
 

Nieuwsbrief Kansplus Gemert - Laarbeek - Boekel 

 

 

 

 

  

Oktober 2021 
  

Jaargang  16 
 

Nummer 6 
  

 

 

 

Van de Voorzitter 

De Start Up Party was een groot succes. Het weer werkte gelukkig heel goed mee. Met bijna 90 

aanwezigen werd er een mooi feest van gemaakt. Bij aanvang werd van iedereen een foto 

gemaakt voor onze administratie. Daarna was het geweldige optreden van de Party Freunden 

die er meteen een gezellig feest van maakten. DJ Arjan zorgde 

daarna voor muziek terwijl alle aanwezigen konden genieten van 

frietjes en snacks. In deze nieuwsbrief zijn de data van de 

komende activiteiten opgenomen. Speciaal aandacht voor ons 

pannenkoekendiner op dinsdag 26 oktober. Geef je dus op. Voor 

de ouders en/of begeleiding nog even ter herinnering. A.s. dinsdag 

12 oktober onze jaarvergadering. Deze vindt plaats in het 

Ontmoetingscentrum in Beek en Donk, Otterweg 27. Aanvang 

20.00 uur.  

 

Voorzitter Kansplus GBLB  -  Ans van de Kerkhof  

 

Jaarvergadering dinsdag 12 oktober 

A.s. dinsdag 12 oktober vindt onze jaarvergadering plaats. Vorig jaar heeft de jaarvergadering 

niet plaatsgevonden. Daarom zal de jaarvergadering gaan over de jaren 2019 en 2020. Je bent 

van harte welkom in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk, Otterweg 27. Aanvang 20.00 

uur.   

 

 

Verslag Start Up Party 

 

Het was een leuke middag. En we bofte wel met het weer  

Het is altijd een feestje als de party freunden komen optreden  

Her was wel heel gezellig. En zelfs kwam de frietkar  dat was helemaal een 

feest. Het was weer goed verzorgt deze middag  

Ik wil de organisatie bedanken voor deze leuke en een gezellige middag  

  

Liefs Martinelle   



 

Pannenkoeken - diner 

 

Elk jaar organiseren we een feestavond met een heerlijk diner. 

I.v.m. corona willen we nog een beetje rustig aan doen. Daarom hebben we besloten om op 

dinsdag 26 oktober, 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 geldende maatregelen m.b.t. corona in 

acht worden genomen. 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 

muziekkwis. 

  

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. 

Daarnaast moet je in het bezit zijn van een geldige QR-code (een vaccinatie/herstelbewijs of een 

negatieve PCR-test). 

  

Aanmelden kan via ons centrale mailadres: kansplusgemert@hotmail.com. 

Doe dit zo snel mogelijk maar in iedergeval voor 23 oktober. 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. 

 

 

Save the Date - Noteer alvast in je agenda 

 

Datum Activiteit Tijd Locatie 

12 Oktober Jaarvergadering 20.00 u tot 21.30 u Ontmoetingscentrum B en D 

23 Oktober Soos: Knutselen en handwerken 14.00 u tot 16.30 u Kunstlokaal Gemert 

26 Oktober Pannenkoekendiner 18.30 u tot 21.00 u Koks Gemert 

6 November Soos: Dierenpark 14.00 u tot 16.30 u Kunstlokaal Gemert 

20 November Soos: Oefenen Talentenjacht 14.00 u tot 16.30 u Kunstlokaal Gemert 

28 November Sinterklaasmiddag 13.30 u tot 17.00 u Ontmoetingscentrum B en D 

4 december Soos: Talentenjacht 14.00 u tot 16.30 u Kunstlokaal Gemert 

        

Voor meer informatie Soos kun je bellen met Ans (06-25042032)  
 

 


