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Van de Voorzitter
Ons jubileumjaar 2019 zit er weer bijna op. Zo zie je maar dat een jaar zo voorbij is
zeker als het een feest jaar is. Maar we hebben nog een paar activiteiten te gaan in
2019 en in het nieuwe jaar beginnen we gewoon opnieuw met leuke, spannende en
feestelijke activiteiten. Het jubileumjaar bracht ons vier extra activiteiten. Op zondag 17
maart met een geweldig geslaagde modeshow met onze eigen mannequins. Op
zondag 9 juni stonden veel leuke spellen opgesteld op
het mooie hoofdveld van Sportpark 't Heereind in Beek
en Donk. We lieten onze sportieve kunsten zien en
alle deelnemers kregen hiervoor een mooie oorkonde
uitgereikt. In Boekel organiseerden we in
samenwerking met Kansplus Asten-Someren-Deurne
een groot regiofeest met diverse artiesten. Van de
laatste activiteit op zondag 24 november vind je
verderop in deze nieuwsbrief een verslag. We sluiten
zoals elk jaar ons activiteitenseizoen af met de Kerstfeestavond in Mariahout en onze
kerstviering in Gemert. Ook hierover meer informatie in deze nieuwsbrief. Ik hoop jullie
daar allemaal ook weer te verwelkomen.
Natuurlijk wens ik iedereen een heel goed einde
van 2019 en een ontzettend leuk, lief, gezellig en
actief 2020 met voor iedereen veel geluk, liefde en
gezondheid.

Ans van de Kerkhof
Voorzitter Kans Plus regio Gemert

KERSTFEESTAVOND KANSPLUS
Het is niet bij iedereen bekend maar elk jaar organiseren wij een Kerstavond bij
Kansplus. In samenwerking met de carnavalsverenigingen De Raopers uit Lieshout en
De Heikneuters uit Mariahout zorgt de Kerstman voor een leuke kerstfeestavond met

natuurlijk leuke cadeautjes. Deze avond vindt plaats op vrijdag 20 december van 19:00
uur tot 22:00 uur in Zaal De Pelgrim in Mariahout.
Voorheen werden daar vooral de mensen uit Laarbeek voor uitgenodigd. Vanaf dit
jaar, ons jubileumjaar, hebben we besloten dat iedereen van Kansplus hierbij
aanwezig mag zijn. Dus ook de mensen uit Gemert-Bakel en Boekel. De Grottendorfer
blaaskapel en een DJ zorgen voor de muzikale
omlijsting en alle aanwezigen ontvangen van de
Kerstman een leuke herinnering. Wat kun je
verwachten op deze avond: Een ontmoeting
met de Kerstman, een kleine atttentie, veel
muziek en heel veel carnavalssfeer. Jij komt
toch ook !!!

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar kansplusgemert@hotmail.com.
Vermeldt bij opgave je naam, je woonadres en of er begeleiding meekomt. Je kunt je
aanmelden tot zondag 15 december.
Voor de begeleiding van de woningen:
Taxi bezorgen bestellen om 18.45 uur. Taxi retour bestellen om 21.45 uur.

Kerstviering nieuwe stijl
Een dag later op zaterdag 21 september is onze jaarlijkse Kerstviering in het
Kunstlokaal in Gemert. De muzikale hoofdrol wordt hier ingevuld door ons
muziekgezelschap Nooit Gedacht. De organisatie is bezig om de Kerstviering in een
nieuw jasje te steken. Dat moet je dus zien en wat we al verklappen is dat de
worstenbroodjes en kerstbrood niet zullen ontbreken.
Het leuke van de Kerstviering is natuurlijk dat we samen met jullie familie en vrienden,
vrijwilligers van Kansplus maar ook begeleiding van de woningen één keer per jaar
nog eens stil staan bij de geboorte en het leven van Jezus Christus.
Dus vraag aan familie, vrienden, begeleiding of ze meer willen genieten van deze
mooie Kerstviering. Iedereen is welkom!! De aanvang van de Kerstviering is om
14.00 uur in het Kunstlokaal in Gemert. Om 16.30 uur heeft iedereen kunnen genieten
van de kerstspreuken, kerstmuziek, kerstsfeer en kerst - eten.
Voor de begeleiding van de woningen:
Taxi bezorgen bestellen om 13.25 uur. Taxi retour bestellen om 16.30 uur.

