Nieuwsbrief KansPlus - regio Gemert
Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten

15 mei 2012
Jaargang 7
Nummer 4

Secretariaat: J Leenders, Oude Bemmerstraat 8,5741 EB Beek en Donk, Tel: 0492-450240 •Email: kansplusgemert@hotmail.com

Agenda
28 mei 2012
Optreden Nooit Gedacht
in Zaal van de Burgt in
Beek en Donk.
Aanvang 14.00u

9 juni 2012
Uitstapje Kansplus regio
Gemert. Opgave voor 3
mei. Bestemming is de
Floriade in Venlo

09 juni 2012
Soos met tapas
14.00u tot 16.30u

23 juni 2012
Soos met disco
14.00u tot 16.30u

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

Nieuwsbrief per mail
Heel veel mensen hebben tegenwoordig een mailadres. Om onze kosten te drukken
en vrijwilligers tijd te besparen willen we de nieuwsbrief zoveel mogelijk via mail
versturen. Ontvangt u de nieuwsbrief in uw brievenbus en u wilt deze per mail
ontvangen stuur dan een berichtje naar het mailadres kansplusgemert@hotmail.com.
Zet daarbij uw naam, adres en een telefoonnummer waarop u eventueel bereikbaar
bent. Doe dit direct en wacht niet te lang want dan vergeet u het misschien. Bij
voorbaat dank. Secretaris Jan Leenders.
Bedankje Jac van de Mortel
Graag wil ik mijn grote dank uitspreken aan het bestuur van KansPlus regio Gemert
en alle leden voor de medewerking aan een onvergetelijke dag op 4 maart bij het
krijgen van mijn Koninklijke onderscheiding. Het was een zeer grote verrassing voor
mij en de gehele familie. Heel hartelijk bedankt. Jac van de Mortel.
Kerstviering
De datum van de kerstviering is definitief vastgelegd op zondag 16 december. Noteer
dit alvast in je agenda.
Uitstapje Floriade
Er zijn intussen veel aanmeldingen binnen voor het uitstapje naar de Floriade. Het
uitstapje gaat dus definitief door. Nogmaals de opstaplaatsen op zaterdag 9 juni. Zorg
dat u tijdig aanwezig bent.
08.20 uur Kerk Mariahout
08.30 uur Heuvel Lieshout
08.40 uur Heuvelplein Beek en Donk
08.50 uur Ridderplein
09.00 uur Nia Domo Boekel
Voor de thuisblijvers hebben we van Kansplus een mobielnummer wat de hele dag
bereikbaar is. Bij spoed kunnen thuisblijvers bellen met 06-38925613.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wilt u alsnog mee met het uitstapje neem dan even
contact op met Maria Brans, telefoon 0492-351719.

22 september 2012
Ontmoetingsdag voor
iedereen leden, donateurs
en vrijwilligers (Jeu de
Boule, Boekel)
13.30u tot 18.00u

Sporten met een verstandelijke beperking
Life style center Laarbeek biedt de mogelijkheid (bijlage alleen via mail) voor mensen
met een verstandelijke beperking om onder begeleiding te sporten (fitness, aerobics
enz). De bedoeling is dat je met een groep van ongeveer 15 personen gezamenlijk
gaat sporten. Vanuit Stichting ORO zijn al zes geinteresseerden. Heb jij interesse
neem dan contact op met Hans Verbakel (0492-462521)

Kijk ook eens op:
www.vrijetijdswinkel.net
www.kansplus.nl
www.kansplus.nl/ gemert
www.vraagraak.nl

Medische gegevens
Bij activiteiten van onze vereniging zijn altijd de medische gegevens van onze
deelnemers aanwezig. Omdat de gegevens al weer twee jaar oud zijn moeten deze
vernieuwd worden. Binnenkort ontvang je deze gegevens per post. Ons verzoek om
de gegevens zo snel mogelijk aan te passen en retour te zenden.

