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Agenda 
 
 
Zaterdag 30 september 
Millus Muziek Matinee *) met 
optreden Nooit Gedacht 
11.00 uur tot 15.30 uur 
 
Laatste week september 
Collecte Fonds 
verstandelijk 
gehandicapten in Gemert 
 
Zaterdag 30 september 
Soos Kansplus met bezoek 
Herfstbos 
14.00 u tot 16.15 uur 
 
Vrijdag 6 oktober  
Feestavond voor alle mensen 
met een beperking, Kokse 
Hoeve in Gemert 
 
Donderdag 19 oktober 
Kienen in Zaal De pelgrim in 
Mariahout. 
Aanvang 20.00 u 
 
Zaterdag 28 oktober  
Soos Kansplus met disco 
14.00 u tot 16.15 uur. 
 
Zaterdag 11 november  
Soos Kansplus spelmiddag 
14.00 u tot 16.15 uur. 
 
Vrijdag 24 november 
Sinterklaasfeest voor Gemert, 
Boekel enz. 
19.00 u tot 22.00 uur. 
 
Zaterdag 25 november 2017 
Soos Kansplus Sint en Kerst 
14.00 u tot 16.15 uur  
 
Zondag 26 november 2017 
Sinterklaasfeest Laarbeek in 
Zaal ’t Huukske 
13.00 u tot 16.30 u 
 
Kijk ook eens op: 
 
www.kansplusregiogemert.nl 
www.kansplus.nl 
www.vraagraak,nl 

 

LET OP:   FEESTAVOND KANSPLUS REGIO GEMERT 

Op vrijdag 6 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 30 september bij: 

Thea Roijackers           0492-367265   of 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 

Volgende week van 25 september  tot 1  oktober vindt de jaarlijkse collecte van het 

Nationaal Fonds Gehandicapten plaats in Gemert. 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 je deze week nog aanmelden bij Thea Roijacker, tel 0492-

367265. Ook onze vereniging ontvangt hiervoor elke jaar flinke subsidies voor haar 

activiteiten.  

   

Reisje Kansplus geslaagd 

Op zaterdag 16 september 

gingen 30 personen mee op 

ons jaarlijkse reisje. Dit keer 

werd er koers gezet richting 

de Biesbosch en Dordrecht. 

Bij aankomst was er koffie 

en gebak. Daarna 1.5 uur 

met een treintje door de 

Biesbosch waarbij onze 

reisleider op een leuke wijze vertelden over vroegere tijden. Bij terugkomst stond 

er een uitgebreide lunch gereed met diverse soorten brood en een lekkere 

gehaktbal. In de middag vertrok de bus naar het oude centrum van Dordrecht waar 

we konden wandelen en winkelen. Al snel was het weer tijd om richting Brabant te 

gaan. Dat gaat niet met een lege maag want in Terheijden werd er nog gestopt 

voor een heerlijk diner. Om half negen in de avond waren we weer thuis. Veel 

positieve reacties van de mensen welke mee zijn geweest. We hopen volgend jaar 

op een echt volle bus. 

 

Grandioze kienavond in Mariahout 

Op donderdag 19 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. 
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