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Van de Voorzitter 

 

Ons nieuwe prinsenpaar Rico en Eveline heeft met ondersteuning van hun adjudant Marie-José en de Raad 

van Elf een vliegende start gemaakt van dit carnavals seizoen. Het 33e 

alweer voor de carnavalsvereniging van Kansplus. De prinsenverkiezing met 

de Krulstarte uit de Mortel en de carnavalsmiddag van De Teugelders en de 

club van 100 in Beek en Donk zijn alweer achter de rug. Geweldig leuke 

middagen waarvan onze leden met of zonder aanhang hebben genoten. 

 

In Venhorst bij de Peeltuuters staat op zondag 16 februari nog een geweldig 

programma te wachten. Daarna natuurlijk onze eigen soos carnaval op 

zaterdag de 22e februari.  Dan zit het carnavals seizoen er alweer op. Verder 

staan er dit jaar weer allerlei andere activiteiten op het programma, te 

beginnen met de jaarvergadering op  dinsdag10 maart. Daar hopen wij 

natuurlijk ook veel ouders en begeleiders te zien en spreken zodat we met uw input weer nieuwe dingen 

kunnen organiseren. 

 

Zoals u ziet zitten we niet stil bij Kansplus.   

Steeds meer mensen komen naar onze activiteiten en jij mag daar natuurlijk ook bij zijn. 

 

Tot ziens op een van onze activiteiten.   

  

Ans van de Kerkhof  -  Voorzitter Kans Plus regio Gemert 

 

 

  



 Carnavalsfeest Venhorst 16 februari 
 
 

Onze volgende carnavalsactiviteit vindt plaats op zondag    

16 februari. Dit mag je niet missen want het wordt een 

fantastische middag. 

 

We beginnen om 13.30 uur in zaal De Horst, St Jozefplein 

14 in Venhorst. 

 

 

De laatste carnavalsactiviteit zal plaatsvinden bij onze 

Soos op carnavalszaterdag 22 februari in het Kunstlokaal 

in Gemert. We beginnen om 14.00 uur. 

  

 

 

 

 

 

Prins Rico, Prinses Eveline en Adjudant  Marie-José 

  

Het was weer een fantastische show bij de bekendmaking van onze 

Prins, Prinses en Adjudant in de Kokse Hoeve. Alle drie wonen zij in 

De Bleek in Beek en Donk en dat ze een feestje kunnen bouwen 

met de geweldige Raad van Elf hebben we zowel in Gemert als in 

Beek en Donk kunnen zien. Wel moesten we eerst afscheid nemen 

van Prins Merijn, Prinses Yvonne en Adjudant Luuk. Zij werden op 

de schouders van de Raad van Elf van de Krulstarte de zaal 

uitgedragen. Dat was eventjes emotioneel maar zoals ex-Prins 

Merijn zei: "Carnaval gaat gewoon door en er moet weer iemand 

anders Prins worden".  

 

Carnaval 2020 het jaar waarin we 33 jaar Carnaval Kansplus vieren. Een proficiat en Alaaf aan de organisatie 

en alle Prinsen, Prinsessen en Adjudanten in al die vele jaren. 

   

 

 



 

Jaarvergadering 10 maart 

 

Graag nodigen wij iedereen uit om aanwezig te zijn bij onze jaarvergadering. Deze wordt gehouden op 

dinsdag 10 maart 2020 en begin om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in het Ontmoetingscentum in 

Beek en Donk aan de Otterweg 27. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit. 

• Opening vergadering door voorzitter Ans van de Kerkhof 

• Ingekomen stukken en mededelingen 

• Notulen van de vorige jaarvergadering 

• Financieel- en kasverslag 2019 

• Jaarverslag 2019 

• Bestuursverkiezing: 

• Terugblik jubileumjaar 2019 

• Activiteiten 2020 

• Rondvraag en sluiting van de vergadering 

  

 

 

Special Stars Festival 

  

Zou je ook niet graag een keer naar een festival gaan maar vind je een gewoon festival; te druk, te 

veel prikkels, te veel lawaai, lastig bereikbaar, te duur, enz, enz. Dan heb je nu de kans!! Op Zaterdag 25 april 

vindt hét dancefestival voor mensen met een beperking plaats; Special Starz Festival. Gave dancemuziek 

maar een klein beetje zachter dan normaal, iets minder druk maar wel gezellig druk. Ontmoeten van andere 

gezellige festivalgangers. Met gave DJ`s, lekker eten, lekker drinken, gezellig sfeertje, relaxen, en alles wat er 

bij een festival hoort. Dus.....wil jij erbij zijn?  

  

Kijk op de website               www.Specialstarz.nl  

  

Houdt Facebook en Instagram in de gaten en koop je kaartje. 

Dit wordt een geweldige festival ervaring, die je niet wilt missen!     

  

 

25 april * Locatie outdoor Laarbeek * Koppelstraat, Beek en Donk * 15.00 u tot 20.00 u   

  

See you at Zaterdag  25 april  !!  

Festival groeten, Special Starz team.  

  

 

 

 



  

 

Activiteiten komende periode 

 

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 

Soos Carnavalsbal Kansplus Gemert-Bakel-Laarbeek-Boekel 

Kunstlokaal, Vondellaan 49, Gemert 

Aanvang 14.00 uur tot 17:00 uur 

 

 

Dinsdag 10 maart 

Jaarvergadering Kansplus regio GBLB 

Ontmoetingscentrum, Otterweg 27 Beek en Donk 

Aanvang 20.00 u 

 

 

Zaterdag 14 maart 

Optreden Nooit Gedacht bij SWZ Zonhove 

Nieuwstraat 70, Son en Breugel 

 

 

Soosactiviteiten op: 

 

Zaterdag 7 maart - Speurtocht Gemert 

 

Zaterdag 21 maart - Activiteit bij Thomashuis 

 

Zaterdag 4 april - Paasmandjes maken 

 

 


