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START – UP PARTY  VOOR JOU !!! 

 

ZONDAG 12 SEPTEMBER  * MUZIEK – ETEN – DRINKEN * 

 

LEES VERDER EN MELD JE AAN  *  DIT MAG JE NIET MISSEN!!! 

 

 

Van de Voorzitter 

 

De zomervakantie loopt alweer op zijn eind. Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de vrije tijd en de mogelijkheid om 

even af te schakelen van werk en/of andere verplichtingen. Vakantie in eigen land of in het Buitenland, in elk geval tijd 

voor jezelf om in te vullen op de manier zoals je dat zelf wil. Over een paar weken 

beginnen we weer met onze activiteiten en willen graag beginnen met een 

gezellig feest. Daarvoor zijn de voorbereidingen in volle gang. Verderop in de 

nieuwsbrief vindt u daarover meer informatie en de mogelijkheid om u aan te 

melden. 

We starten ook met een nieuwe activiteit in september, gelijktijdig met de 

soosmiddagen is er de mogelijkheid voor de liefhebbers om met begeleiding te 

handwerken. Breien, haken en borduren. 

Uiteraard gaan onze "normale" soosmiddagen ook door met allerlei leuke 

activiteiten. We zijn afgelopen seizoen veel buiten geweest en dat is iedereen wel 

goed bevallen. Zoveel als kan zullen we dus kiezen voor buitenactiviteiten. 

Daarvoor ontvangen jullie minimaal een week van tevoren bericht, soms eerder in 

verband met het aanmelden. 

 

We gaan voor een nieuw gezellig seizoen, waarin we hopen dat alles weer wat meer terug naar normaal zal gaan. Tot 

ziens bij ons START - UP Party of één van de andere activiteiten. 

 

Voorzitter Kansplus GBLB  -  Ans van de Kerkhof 

 

 

We gaan weer KIENEN 
A.s. donderdag 2 september kun je weer gaan kienen bij KansPlus. 

De kienavond vindt plaats bij Zaal Dave van de Burgt, heuvelplein 21 in Beek en Donk. 

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.15 uur. 

 

 



 

START - UP PARTY VOOR JOU 
Het gaat de goede kant op. Er is weer iets meer mogelijk. 

Daarom organiseren we een geweldige feestmiddag voor jou. Dit zal plaatsvinden op zondag 12 september van 13.30 uur 

tot 17.30 uur, Kloosterdreef 5 in Aarle Rixtel. Je wordt verwelkomd met een glaasje “Champagne” en iets lekkers en we 

willen graag een foto van je maken voor onze administratie. Daarna zorgen de Party Freunden voor een fantastisch 

optreden. Vervolgens start onze eigen DJ Arjan met muziek en kun je zelf optreden. Om kwart voor vijf gaan we met zijn 

allen genieten van friet met lekkere snacks zodat je maag is gevuld voordat om half zes het feest eindigt. 

Het feest zal buiten onder een overkapping plaatsvinden. Uiteraard houden we ook rekening met de dan geldige corona-

regels. Drinken, eten en het vermaak is allemaal gratis. Dus dit mag je niet missen 

want we willen er eindelijk weer eens een groot feest van maken. Let op: Ook de 

leiding van de woningen die meekomt kunnen gratis drinken en eten. Je moet je wel 

aanmelden om te kunnen deelnemen. Stuur hiervoor een mailtje naar 

kansplusgemert@hotmail.com. Geef je naam door en de eventuele begeleider. Mocht 

je iets niet mogen eten laat dat ook even weten.  

 

Fietsmiddag familie en vrijwilligers 
Elk jaar organiseren we een uitje voor familie van onze mensen met een 

beperking en onze vrijwilligers. Andere jaren was dat vaak een busreis naar een 

attractie inclusief diner. Dit jaar zal het geen busreis zijn maar gaan we gezellig 

met de fiets en wel op zondag 26 september. Vertrektijd zal ongeveer 10.30 

uur zijn en bij de eindtijd moet u rekenen op 17.30 uur. De route Heerlijck vrij 

in de Brabantse binnenlanden wordt afgelegd via het Happen en Trappen concept. Vrij vertaald heerlijk fietsen en tussen 

door lekker eten met een voorgerecht, hoofdgerecht en een toetje. Een gedeelte van de kosten worden betaald door 

KansPlus. Wel vragen we een bijdrage van 30 euro.Uiteraard moet u zich vooraf aanmelden. Dit kan tot 10 september 

2021. Stuur hiervoor een mail naar kansplusgemert@hotmail.com met daarin namen, aantal deelnemers, woonplaats en 

eventuele dieetwensen. 

 

Start SOOS - activiteiten 
Op zaterdag 11 september starten we weer met onze Soos-activiteiten. Daarna zal de Soos elke zaterdag van 14.00 

uur tot 16.30 uur plaatsvinden in de EVEN  WEKEN. De vaste deelnemers krijgen hier telkens een mail van. Ben je 

een nieuw lid of mocht je deel willen nemen aan de Soos-activiteiten mail dan naar kansplusgemert@hotmail.com of 

neem contact op met Ans van de Kerkhof (06-25042032). 

 

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. 
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