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Nieuws van de bestuurstafel
De beste wensen voor 2017.

Beste leden en vrijwilligers,
Bij het begin van het nieuwe jaar wenst het bestuur van KansPlus, afdeling Valkenswaard e.o. u en
de uwen van harte een gelukkig en gezond Nieuwjaar.
Ook in dit nieuwe jaar is er nog behoorlijk wat werk aan de winkel, veel gemeenten geven nog
steeds geen goede invulling aan de onafhankelijke cliëntondersteuning en zijn ook niet in staat hun
regelgeving aan te passen aan de uitspraken van de Hoge Raad, b.v. op het terrein van de
huishoudelijke zorg (afschaffing eigen bijdrage) . De uitkering van de Wajong stijgt een beetje als
gevolg van de stijging van het minimumloon en op de valreep van het oude jaar bood
staatssecretaris Van Rijn een herzien besluit toegankelijkheid aan, waarmee een aanzet kan worden
gegeven voor de implementatie van het VN-verdrag gelijke behandeling.
Kortom : we blijven alert.
Afscheid Loet Tielens als bestuurslid.
Na ruim 28 jaar in het bestuur te hebben gezeten heeft Loet Tielens aangegeven het nu wat rustiger aan te
willen gaan doen. Hij heeft dan ook besloten terug te treden uit het bestuur.
Wij respecteren zijn besluit en zijn Loet bijzonder erkentelijk voor zijn langjarige en bijzondere inzet , met
name als vertegenwoordiger vanuit de regio Bergeijk en contactpersoon voor de Knots. In de
bestuursvergaderingen had hij zijn eigen specifieke en gewaardeerde inbreng.
In kleiner verband staat het bestuur samen met Loet apart een keer stil bij zijn afscheid.
Loet blijft overigens actief als mede-organisator van de regionale verwendag van de gezamenlijke Kansplus
organisaties.
Overlijden Henja Dobbelsteen en Christien Jansen.
Vorige maand kregen wij ook het bericht, dat geheel onverwacht en beiden veel te jong zijn overleden
Henja Dobbelsteen, coördinator en een van de mensen van het eerste uur van instuif D’n Opkikker, en
Christien Jansen, dochter van ons lid Corrie en Mies (+) Jansen uit Eersel.

Wij willen hen met respect en dankbaarheid herdenken. Vooral de inzet van Henja voor d’n Opkikker was van
onschatbare waarde.

High tea in de Hofnar groot succes.
Op zondag 11 december namen maar liefst een kleine tachtig mensen deel aan de high tea, die was
georganiseerd om leden, ouders en verwanten in de gelegenheid te stellen weer eens bij te praten onder het
genot van hartige en zoete sandwiches, scones met clotted cream, een heerlijke kop soep, een
worstenbroodje en een heerlijke afsluiter. Kortom de high tea was prima verzorgd.
Niet alleen de vertrouwde gezichten waren aanwezig, maar ook een aantal nieuwe, o.a. uit Eersel en Hapert,
ondanks de gelijktijdige organisatie van een uitvoering elders van de Prins Willem Alexanderband, waardoor
enkele leden verstek moesten laten gaan.
In zijn korte welkomstwoordje blikte de voorzitter kort terug op het afgelopen jaar en stond ook even stil bij
het overlijden van Henja Dobbelsteen en Christien Jansen.
Aan het eind van de middag gingen alle deelnemers aangenaam verrast en tevreden weer naar huis. De
geslaagde middag lijkt voor herhaling vatbaar.

Nieuw over activiteiten en nieuws van de clubs

Carnaval Geenhoven op zaterdag 18 februari .
Op zaterdag 18 februari om 13.30 uur [half twee] hebben we weer ons spetterend carnaval! We zijn
traditioneel te gast in de grote zaal van speeltuin Geenhoven te Valkenswaard.
Zijne Dorstlustige Hoogheid Prins King d’n Urste van Brouwersgat en adjudant Gerard met zijn
gevolg van Pintenwippers en Dansgarde zal ons daar bezoeken.
Ook Jeugdprinses Kimi en haar adjudanten zijn aanwezig.
Muzikale omlijsting wordt verzorgd door De Johanna’s.
Iedereen is welkom; oud en jong. Kom dus ook, we gaan er opnieuw een daverend feest van
maken.(zoals altijd is de entree en alleen de drank gratis)
Ook kiezen we dit jaar weer een eigen prins en prinses, die prins Cor en Prinses Marjolein gaan
opvolgen.
De speeltuin ligt vlakbij de Nieuwe Waalreseweg en de Tienendreef, is goed met de bus of de auto
te bereiken (bij afslaan wel op de fietsers letten!) Er is ook voldoende parkeergelegenheid. Tegen
17.00 uur is het met de pret gedaan en kunnen we voldaan huiswaarts gaan

