
In 2017 bestaat KansPlus en haar rechtsvoorgangers (VOGG, Helpt Elkander, Het Zorgenkind, het 
WOI) 65 jaar. 

Dat is reden voor een feest en daarom organiseert KansPlus op zaterdag 16 september een 
jubileumdag in Dierenpark Amersfoort. Ook cliëntenraden en familieverenigingen zijn van harte 
uitgenodigd op deze dag. 

Het voorlopige programma is als volgt: 
 
09.00 uur:                               opening dierenpark Amersfoort 
10.00 uur -10.30 uur:             ontvangst in De Suite en de Buitenplaats aan het Fonteinplein 
10.30 uur - 10.45 uur:            officiële opening van de jubileumdag 
11.00 uur - 11.30 uur:            lezing van de olifantenexpert Marjo Hoedemaker in de Suite 
 
Marjo Hoedemaker zal op deze dag 3 keer vol passie vertellen over wat wij mensen van 
olifanten kunnen leren. Je mag zelf kiezen of en op welke tijd je wilt komen. 
 
12.00 uur - 14.00 uur:            tussen deze tijden kun je een lunchpakket ophalen aan het 
Fonteinplein 
12.00 uur - 16.00 uur:            tussen deze tijden kan iedereen een ijsje halen 
13.00 uur - 13.30 uur:            tweede lezing olifantenexpert  Marjo Hoedemaker 
15.15 uur - 15.45 uur:            derde lezing Marjo Hoedemaker 
15.45 uur - 16.00 uur:            afsluiting van de jubileumdag in de Suite en de Buitenplaats aan het 
Fonteinplein 
18.00 uur:                               sluiting Dierenpark Amersfoort 

Kosten: 

• Gewoon Lidmaatschap van KansPlus: € 7,50 p/p 
• Gezinslid van KansPlus van KansPlus:: € 7,50 p/p 
• Familie lidmaatschap van KansPlus: € 6,25 p/p 
• Cliëntenraad/Familievereniging: € 7,50 p/p 
• Donateurs: € 7,50 p/p 
• Niet-leden: € 10,00 p/p 
• Upgrade* ticket € 10 p/p 

* Lidmaatschap upgrade: 
Je kunt je huidige lidmaatschap upgraden naar het familielidmaatschap. Hier zijn geen kosten aan 
verbonden behalve het verschil in de jaarcontributie. Je betaald eenmalig € 10 (dit is het verschil 
tussen een normaal lidmaatschap en een familielidmaatschap). 

Voor deze bijzondere dag kunnen vanaf begin april kaartjes besteld worden. In PlusPunt van begin 
april vindt u meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor deze dag. 

Reserveer zaterdag 16 september alvast in uw agenda en houdt 
onze website, Facebookpagina  en Twitteraccount in de gaten!! 

 

https://www.kansplus.nl/
https://www.facebook.com/kansplus
https://twitter.com/KansPlusNL

