
Van de voorzitter 

 

Hallo allemaal. 

De vakanties zijn voorbij, de scholen weer begonnen, en dus begint KansPlus ook weer met allerlei 

activiteiten. Daarover verderop in de nieuwsbrief meer. Even een terugblik op ons grote KansPlus 

feest met zeskamp van zondag 10 juli in Beek en Donk. Het 25 jarig bestaan van 

Laarbeek was mede reden om dit feest te organiseren. Uiteraard ook het leef je in 

leef je uit dat niet meer geweest is vanwege corona, en het muziekfeest dat 

eveneens niet georganiseerd kon worden. We hebben gemeend een en ander te 

kunnen combineren en dat is een goed besluit geweest, gezien de grote opkomst 

en het plezier dat iedereen gehad heeft. 

Er zijn al foto's en verslagen op facebook geweest, dus jullie hebben allemaal mee 

kunnen genieten. We gaan de komende tijd kijken naar intensievere samenwerking met KansPlus 

Asten/Someren/Deurne en ORO. Zo hopen we niet alleen meer activiteiten te kunnen organiseren, maar 

zeker ook meer op elkaar afgestemde momenten, zodat jullie allemaal zoveel mogelijk overal van 

kunnen genieten, zoals wij dat ook doen. Op naar een mooi nieuw seizoen. 

 

Voorzitter KansPlus regio GBLB 

Ans van de Kerkhof 

 

 

SOOS 

Ook alle vrijwilligers van de soos staan weer in de startblokken. Wij hebben nieuwe energie opgedaan, 

hopelijk jullie ook allemaal. Zaterdag in de even weken is het tijd voor een soosactiviteit. Allerlei zaken 

worden opgepakt, van knutselen en handwerken, tot karaoke en wandel- of speurtochten, alles komt 

voorbij. Zaterdag 10 september starten we weer met een bingo. Leuke prijzen zijn er te winnen. De 

deelname aan de activiteit, kost €2,00 per keer. Daarvoor zorgen tijdens de activiteit, onze vrijwilligers 

voor een drankje met iets lekkers erbij. Gezelligheid staat hoog in het vaandel. De soosmiddagen 

beginnen om 14.00 uur en duren tot 16.30 uur tenzij anders vermeldt. Je kunt je aanmelden voor 

deelname aan de soos via het mailadres ansvdkerkhof@gmail.com. 
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Dansen weer van start 

Op maandag 26 september starten we weer met onze danslessen. In de eerste helft van het seizoen 

gaat het over 10 danslessen. Dit jaar kunnen we gebruik gaan maken van een zaal in het zorgcentrum 

Ruijschenbergh. Bij de hoofdingang word je opgevangen. De danslessen beginnen om 19.30 uur en 

eindigt om 21.00 uur. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Dus taxi tijdig bestellen. De danslessen 

worden verzorgd door Jan van den Eijnden. Ook staan onze geweldige vrijwilligers weer voor jullie klaar. 

Wil je nog meedoen met het dansen meld je dan aan via kansplusgemert@hotmail.com. De kosten per 

10 lessen bedragen 25 euro. Het tarief is dit jaar dus flink verlaagd. 

Ook zijn we nog op zoek naar dansvrijwilligers. Je danst als vrijwilliger samen met een verstandig 

beperkte partner. Je hoeft hiervoor absoluut geen danswonder te zijn. Het zijn geen moeilijke 

danspassen en alles wordt voorgedaan. Naast het gratis drankje dat je ontvangt tijdens de dansles 

ontvang je ook veel waardering en warmte van je danspartner. Voor meer informatie kun je bellen met 

Jan van den Eijden 06-10844651 of stuur een mail naar kansplusgemert@hotmail.com 

 

 

Darten 

Halverwege het vorige seizoen van KansPlus zijn we gestart met een dart groep.  

Elke dinsdag in de oneven weken wordt er gedart bij den Bunker aan de Sint Annastraat 60, 5421 KC 

Gemert. Om 19.30 uur staan onze vrijwilligers klaar om met jullie een gezellige avond te beleven. Om 

21.00 uur is de laatste pijl gegooid en gaat iedereen weer huiswaarts. Als er voldoende deelnemers 

komen, dan kunnen we een heuse competitie starten. Kom dus allemaal naar den Bunker op dinsdag 13 

september 
 

 

 

LAARBEEK 25 - GEWOON BIJZONDER 

 

Op zondag 10 juli hebben we in de muziektuin in Beek en Donk een geweldig evenement 

georganiseerd. Een enorm karwei voor onze vrijwilligers maar door hun geweldige inzet en een flink 

financiële bijdrage van de gemeente Laarbeek was het een enorm succes. Liefst 18 teams, sommigen 

begeleidt door bedrijven uit Laarbeek,  namen in de middag deel aan de spellenzeskamp. Jammer dat 

verschillende groepen van woningen veel te laat verschenen waardoor sommige bedrijven en 

vrijwilligers geen team konden vormen. 

De modeshow was een enorm succes waarna om 17.00u alle deelnemers, vrijwilligers en artiesten 

konden genieten van een welverdiende maaltijd. Om 19.00u begon het muziekfestival. Met geweldige 

optredens van DE VELT OP, de Party Freunden, de Medleys en Bag on Wheels kwam om middernacht 

een einde aan een heel mooi evenement. Een dank aan de deelnemende bedrijven, vrijwilligers, 

deelnemers, muziekkanten en gemeentemedewerkers.  

  

 

 

 


