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Agenda
10 oktober 2015
Soos met Bingo / Disco
14.00u tot 16.15u
24 oktober 2015
Soos met spellen
14.00u tot 16.15u
29 oktober 2015
Kienen in Zaal De Pelgrim,
Mariastraat 44 te Mariahout
07 november 2015
Soos met Karaoke / Disco
14.00u tot 16.15u
21 november 2015
Soos met Sinterklaas/Disco
14.00u tot 16.15u
27 november 2015
Sinterklaasfeest voor
Gemert, Boekel en
kerkdorpen in Zaal De
Kokse Hoeve in Gemert.
19.00u tot 22.00u
29 november 2015
Sinterklaasfeest voor Beek
en Donk, Lieshout,
Mariahout in Zaal ’t Huukske
13.00u tot 16.30u
5 december 2015
Soos met Sinterklaas/Disco
14.00u tot 16.15u
18 december 2015
Kerstfeesavond
Lieshout/Mariahout. Zaal de
Pelgrim, Mariahout.
19.00u tot 22.00u
19 december 2015
Kerstviering m.m.v. Nooit
Gedacht.
Aanvang 14:00 uur

Kijk ook eens op:
www.kansplusregiogemert.nl
www.platformvgzuidoostbra
bant.nl
www.muziekgroepnooitGedacht.nl

Feestavond
Op vrijdag 2 oktober waren ruim 80 mensen aanwezig tijdens onze jaarlijkse
feestavond. A.i. voorzitter Jan
Leenders opende de avond door
iedereen een smakelijk diner te
wensen. Traditioneel is dit diner
dan ook de opening van de
feestavond. Het was weer goed
verzorgd. Het toetje was nog maar
net achter de kiezen, de tafels
stonden nog vol met de lege
schalen maar DJ Arjan en Freek
hadden de dansvloer al vol. Elk
jaar is de feestavond weer een zeer gezellige avond.
Collecte Nationaal Fonds Gehandicapten
Afgelopen week hebben veel vrijwilligers weer mee geholpen aan de collecte
Nationaal Fonds Gehandicapten. Hiervoor onze dank. De opbrengst is nog niet
bekend maar zal worden opgenomen in de volgende nieuwsbrief.
31 oktober optreden Nooit Gedacht in Lieshout
Op zaterdag 31 oktober zal Nooit Gedacht een optreden verzorgen in het buurthuis in
Lieshout aan de Grotenhof 2 te lieshout. Voor de zevende keer wordt deze muzieken dansmiddag georganiseerd voor mensen met een beperking.. Lokale top artiesten
staan garant voor het nodige vermaak. Niemand minder dan Die Milka’s, De Velt op,
Party Jockey Tim en onze eigen drumband Nooit Gedacht zullen geheel belangeloos
het beste van zich laten horen en zien. De middag begint om 13.00u en duurt tot
17.30u. Iedereen is van harte welkom en je mag gratis naar binnen. Het optreden van
Nooit Gedacht begint omstreeks 13.30 uur.
Grandioze kienavond in Mariahout
Op 29 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.
Super gezellig broers-zussen- familie avond
Het was niet zo heel druk maar het was wel een
supergezellige avond. Vele karaoke optredens
waarin de talenten van onze mensen en hun
familieleden nog eens duidelijk werden
aangetoond. Hartverwarmend. De afsluiting met
bloed, zweet en tranen waarbij iedereen
meezong was indrukwekkend. Een activiteit
welke zeker meer deelnemers verdiend en voor
herhaling vatbaar is.

