
 

Kansplus organiseert:   LAARBEEK 25 - GEWOON BIJZONDER 

 

Op zondag 10 juli vindt een geweldige activiteit plaats. In de muziektuin in Beek 

en donk organiseren wij een dag met spelen, modeshow, dans en veel 

muziek. Wil je hieraan deelnemen dan moet je je hiervoor wel aanmelden.  

 

Wat gaan we doen?  

 

We organiseren in de middag een fantastische 

spelendag waar iedereen met of zonder rolstoel 

aan kan deelnemen. De middag start om 13.00 uur 

wanneer Burgemeester Frank van der Meijden het 

festijn opent. Daarna beginnen we met de 

spellenmiddag. De spelen worden stilgelegd om 

uiteraard wat te drinken maar ook te genieten van 

een fantastische modeshow en dansdemonstratie 

verzorgd door onze eigen mensen. Nadat iedereen 

de spelen heeft afgerond ontvang je een oorkonde met daarop je prestatie 

tijdens de spellen. 

 

Rond de klok van vijf uur gaan we gezamenlijk (deelnemers en vrijwilligers) eten 

en drinken. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Uiteraard is er muziek en als je 

wilt kun je ook een liedje meezingen.  

 

Maar ook dan gaat dit feest nog door. Vanaf 19.00 uur start een ongelooflijk 

muziekfestijn met artiesten uit Laarbeek die we allemaal kennen. Zo noemen we 

de groep De Velt Op, de Party Freunden en De Medleys. Ben je het dan nog 

niet moe dan is er voor iedereen nog de TOP 100 BAND Bag on Wheels. 

 

Meld je aan om mee te doen !!!! 

Voor de woongroepen is dit een heerlijk dagje uit. Voor eten en drinken wordt 

gezorgd en er zijn tevens mogelijkheden om mensen te verzorgen. In een 

aparte ruimte zijn tillift en douchebrancard/aankleedtafel beschikbaar. Uiteraard 

is ook een speciale invalidetoilet aanwezig. 

 

Neem ook je vrienden of vriendinnetjes mee. Iedereen mag meedoen. 

Je hoeft geen lid te zijn van Kansplus. 

Deze activiteit mag je niet missen. Wacht niet langer en meld je dus aan via ons 

centrale mailadres en vermeldt daarbij je naam en het adres waar je woont. Ons 

mailadres is kansplusgemert@hotmail.com 
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