
 

Nieuwsbrief KansPlus - regio Gemert 
Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten 

4 November 2014 

Jaargang 9 

Nummer 8 

Secretariaat: J Leenders, Oude Bemmerstraat 8,5741 EB Beek en Donk, Tel: 0492-450240 •Email: kansplusgemert@hotmail.com 

Agenda 
 
 
 
08 november 2014 
Soos met Karaoke / Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
 
22 november 2014 
Soos met Sinterklaas/Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
 
22 november 2014 
Sinterklaasfeest voor Beek 
en Donk, Lieshout, 
Mariahout in Zaal ’t Huukske 
18:30 u tot 22:00u 
 
 
28 november 2014 
Sinterklaasfeest voor 
Gemert, Boekel en 
kerkdorpen in Zaal De 
Kokse Hoeve in Gemert. 
19.00u tot 22.00u 
 
 
6 december 2014 
Soos met Wii en Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
 
19 december 2014 
Kerstfeestavond voor 
Lieshout en Mariahout 
Zaal de Koekkoek 19.00u 
 
 
20 december 2014 
Kerstviering in D’n Dorpel 
m.m.v. Nooit Gedacht. 
Aanvang 14.00u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijk ook eens op: 
www.kansplusregiogemert.nl 
www.vrijetijdswinkel.net 
www.kansplus.nl 
www.vraagraak.nl 

 

Kerstviering m.m.v. muziekgezelschap NOOIT GEDACHT 

De kerstviering van Kansplus regio Gemert wordt dit jaar gehouden op zaterdag 20 

december. Deze zal plaatsvinden in D’n Dörpel, Hamoniezaal, Vondellaan 53 in 

Gemert. De viering is elk jaar weer een succes. Een van de redenen is natuurlijk de 

muzikale ondersteuning van ons orkest Nooit Gedacht. De aanvang van de 

kerstviering is 14.00uur. Zorg dus dat je op tijd aanwezig bent. Na de viering staat er 

in een aparte ruimte koffie en warme worstenbroodjes klaar. Wij nodigen iedereen 

van harte uit om met zijn allen het Kerstfeest te vieren.  

 

Sinterklaasfeesten 

De Sinterklaasfeesten staan al weer voor de deur. Bij deze nieuwsbrief ontvang je 
een opgaveformulier voor de diverse Sinterklaasfeesten. Noteer de datums alvast in 
je agenda want dat wil je natuurlijk niet missen. 
 
Let op: Dit jaar is de Sinterklaas in Beek en Donk op zaterdag 22 november. Deze is 
vooral bestemd voor de mensen uit Beek en Donk, Lieshout, Mariahout, Aarle Rixtel. 
Aanvang 18:30 uur in ’t Huukske, Kapelstraat 5 in Beek en Donk. Voor verdere 
informatie zie het bijgesloten aanmeldingsformulier. 
 
28 november is de Sinterklaasavond in Gemert, Deze avond is vooral bestemd voor 
de mensen uit Gemert, 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. 
 

 

Kerstfeest in Mariahout 

Op vrijdag 19 december vindt de jaarlijkse kerstfeestavond plaats voor leden uit 

Lieshout en Mariahout. De aanvang is 19.00u in zaal De Koekkoek in Lieshout. 

Het wordt weer een gezellige avond m.m.v. Carnavalsverenigingen De Heikneuters 

uit Mariahout en de Raopers uit Lieshout en Grottendorferblaaskapel. Je kunt je 

hiervoor aanmelden bij Anny Vorstenbosch. Telefoon 06-19678796 of mail naar  

Anny.vorstenbosch@onsmail.nl  

 

Zwemmen en Snoezelen  

In de vorige nieuwsbrief hadden we een nieuwe activiteit aangekondigd. Al onze 

donateurs maar vooral de jongste kinderen en de mensen met een zware beperking 

konden gaan zwemmen en snoezelen op het SWZ-terrein in Son en Breugel. Helaas 

zijn er zo weinig opgaven binnengekomen. Hierdoor moeten we deze nieuwe activiteit 

annuleren. Deze activiteit gaan we in maart van 2015 opnieuw proberen te plannen. 

Mocht u ideeen hebben om voor deze activiteit meer deelnemers te krijgen dan 

vernemen we deze graag van u. 

 

Soos met kerstspel 

De Soos met kerstspel welke op zaterdag 20 december stond gepland gaat niet 

door. Reden hiervan is dat op deze zaterdagmiddag de Kerstviering in D’n Dorpel zal 

plaatsvinden. Deze mag je natuurlijk niet missen want ons orkest Nooit Gedacht zal 

weer een fantastisch optreden verzorgen. 
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