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Van de Voorzitter 

 

Het wordt er allemaal niet leuker op. We verlangen terug naar ons oude leventje. 

Helaas is dit nog niet mogelijk. Dit geldt ook voor de activiteiten van Kansplus. 

Er zijn nog teveel beperkende maatregelen zoals afstand houden maar ook 

taxivervoer zou een probleem zijn. Sommige van onze mensen mogen hun 

eigen familie nog niet bezoeken dus een activiteit van Kansplus is dan ook niet 

de eerste behoefte. Het bestuur van Kansplus heeft besloten om geen 

activiteiten te organiseren voor 1 september van dit jaar. Daarna wordt 

gekeken of geplande activiteiten door kunnen gaan, op welke wijze en altijd in 

overleg met ORO. Het mag duidelijk zijn dat veiligheid voor onze mensen en de 

vrijwilligers voorop staat. 

 

Het wil niet zeggen dat we helemaal stilstaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we de activiteit Kansplus: 

Samen Sterk aangekondigd. In het volgende artikel kun je daar meer overlezen. 

Dan komen we volgende week met de GROTE KANSPLUS GBLB KWIS. Ook hier lees je meer over in deze 

nieuwsbrief. Ik heb de kwis al mogen maken en deze was hartstikke tof. Dus doe allemaal mee. 

 

Met vriendelijke groet, Ans van de Kerkhof, Voorzitter KansPlus GBLB. 

 

Noot van de redactie: 

Op 24 april ontving onze voorzitter Ans van de Kerkhof de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde 

van Oranje-Nassau. Ruim 30 jaar heeft Ans vrijwilligerswerk gedaan bij de judobond,  

Speel-o-theek, Kindervakantieweek, Hiep Hoi, Roefeldag, Teenexperience, Oranjecomité, Dorpsraad en 

natuurlijk Kansplus GBLB. 

Ans van Harte proficiat en zeer verdiend, klasse.  

CONTRIBUTIE 

In de maand juni zal de contributie worden geïnd voor dit jaar. De contributie van onze Stichting bedraagt 25 euro op 

jaarbasis. Omdat dit bedrag niet heel hoog is gaan we ondanks dat sommige activiteiten niet doorgaan toch in zijn geheel 

innen. Wel proberen we in de tweede helft van het jaar extra activiteiten voor onze mensen te organiseren. 

Het bestuur heeft verder besloten om de contributie van Nooit Gedacht wel aan te passen op basis van uitval door de 

huidige Corona-omstandigheden. Lessen worden voor een deel nu online gegeven. In oktober zullen we de contributie 

van Nooit Gedacht gaan innen voor dit jaar. Dan zal het beeld met betrekking tot de muzieklessen ook beter zijn. 

 



 

Aktie:  Kansplus  -  Samen Sterk 

 

Op onze lopende activiteit Kansplus - Samen Sterk hebben we al zo'n 8 reacties binnen. Hieronder hebben we enkele voorbeelden 

opgenomen. We hopen op nog meer reacties. Vooral ook van de woongroepen. Een compliment daarom voor DE HAAG m 

et hun hele mooie muzieknummers. Dus andere woongroepen of families. DOE MEE 

 

  

 

             

      

 

                                                                                              

                                                      

 

 

GROTE KANSPLUS GBLB KWIS 

 

Binnen enkele dagen krijgen alle woongroepen en onze leden een mail over de GROTE 

KANSPLUS GBLB KWIS. In de mail is het antwoordformulier opgenomen. Via WE 

TRANSFER ontvang je een mail met daarin de mogelijkheid om de KWIS te downloaden. 

Het powerpointbestand is te groot om per mail te sturen. Het is een kwis waaraan iedereen 

mee kan doen. Leden, familie, vrijwilligers. et leukste is het om dit met je familie, je 

woongroep, je vrienden of vriendinnen te doen. Je mag ook alleen meedoen. Er zitten 

vragen in voor elke niveau. De vragen gaan o.a. over Kansplus, muziek en de 

woongroepen. Als je de kwis invult en je behoort bij de beste dan krijg je ook nog een leuke prijs. Een prijs als 

woongroep, als familie of een individuele prijs. Heb je geen mail ontvangen vraag de kwis dan via de mail op of bel naar 

06-20643139 

 

  

 


