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Agenda 
 
 
Juli / Augustus 
Vakantietijd 
 
 
12 augustus 2012 
Grote verwendag Diomage 
op terrein Fitland in Gemert. 
11.00u tot 17.00u 
 
 
1 september 2012 
Soos met disco 
14.00u tot 16.30u 
 
 
15 september 2012 
Soos met karaoke 
14.00u tot 16.30u 
 
 
22 september 2012 
Ontmoetingsdag voor 
iedereen leden, donateurs en 
vrijwilligers (Jeu de Boule, 
Boekel) 
13.30u tot 18.00u 
 
 
29 september 2012 
Millus Muziek Matinee met 
medewerking van 
muziekgezelschap Nooit 
Gedacht. Aanvang 11.00u. 
 
 
13 oktober 2012 
Soos met vissen bij de 
Lieshoutse visvijver.  
14.00u tot 16.30u 
 
 
 
 
 
Kijk ook eens op: 
 
www.kansplusregiogemert.nl 
 
www.vrijetijdswinkel.net 
 
www.kansplus.nl 
 
www.vraagraak.nl 
 

 

Nieuwe website Kansplus regio Gemert !!!!!!!!!! 

Deze week is onze nieuwe website online gegaan. Martien van Wanrooij en 

secretaris Jan Leenders zijn hiermee aan de slag gegaan en nu is het zover. Zet 

de site onder je favorieten: www.kansplusregiogemert.nl. Wil je een bericht 

plaatsen, nieuws op de site zetten of heb je opmerkingen dan horen we dit graag 

van jullie. Een verslagje van een leuke activiteit is ook altijd welkom. Mail hiervoor 

naar bovenstaand mailadres van het secretariaat.  

Funtrike treffen Laarbeek 

Van donderdag 28 juni t/m zondag 1 juli vindt in Beek en Donk op het KPJ-terrein 

aan de Heereindsestraat weer het jaarlijkse Funtrike treffen plaats. Op 

zaterdagmiddag kunnen mensen met een beperking een rondje mee rijden met 

een trike. Kijk voor meer informatie op www.funtriketreffen.nl. 

Uitstapje Floriade 

Met 49 personen vond op zaterdag 9 juni het uitstapje naar de Floriade in Venlo 

plaats. Ondanks een kleine vertraging genoot iedereen van de 

bezienswaardigheden en werd deze reis afgesloten op de terugreis met een lekker 

diner. Een prima geslaagde reis en er werden veel positieve reacties ontvangen 

van de deelnemers. 

Collectanten gevraagd voor Gemert en Beek en Donk 

In september is weer de collecte voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten. 

Voor Beek en Donk en Gemert zijn we nog op zoek naar nieuwe collectanten. Wil 

jij dit doen of ken je mensen die misschien interesse hebben laat dit dan even 

weten aan onze penningmeester Anny Vorstenbosch 0499-421950 of mail naar 

naar bovenstaand mailadres van het secretariaat. 

Ontmoetingsdag, daar moet je bij zijn !!!!! 

Op zaterdag 22 september vindt weer onze jaarlijkse ontmoetingsdag plaats. 

Evenals vorig jaar gaan we op bezoek bij de Jeu de Boules vereniging in Boekel. 

Voor tien euro krijg je een prachtig programma aangeboden. Jeu de Boules, ook 

geschikt voor mensen in een rolstoel, 3 consumpties en ter afsluiting staat er een 

buffet voor u klaar. Bij slecht weer kunnen we ook binnen terecht voor het Jeu de 

Boulesspel. Geef je op via het bovenstaand mailadres van ons secretariaat. Het 

bedrag van 10 euro kun je overmaken op banknr. 11.61.05.003 t.n.v. kansplus 

regio gemert.  

Vissen met de Soos 

Op zaterdag 13 oktober wordt er een speciale activiteit bij de Soos georganiseerd. 

In samenwerking met hengelsportvereniging ’t Sluisje gaan we met zijn allen 

vissen in de visvijver in Lieshout. We verzamelen gewoon om 14.00u bij de Soos 

en vertrekken dan gezamenlijk naar Lieshout. Net als de vorige keer wordt het een 

bijzonder leuke ervaring voor iedereeen. 

Medisch formulier en mailadressen 

De afgelopen maand zijn diverse leden en donateurs benaderd om een medisch 

dossier op te sturen. Daarnaast zijn alle mailadressen benaderd om een reactie te 

geven. Hierop is veel respons gekomen. Oproep aan diegene die nog niet hebben 

gereageerd dit alsnog zsm te doen. Bij voorbaat dank. 
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