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Agenda 

Donderdag 27 oktober 
Kienen in zaal De Pelgrim in 
Mariahout. 
Aanvang 20.00 uur 

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 

Zaterdag 3 december 
Soos Kansplus 
14.00u tot 16.15u 

Vrijdag 16 december 
Kerstfeestavond voor 
Lieshout/ Mariahout de 
Koekoek in Lieshout 
Aanvang: 19:00 uur 

Zaterdag 17 december 
Kerstviering  te Gemert met 
muzikale begeleiding Nooit 
Gedacht in D’n Dörpel, 
Hamoniezaal, Vondellaan 53 
in Gemert. 
Aanvang 14.00 uur 

Kijk ook eens op: 

www.kansplusregiogemert.nl 

Grandioze kienavond in Mariahout 

Op 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. 

Collecte Nationaal Fonds Gehandicapten 

Eind september hebben veel vrijwilligers weer mee geholpen aan de collecte 

Nationaal Fonds Gehandicapten.. De opbrengst blijft de afgelopen jaren ongeveer 

gelijk. Dank aan alle vrijwilligers voor hun enorme inzet. 

Opgave Sinterklaasavond Gemert of Sinterklaasmiddag Beek en Donk 

De Sinterklaasfeesten staan al weer voor de deur. Bij deze nieuwsbrief ontvang je 
een opgaveformulier voor de diverse Sinterklaasfeesten. Noteer de datums in je 
agenda want dat wil je natuurlijk niet missen. En vergeet je vooral niet aan te melden. 

Vrijdag 18 november is de Sinterklaasavond 
in Gemert, Deze avond is vooral bestemd 
voor de mensen uit Gemert, Bakel, Boekel, 
Handel, Venhorst, Elsendorp en De Mortel. 
Aanvang 19.00u bij De Kokse Hoeve, Kokse 
Dijk 25 in Gemert. Voor verdere informatie 
zie het bijgesloten aanmeldingsformulier. 

Het Sinterklaasfeest in Beek en Donk is op 
zondag 27 november. Deze is vooral 
bestemd voor de mensen uit Laarbeek. 
Aanvang 13:30 uur in ’t Huukske, Kapelstraat 5 in Beek en Donk. Voor verdere 
informatie zie het bijgesloten aanmeldingsformulier. 

VERGEET JE NIET AAN TE MELDEN VOOR DE SINTERKLAASACTIVITEITEN 

Feestavond prima geslaagd 

Op vrijdag 7 oktober waren zo’n 80 mensen aanwezig op onze feestavond. Voordat 

het feest kon beginnen genoten we met zijn allen van een heerlijk diner in zaal de 

Kokse Hoeve in Gemert. Het was weer prima verzorgd en zoals elk jaar waren alle 

borden en pannen leeg. Naderhand werd er nog volop gedanst op de muziek 

verzorgd door DJ Arjan en Freek. 

Van het bestuur 

 We hebben 750 euro subsidie ontvangen van Kansplus

 We bekijken samenwerking met avondschool Gemert

 Er komen nieuwe steken voor de Raad van Elf

 Er wordt in het nieuwe jaar gekeken naar een veranderde opzet van de Soos

www.kansplus.nl 

www.vraagraak.nl 
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