Nieuwsbrief Kansplus Gemert - Laarbeek – Boekel

Van de voorzitter
We gaan weer richting het einde van 2021.
Zoals je in deze nieuwsbrief kunt lezen staan er weer veel activiteiten op het programma. Maar
we zien ook dat de maatregelingen mb.t. corona weer aangescherpt worden. Toch willen we
onze activiteiten zoveel mogelijk door laten gaan maar wel met de
maatregelen die voorgeschreven zijn. Bij activiteiten van KansPlus zal er
dan ook een coronacheck plaatsvinden. Als je klachten hebt blijf dan thuis
en laat je eventueel testen. Daarnaast worden afhankelijk van de situatie
ook de dan geldende maatregelen gehandhaafd. Natuurlijk hopen we dat
het aantal besmettingen weer gaat afnemen en daarmee ook de
maatregelen. Dus voor alle geplande activiteiten geldt dat deze doorgaan
mits het volgens de maatregelen mag en voor onze mensen geen gevaar
oplevert. Lees maar snel welke activiteiten er gepland staan en meld je tijdig aan.
Tot ziens bij één van onze activiteiten

Ans van de Kerkhof

Sinterklaasfeest
Ook dit jaar heeft Sinterklaas besloten om KansPlus te bezoeken. Dat zal plaatsvinden
op zondag 28 november van 13.30 u tot 17.00 u in het Ontmoetingscentrum in Beek en
Donk, Otterweg 27 in Beek en Donk. Jij bent natuurlijk van harte welkom want Sinterklaas en
zijn Pieten vinden het weer ontzettend leuk om jou weer te zien. Ook hebben ze voor
iedereen een leuk cadeau en snoep bij. Je moet je hiervoor wel aanmelden. Dit kan door een
mail te sturen naar ons mailadres: kansplusgemert@hotmail.com.
Geef je naam door, waar je woont en of er een eventuele begeleider meekomt.
Voor onze mensen en de begeleiding zorgt KansPlus voor koffie/thee en iets lekkers. Mocht
je meer willen drinken dan kun je zelf natuurlijk extra consumpties kopen. Dus meld je snel aan.

Let op. Tijdens deze activiteit doen we bij binnenkomst een coronacheck. Mensen behorende bij eenzelfde woning worden aan
dezelfde tafel geplaatst. Mocht het bezoek van Sinterklaas niet doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen dan laten we dit weten via
het mailadres waarmee iemand is aangemeld.

Nooit Gedacht ontvangt fantastische donatie
Zaterdag 6 november vond de eerste repetitie van het Groot Orkest van Nooit Gedacht plaats. Bij alle muzikanten en
begeleiders werd de coronacheque uitgevoerd.
Bestuurslid Jan Leenders was aanwezig om
onze mensen toe te spreken i.v.m. speciale
gelegenheid.
Op 9 februari 2020 overleed Freek de Wit.
Tijdens de indrukwekkende afscheidsdienst in
Lieshout konden de aanwezigen geld doneren
aan een goed doel. Dit goede doel was ons
orkest Nooit gedacht, Freeks orkest Nooit Gedacht. Door de coronacrisis heeft de overhandiging van deze donatie
nog nooit plaats kunnen vinden. Voor Huub en Carla, de ouders van Freek was het uiteraard een moeilijk moment.
Jan Leenders gaf aan dat door het onthullen van dit geweldige bedrag we Freek vooral ook eren als lid van Nooit
Gedacht en KansPlus.
Op de cheque staat een fotocollage van Freek en het bedrag van maar liefst € 1.373,91.

Eindejaarsfeest en Kerstviering
In december zijn er ook nog diverse activiteiten van KansPlus. Noteer deze alvast in je agenda want die mag je
natuurlijk niet missen. Op zondag 12 december vindt het Eindejaarsfeest plaats van 13.30 uur tot 17.00 uur in
Zaal de Koekoek in Lieshout. Het wordt een knalfeest met medewerking van CV De Raopers uit Lieshout en CV de
Heikneuters (en hun dansmariekes) en uiteraard muziek. Maar er is ook een enorme grote verrassing voor iedereen.
Wat? Dat verklappen we natuurlijk niet.
Op zondag 19 december om 14.00 uur vindt de jaarlijkse Kerstviering / Kerstconcert plaats. Een muzikale en
literaire belevenis voor en door onze mensen. Uiteraard met medewerking van ons volledige orkest Nooit Gedacht.
Begin december verschijnt een speciale nieuwsbrief met meer informatie over alle activiteiten en hoe je daarbij
aanwezig kunt zijn.

Save the Date - Noteer alvast in je agenda
Datum

Activiteit

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 Beek en Donk

04 December

Soos: Talentenjacht

14.00 u tot 16.30 u Kunstlokaal Gemert

12 December

Eindejaarsfeest

14.00 u tot 17.00 u Café de Koekoek in Lieshout

18 December

Soos: December verrassing

14.00 u tot 16.30 u Kunstlokaal Gemert

19 December

Kerstviering / Kerstconcert

14.00 u tot 16.00 u Kunstlokaal Gemert (Harmoniezaal)

22 Januari 2022

Carnavals opening

13.30 u tot 17.00 u Dientje Wijn in Gemert

06 Februari 2022 Carnaval De Teugelders

Tijd

Locatie

13.30 u tot 17.00 u Café van de Burgt in Beek en Donk

20 Februari 2022 Carnaval De Vliegenmeppers 13.30 u tot 17.00 u La Compagnie in Boekel

