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Agenda 
 
Zaterdag 10 september 
Soos Kansplus 
14.00u tot 16.15u 
 
Zaterdag 24 september 
Millus Muziek Matinee, met 
optreden van Nooit Gedacht. 
Aanvang 11.00 u. 
 
Collecte Fonds VG  
26 Sep t/m 2 Okt 
 
Zondag 2 oktober 
Optreden Nooit Geacht in de 
Eendracht. 
Aanvang 14.00 u. 
 
Vrijdag 7 oktober 
Feestavond Kansplus regio 
Gemert. 
18.30 u tot 22.00 u 
 
Zaterdag 8 oktober 
Soos Kansplus 
14.00u tot 16.15u 
 
Zaterdag 22 oktober 
Soos Kansplus 
14.00u tot 16.15u 
 
Donderdag 27 oktober 
Kienen in zaal De Pelgrim in 
Mariahout. 
Aanvang 20.00u 
 
Zaterdag 5 november 
Soos Kansplus 
14.00u tot 16.15u 
 
Vrijdag 18 november 
Sinterklaasfeest voor 
Gemert-Bakel- Boekel. 
19.00u tot 22.00 u 
 
Zaterdag 19 november 
Soos Kansplus 
14.00u tot 16.15u 
 
Zondag 27 november 
Sinterklaasfeest voor 
Laarbeek **) in Zaal ’t 
Huukske 
13.00u tot 16.30 u 
 
Kijk ook eens op: 
www.kansplusregiogemert.nl 
www.kansplus.nl 
www.vraagraak.nl 
 

 

Feestavond 

Op vrijdag 7 oktober is weer de  jaarlijkse feestavond voor onze mensen met een 

beperking. Evenals vorig jaar bij de Kokse Hoeve 25 te Gemert. De avond begint om 

18.30u (zaal open om 18.00u) en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Zorg dat je op tijd 

bent. Opgeven kan vóór 24 september bij: 

Thea Roijackers           0492-367265       

Harrie vd Berg              0499-421951 

Opgave via ons mailadres is ook mogelijk: kansplusgemert@hotmail.com 

Mensen die een dieet hebben a.u.b. melden bij opgave. Onze mensen met een 

beperking krijgen op deze avond een diner inclusief 2 consumpties aangeboden. 

Voor de begeleiding wordt 15 euro gevraagd. Na het diner is er muziek en 

gelegenheid om een dansje te maken. 

Collecte Nationaal Fonds Gehandicapten 

In de week van 26 september  tot 2 oktober vindt de jaarlijkse collecte van het 

Nationaal Fonds Gehandicapten plaats. Ook onze vereniging heeft veel vrijwilligers 

die mee helpen met de collecte. Wil jij ook mee helpen met de collecte dan kan dat. 

Je kunt dit doorgeven bij Anny Vorstenbosch (0499 – 421950) of via ons mailadres. 

Ook onze vereniging ontvangt hiervoor elke jaar flinke subsidies voor haar 

activiteiten.  

Grandioze kienavond in Mariahout 

Op donderdag 27 oktober vindt in Mariahout in zaal De Pelgrim onze grandioze 

kienavond plaats. Elke keer is het weer ontzettend gezellig en je kunt er mooie prijzen 

winnen. Je hoeft je niet op te geven maar kunt altijd terecht. De opbrengst van deze 

kienavonden is bestemd voor activiteiten van onze vereniging. Dus wil je een gokje 

wagen reserveer deze datum in je agenda. Aanvang 20.00u. 

Huub en Carla de Wit koninklijk onderscheiden 

Tijdens onze zeer geslaagde familie-

dag op zondag 28 augustus werden 

Huub en Carla de Wit volledig verrast. 

Burgemeester Frank van der Meijden 

mocht het echtpaar uit Lieshout een 

Koninklijke onderscheiding uitreiken. 

Al meer dan 25 jaar zijn beide op 

diverse terreinen actief als vrijwilliger. 

Vooral ons muziekgezelschap Nooit 

Gedacht mag altijd rekenen op hun 

inzet. Dat was ook de reden dat het uitreiken van de onderscheiding moest 

plaatsvinden tijdens een optreden van Nooit Gedacht. Zoon Freek vond dat Huub en 

Carla wel een onderscheiding verdienden. Naast burgemeester van der Meijden waren 

ook de wethouders Briels en van Zeeland en voorzitter Ans van de Kerkhof van 

Kansplus regio Gemert aanwezig. Na de uitreiking bracht Nooit Gedacht nog een 

muzikale hulde aan de gedecoreerden. Lees meer en bekijk foto’s op onze actuele 

website www.kansplusregiogemert.nl of onze nieuwe facebookpagina. Daar vindt je 

ook veel meer informatie over Kansplus en Nooit Gedacht. 
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