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Van de voorzitter

Hallo allemaal.

Nu de dagen weer korter worden, en de avonden langer gaan onze 
gedachten weer voorzichtig richting Sinterklaas, Kerst en mogelijk 
zelfs carnaval. Al deze zaken zijn alweer volop in voorbereiding. 
Ook al gaan we richting de winter, saai wordt het zeker niet als het 
aan ons ligt. Wij houden zeker geen winterslaap. 
De dart-groep op dinsdag in de oneven weken kunnen nog mensen 
gebruiken die zin hebben om gezellig een avondje sportief met 
elkaar te concurreren. 'De dansers zijn gestart en druk bezig om al 
hun dansmoves weer onder de knie te krijgen voor het afdansen in het voorjaar. 
Onze laatste nieuwe activiteit is gestart, dat zijn de toneellessen. Er wordt geoefend voor een 
leuk kerststukje dat zal worden opgevoerd tijdens de kerstviering van ons orkest nooit gedacht 
op zaterdag 17 december.. En ja hoor, ook het carnavalsseizoen gaat van start met een gezellige 
middag op zaterdag 12 november bij klooster Nazareth in Gemert. 
Sinterklaas is voorbereiding aan het treffen om weer een keertje live bij onze leden te zijn op 
zondag 27 november in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk. 
Houd onze website en de nieuwsbrief in de gaten voor de juiste data en tijden. 

Let op dat je op tijd aangemeld bent!
Tot ziens bij een van onze activiteiten. 

Jaarvergadering

De jaarvergadering van KansPlus, die mede door Corona al enige tijd niet is gehouden, wordt dit 
jaar georganiseerd op dinsdag 22 november in de Eendracht in Gemert, 20.00 uur. 
Wij vertrouwen er op veel mensen te mogen begroeten omdat er vanuit de landelijke organisatie 
een aantal grote wijzigingen zijn, die we graag met jullie bespreken. 
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Feestavond KansPlus
Dinsdagavond 25 oktober van 18.30 - 21.15 uur 
ben je weer van harte welkom op onze jaarlijkse feestavond. De 
feestavond is inclusief diner en je krijgt hierbij 2 consumpties. 
Locatie: Koks in Gemert.
Aanmelden vòòr 20 oktober a.s. via kansplusgemert@hotmail.com

Darten is voor iedereen!
Op dinsdag in de oneven weken in De Bunker in Gemert van 19.30 - 
21.00 uur. Begeleiding is aanwezig. Kom kijken en doe mee!

Carnaval
Het carnavalsseizoen wordt geopend op zaterdag 12 
november met een talentenjacht voor de leden van 
KansPlus, georganiseerd door carnavalsvereniging De 
Loatbloeiers uit Gemert. Locatie is het Hof van Nazareth in 
Gemert. De uitnodiging voor de aanmelding komt 
binnenkort. 

Activiteitenoverzicht

● Feestavond   25 oktober   18.30 - 21.30 uur Koks, Gemert
● Talentenjacht   12 november  meer info volgt nog Hof van Nazareth, Gemert
● Jaarvergadering   22 november 20.00 uur De Eendracht, Gemert
● Sinterklaas   27 november  meer info volgt nog Ontmoetingscentrum, B&D
● Kerstviering   17 december 14.00 -16.00 uur Kunstlokaal, Gemert

Nooit Gedacht
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