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Van de Voorzitter 

De zomer is volop aan de gang en gelukkig hebben we ook alweer een aantal activiteiten mogen organiseren. Met veel plezier kijken we 

terug op een zeer geslaagde fietstocht. Met de soos hebben we een schitterende puzzeltocht gedaan, georganiseerd en in elkaar gezet 

door onze jongste vrijwilligers, Imme  en Thiona. Hengelvereniging het Geduld in Beek en Donk zorgde mede voor een mooie vismiddag 

waaraan enthousiast meegedaan is door onze leden. Helaas komt aan het eerste gedeelte van dit jaar 

alweer bijna een einde. Nog twee keer een soosactiviteit voordat we allemaal beginnen aan een toch wel 

hoognodige vakantie met wat meer vrijheden. De laatste soosmiddag zal worden georganiseerd samen 

met de stichting MIEP. We gaan met zijn allen een Tiny restaurant bemannen en onze familieleden die 

willen komen, en de begeleiders van de woningen die altijd trouw aanwezig zijn lekker verwennen. 

Onszelf natuurlijk ook wel. Met andere woorden, we sluiten het eerste halfjaar soos af met wat alweer 

een goede traditie is geworden, lekkere hapjes wat eten zodat dit niet meer hoeft als we thuis komen, en 

een lekker drankje. Na de vakantie gaan we dan met nieuwe energie en ideeën van start. Hierbij gaan we er wel van uit, dat de situatie 

rondom Corona niet verergerd. Wij hopen veel mensen( na opgave op email; ansvdkerkhof@gmail.com ) te mogen begroeten op de 

laatste soosmiddag en wensen iedereen een fijne gezellige maar bovenal gezonde vakantie toe.  

 

Ans van de Kerkhof 

 
 
 

 

Contributie 2021 

Deze week wordt de jaarcontributie van KansPlus regio GBLB voor 2021 van uw rekening geschreven of u ontvangt een factuur voor 

deze contributie. Ook de contributie/lesgelden voor ons muziekgezelschap Nooit Gedacht worden deze week geïnd. M.b.t. Nooit 

Gedacht gaat het om de contributie van het eerste half jaar waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de periode dat u les hebt 

gehad. In de maand oktober  

 
 

 

 



 

Danslessen op 11 oktober van start 

 

Mits de maatregelen m.b.t. corona het toe laten gaan we eindelijk weer onze danslessen starten. Wil je 

meedoen met onze danslessen dan kun je jezelf opgeven door een mail te sturen naar 

kansplusgemert@hotmail.com. Er worden 2 x 10 lessen verzorgd door Jan van den Eijnden. De kosten per 

10 lessen zijn € 37.50. Na 20 danslessen ontvangen de deelnemers bij goed gevolg een diploma uit 

handen van Burgemeester Michel van Veen van de gemeente Gemert-Bakel. We zijn voor het dansen ook 

nog op zoek naar vrijwilligers die met onze mensen willen dansen. Je krijgt hierbij een vaste danspartner 

toegewezen. Wil je hier meer informatie over bel dan even met Jan van den Eijden (tel. 06-10844651).  

 
 

 

Nieuwe vrienden van ‘Nooit Gedacht’ zijn hartelijk welkom! 

 

Door de zware coronaperiode is het te lang stil geweest rondom ‘Nooit Gedacht’. Geen optredens, geen repetities en slechts enkele 

muzikanten hadden de expertise om deel te nemen aan online muzieklessen. Dit alles heeft natuurlijk een grote impact gehad op ons 

allemaal maar vooral ook op onze muzikanten. Inmiddels hebben we vanaf half mei de muziekactiviteiten weer live opgestart met 

inachtneming van de regels die nu nog gelden. Voorzichtig krijgen wij de hoop, dat er vanaf september weer meer mogelijk is zoals 

repeteren met het hele orkest en wellicht is optreden dan ook weer toegestaan. 

 

‘Nooit Gedacht’ is op zoek naar nieuwe vrienden! Leden van de vriendenclub worden 

regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van “Nooit Gedacht” en de diverse 

optredens van het orkest. Ook ontvangen zij een uitnodiging van onze optredens, een gezellige 

bijeenkomst voor en met onze 'vrienden'. Uiteraard waarderen wij het, wanneer u al onze 

optredens bij wilt wonen, maar u bent nergens toe verplicht; de vriendenclub is geheel 

vrijblijvend! 

Financiële middelen zijn altijd erg welkom. ‘Nooit Gedacht’ heeft geen vaste inkomsten en haalt 

haar budget uit eigen bijdrage, soms betaalde optredens en sponsorgelden. 

  

Op onze website  www.muziekgroepnooit-gedacht.nl  en facebookpagina Nooit Gedacht muziek/band kunt u het laatste nieuws van 

ons orkest en drumband volgen. Het lidmaatschap van Vriendenclub ‘Nooit Gedacht’ bedraagt € 25.- per jaar (of wat u kunt missen) en 

dit mag gestort worden op:  NL34 RABO 0155263560  t.n.v. Stichting Ontspanning Zorgenkinderen.  

 

 

 

 

 

http://www.muziekgroepnooit-gedacht.nl/


 

Save the Date - Noteer alvast in je agenda 

De onderstaande activiteiten staan gepland voor de periode na de vakantie. Uiteraard zullen we ook bij deze activiteiten de dan 

geldende coronaregels handhaven.  

 

Kienen in Zaal van de Burgt 

Op donderdag 2 september gaan we weer kienen in Zaal Dave van de Burgt, Heuvelplein 21 in Beek en Donk. De aanvang van de 

kien-avond is 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. 

 

Start Soos - activiteiten 

Op zaterdag 11 september gaan we weer starten met onze Soos-activiteiten. Daarna zal de Soos elke zaterdag van 14.00 uur tot 

16.30 uur plaatsvinden in de EVEN  WEKEN. 

 

Groots KansPlusfeest 

Zoals al eerder genoemd in deze nieuwsbrief. Op zondag 12 september ons KansPlusfeest. Aanvang 13.30 uur. Waar is nog niet 

bekend maar noteer deze datum alvast in je agenda. 

 

Happen en Trappen voor ouders, familie en vrijwilligers 

Zondag 26 september happen en trappen met de fiets. Elke jaar organiseren we een busreis naar een leuke bestemming. Dit jaar 

willen we echter een leuke fietstocht organiseren voor familie, begeleiding en vrijwilligers. De fietstocht is dus niet bestemd voor onze 

mensen met een beperking. Tijdens de fietstocht kunnen we genieten van een voorgerecht, hoofdgerecht en toetje. We vragen 

hiervoor wel een eigen bijdrage maar het wordt lekker, sportief en leuk. Nadere informatie volgt nog maar Save the Date. 

 

Jaarvergadering KansPlus regio Gemert-Bakel-Laarbeek-Boekel 

Dinsdag 12 oktober kunnen we eindelijk onze jaarvergadering organiseren. Deze zal plaatsvinden in de Eendracht in Gemert en vangt 

aan om 20.00 uur. Uiteraard onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers. Door de coronaperiode wordt er verantwoording 

aflegt over het jaar 2019 en 2020.  

 


