

 

Op 5 oktober heeft ons orkest Nooit Gedacht een besloten optreden bij het jubileumfeest van 40 jaar Rimbo-

band Special Day. Hiervoor zijn 5 bands uitgenodigd waaronder dus Nooit Gedacht.  

 

Data Soos in jaaragenda niet juist 

 

In de jaaragenda staan datums voor onze Soos-activiteiten. Door een programma aanpassing in de tweede 

helft van het dit jaar zijn alle data 1 week vervroegd. Op de website kunt u de aangepaste jaaragenda vinden 

en eventueel uitprinten. Mensen die wekelijks de Soos bezoeken kennen de juiste data en het programma al.  

 

 
 



 

Activiteiten komende periode 

 

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: Kabouterschilderen 

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 

 

Zaterdag 5 oktober 

Optreden Nooit Gedacht in Valkenswaard 

 

Zaterdag 17 oktober 

Kienen 

Zaal de Pelgrim in Mariahout 

Aanvang 20.00 uur 

 

Zaterdag 19 oktober 

Soos: Kaarsen maken Thomashuis Erp 

Kunstlokaal, Vondellaan 49, Gemert 

Aanvang 14.00 uur tot 16.30 uur 

 

Zaterdag 26 oktober 

Muziekfeest Kansplus alle mensen met een beperking 

Dorpshuis Mariahout, met optreden Nooit Gedacht 

Aanvang 13.00 uur tot 17.00 uur 

 

 

 


