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Van de Voorzitter
Eindelijk is het zover. De vrijwilligers van kansplus zijn druk bezig geweest om te
zorgen dat we een start kunnen maken met ons nieuwe seizoen. We hopen dat
het met jullie allemaal goed gaat en dat we jullie weer op een van onze
activiteiten kunnen begroeten.
We starten feestelijk op 1 september met een pannenkoeken diner. Iets eerder
op 29 augustus starten de muzieklessen van Nooit Gedacht weer. Op 5
september starten de soos activiteiten op 2 locaties. Voor de inwoners van
Laarbeek in Lieshout in het Dorpshuis. Voor de inwoners van Gemert en Boekel
in het kunstlokaal. Voor alle activiteiten geldt dat wij deze uiteraard organiseren met inachtneming van de
corona maatregelen. Dat betekent ook dat je je voor alle activiteiten MOET aanmelden. Niet aangemeld is
helaas niet meedoen.
Wij gaan ervan uit dat iedereen dit begrijpt en dat we geen risico's nemen met jullie en onze gezondheid.
WE GAAN ERVOOR MET ZIJN ALLEN.

Ans van de Kerkhof
Voorzitter Kansplus Gemert-Bakel-Laarbeek-Boekel

Start SOOS - activiteiten
Op zaterdag 5 september willen we weer starten met onze Soos - activiteiten. Ook
hier zullen we ons strikt houden aan de maatregelen die het RIVM voorschrijft m.b.t.
corona. Daarom zullen de Soos - activiteiten gesplitst worden naar twee locaties.
Voor onze mensen uit Laarbeek zal de Soos plaatsvinden in het Dorpshuis,
Grotenhof 2 in Lieshout. Voor onze mensen uit Gemert-Bakel-Boekel is dat bij het
Kunstlokaal, Vondellaan 49 in Gemert.

We gaan er weer leuke middagen van maken met leuke activiteiten.
Wil je deelnemen aan de Soos dan is het verplicht om je vooraf aan te melden. Als je niet bent aangemeld
dan kun je ook niet deelnemen. Uiteraard heeft dit alles te maken met jullie en onze veiligheid.

De SOOS is op zaterdag in de even weken. Zaterdag 5 september dus voor het eerst weer. Tijdstip van
14.00 uur tot 16.30 uur. Kosten deelname is € 2.00.
Aanmelden bij: yvonnepenninx88@gmail.com en geef aan bij welke locatie je naar de Soos gaat.

Pannenkoek - diner ( aanmelden verplicht)
We hebben dit jaar na de carnaval nauwelijks activiteiten kunnen organiseren. Ook later dit jaar zullen
verschillende activiteiten niet door kunnen gaan. Daarom hebben we besloten om op dinsdag 1
september, alleen voor Kansplus, KOKS GEMERT af
te huren voor een heerlijk pannenkoeken-diner. Het
diner vindt plaats van 18.30 uur tot 21.00 uur.

Uiteraard zullen alle maatregelen m.b.t. corona in acht
worden genomen. In principe zal het diner buiten plaatsvinden waarbij er bij minder weer verwarming
aanwezig is. We beginnen met een lekker soepje, daarna pannenkoeken in alle soorten en maten en
uiteraard sluiten we af met een lekker toetje. Tussen de gangen door hebben we nog een leuke
verrassing in de vorm van een kwis.

Voor al onze mensen met een beperking is het diner helemaal gratis inclusief drankjes. Voor begeleiders
geldt een bijdrage van 15 euro. Je kunt alleen deelnemen als je bent aangemeld.

Aanmelden kan via ons centrale mailadres: kansplusgemert@hotmail.com. Vermeldt daarbij je naam, je
woonadres en eventuele dieetwensen.
Wij willen voorkomen dat onze mensen te laat zijn of voor het einde van het diner opgehaald worden. Wij willen de
begeleiding dan ook verzoeken taxi te bestellen om 18.10 uur en voor de terugreis om 21.00 uur. Voor 20.45 uur is het
voor de taxichauffeur niet mogelijk om mensen op te halen.

