
 

Hallo allemaal. 
Na een geweldig leuk en gezellig Sinterklaasweekend, waarin de roetveeg- en regenboog Pieten iedereen hebben 
verrast met cadeaubonnen en snoep moeten wij nu toch minder leuk nieuws 
brengen. Vanwege het grote aantal besmettingen en de ontwikkelingen van de 
coronaregels heeft het bestuur besloten om de geplande activiteiten voor december af te 
blazen. Dat betekent dat het Eindejaarsfeest van  12 december en de Kerstviering van 19 
december helaas niet doorgaan.    
 

We hebben gelukkig nog een laatste leuke activiteit voor de boeg.  

Zaterdag 4 december zullen wij met de Vrolijke Noot onze soosactiviteiten voor dit jaar 

afsluiten. Alles wat met carnaval te maken heeft, blijft voorlopig gewoon op de agenda 

staan. Een definitief besluit over onze carnavalsmiddagen zullen wij na Nieuwjaar 

nemen. De individuele muziekactiviteiten bij Nooit Gedacht gaan wel door evenals de 

drumband. Deze wordt gesplitst in kleine groepjes op ruim 1.5 meter afstand. 

 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen een goede jaarwisseling en vooral een gezond 2022. 

  

Voorzitter Kansplus regio GBLB – Ans van de Kerkhof

 

Wens elkaar iets moois - en doe mee !! 
 

Vorig jaar ontvingen jullie een nieuwjaarswens van het bestuur met een leuke video. 

Dit jaar willen we jullie vragen om elkaar een leuke kerst en een fantastisch 2022 te wensen. Dit 

kun je doen door een boodschap in te spreken op je mobiel of een videoboodschap te maken. Als 

dat te moeilijk is dan kun je ook een korte tekst (maximaal 15 woorden)  sturen via je whatsapp of 

de mail.  

 

Je kunt de berichten sturen naar de whatsapp van 06-20643139 of mail het naar 

kansplusgemert@hotmail.com. 

 

De ingesproken tekst of de video mag niet langer zijn dan 10 seconden. Een boodschap van een volledige woning 

mag 20 seconden zijn.  Wij gaan er dan een leuke boodschap van maken en naar al onze leden sturen. 

 

Dus doe mee, vraag hulp bij je familie, vrienden of leiding. Dan moet het lukken.  

De mooiste nieuwjaarswens voor 2022 komt dan gegarandeerd van onze KansPlus regio.

 

Save the Date - Noteer alvast in je agenda 
  

Datum        Activiteit   Tijd  Locatie 

22 Januari 2022        Carnavals opening  13.30u tot 17.00u    Dientje Wijn in Gemert 

06 Februari 2022        Carnaval De Teugelders  13.30u tot 17.00u    Café van de Burgt in Beek en Donk 

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