Eindfeest 60 jaar Kansplus
Op zondag 24 november was het dan zover. Het eindfeest van ons 60 jarig jubileum.
In de Eendracht in Gemert verzamelden zich veel mensen die Kansplus regio GemertBakel-Laarbeek-Boekel een warm hart toedragen. Zestig jaar oud werd onze
vereniging en nog steeds springlevend. Veel carnavalsverenigingen zorgden naast de
discotheek van Teen Events en zanger Tim Manders voor een prima sfeer in de zaal.
Uiteraard zorgden onze eigen mensen voor nog
betere muzikale sferen want de karaoke
microfoon was altijd bezet. De gezamenlijke
afsluiting met het lied My Way was sfeervol en
zeer passend. We hebben als regio van
Kansplus een geweldig jubileumjaar 2019
mogen beleven. 60 jaar jong mogen we wel
stellen. Met geweldige vrijwilligers maar vooral met leuke, grappige, actieve en vooral
lieve mensen. Dank voor jullie geweldige inzet allemaal in 2019.

Sinterklaasmiddag drukbezocht
Voor het eerst was besloten om de Sinterklaasmiddag op één zondag samen te
voegen. Op zondag 1 december zat zaal De Tapperij in Beek en Donk dan ook
helemaal vol. Liefst 81 van onze mensen had zich aangemeld om ook dit jaar weer de
Sint te ontmoeten en een cadeau te ontvangen. Net iets na één uur was Sinterklaas
met zijn Pieten al present nadat iedereen uit volle borst "Sinterklaasje kom maar
binnen met je knecht" zongen. De blijde en verwachtingsvolle gezichtjes zijn mooi om
te zien. Door de vele aanmeldingen werd iedereen in groepen naar voren gehaald
zodat Sinterklaas aan bijna iedereen
een kort woordje kon richten. Vanuit de
gemeente Gemert-Bakel was
wethouder Wilmie Steeghs aanwezig.
De gemeente Laarbeek werd
vertegenwoordigd door wethouder
Monica Slaets. Sinterklaas mocht in de
mooie stoel plaatsnemen die onder een
grote boog van ballonnen was gezet.
Ook de mascotte van Kansplus regio GBLB was aanwezig.
Toen alle mensen hun presentje hadden ontvangen werd er van 10 naar 0 geteld
zodat iedereen tegelijk hun cadeau mocht uitpakken. Ook was er nog een presentje
beschikbaar voor Coby en Jos van der Kamp. Bij de voormalige eigenaars van 't
Huukse zijn we vele jaren gastvrij ontvangen en daarom ontvingen zij ook een cadeau
van de Sint. Na het uitpakken van de cadeaus zorgde DJ Arjan voor de muzikale noot
en ging iedereen met een blij gevoel weer naar huis.

Soos in 2020
Onze Soos-activiteiten worden door steeds meer mensen bezocht.
Ook in het nieuwe jaar hebben we bij de Soos weer heel veel leuke
activiteiten. Iedereen is daarbij welkom. Op zaterdag 11 januari 2020
(week 2) is de eerste Soosmiddag. Daarna is het elke twee weken Soos.
Dus onthoudt dat de Soos in 2020 in de even weken zal plaatsvinden. Wanneer de Soos niet doorgaat krijg je daarover bericht

Activiteiten komende periode
Vrijdag 20 december
Kerstfeestavond met de Kerstman in Mariahout
Zaal de Pelgrim, Mariastraat 21 Mariahout.
Aanvang 19.00 uur tot 22.00 uur
Zaterdag 21 december
Jaarlijkse Kerstviering
Kunstlokaal, Vondellaan 49, Gemert.
Aanvang 14.00 uur tot 16.30 uur
Zondag 12 januari
Carnaval met bekendmaking Prins, Prinses en Adjudant
Koksehoeve, Koksedijk 25 in Gemert
Aanvang 13.30 uur tot 17:00 uur
Zondag 26 januari
Carnavalsmiddag bij de Teugelders in Beek en Donk
Zaal van de Burgt, Heuvelplein 17, Beek en Donk
Aanvang 13.30 uur tot 16.30 uur
Donderdag 30 januari
Kienen Kansplus regio Gemert
Zaal de Pelgrim, Mariastraat 21-23, Mariahout
Aanvang 20.00 uur
Zondag 16 februari
Carnavalsmiddag bij de Peeltuuters in Venhorst
Zaal de Horst, St Josephplein 14 in Venhorst
Aanvang 13.30 uur tot 17.00 uur
Zaterdag 22 februari
Carnavalsbal Kansplus Gemert-Bakel-Laarbeek-Boekel
Kunstlokaal, Vondellaan 49, Gemert
Aanvang 13.30 uur tot 17:00 uur