Curling op de ijsbaan van Valkenswaard.
Mede dankzij hulp van KansPlus Valkenswaard organiseerde de Rotaryclub Valkenswaard voor de
elfde keer alweer de jaarlijkse curlingwedstrijd voor mensen met een verstandelijke beperking.
Daaraan deden dit jaar meer dan negentig mensen deel, niet alleen uit Valkenswaard, maar ook uit
Veldhoven en Geldrop. Het was een geweldige avond met voor alle deelnemers soep, broodje en
enkele consumptiebonnen. Aan het eind was er voor iedere deelnemer een medaille en een warme
sjaal, maar ook was er voor elk team een teamfoto. In een spannende finale onder leiding van
scheidsrechter Anton Ederveen won uiteindelijk het team van Brownies en Downies als
nieuwkomer, de bokaal. De avond werd stemmig afgesloten door een optreden van zanger Rob van
Daal, die met de deelnemers voorging in de polonaise.

Regionale verwendag op 9 april 2017
Op zondag 9 april 2017 organiseert stichting Carrousel, samen met Kans Plus voor de tiende keer
een verwendag.
De verwendag is bedoelt voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking die
functioneren op een laag niveau.
Deze dag vindt plaats bij Severinus in Veldhoven.
De volgende activiteiten worden aangeboden: massage, nagelstudio, verhalenverteller,
klankreiziger, muziekbad, snoezelen, knuffelen met dieren, klankschalen, belevingstheater en
natuurlijk onze poffertjeskraam.
Deze dag begint om 10.00 uur tot 14.30 uur, inclusief lunch.
Kosten € 5.00 per deelnemer, begeleiding is verplicht maar zij betalen geen entree.
Voor vragen en/of informatie kun je kontakt opnemen met: Loet Tielens, tel. 0497-574297 of
a.tielens@chello.nl

Moederreis 2017
Dit jaar organiseren we voor de 46ste keer de moederreis voor de moeders en andere dames die zich
verbonden voelen bij de zorg van een familielid met een verstandelijke beperking. We gaan dit jaar
op stap en wel op dinsdag 11 april a.s.
Traditiegetrouw sluiten we de dag af met een etentje.

De dames die zich hebben aangemeld ontvangen enkele weken voordien het definitieve
programma.
De kosten voor deze dag bedragen € 42,50 voor leden van Kans Plus. Niet leden betalen € 60,00.
Aanmelden door de antwoordstrook in te vullen en op te sturen of te mailen en het bedrag over te
maken, onder vermelding van Uw naam en “moederreis” op bankrekening NL33 ABNA 0471930768
t.n.v. L. Tielens.
Na betaling en het opsturen van de antwoordstrook/mail is de inschrijving definitief.
Antwoordstrook voor 1 maart inleveren bij of opsturen naar:
Riky van Dijk, Franciscusdal 46, 5551 CS Valkenswaard,
Lisette Tielens, Churchill-laan 7, 5571 AR Bergeijk.
Aanmelden kan ook door een mailtje te sturen naar: lisettetielens@upcmail.nl
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ANTWOORDSTROOK MOEDERREIS, dinsdag 11 april 2017
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:
Evt. mail-adres:
Totaal aantal personen:

waarvan lid Kans Plus:

geen lid:

Maakt gebruik van een rolstoel: ja / nee en brengt deze zelf mee.

Dieet/allergie wensen:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vrijwilligers gevraagd.
De gymclub De Bengels, die op maandagavond sport verzorgt voor mensen met een verstandelijke
beperking, is dringend op zoek naar een of twee vrijwilligers om de huidige vrijwilligers te
ondersteunen. Belangstellenden kunnen zich melden bij Jan Tillemans, telefoon 040-2017529.
AGENDA

Met ingang van heden wordt de agenda niet meer opgenomen in de nieuwsbrief, omdat de actuele
agenda ook vermeld staat op onze website : www.kansplusvalkenswaard.nl

