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Agenda 
 
 
13 september 2014 
Soos met Wii / Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
22-27 september 2014 
Collecte Fonds verstandelijk 
gehandicapten 
 
27 september 2014 
Millus Muziek Matinee 
 
03 oktober 2014 
Feestavond voor alle 
mensen met een beperking, 
Kokse Hoeve in Gemert 
 
11 oktober 2014 
Soos met Bingo / Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
23 oktober 2014 
Kienen in Zaal De Pelgrim, 
Mariastraat  44  te Mariahout 
 
25 oktober 2014 
Soos met Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
08 november 2014 
Soos met Karaoke / Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
22 november 2014 
Soos met Sinterklaas/Disco 
14.00u tot 16.15u 
 
23 november 2014 
Sinterklaasfeest voor Beek 
en Donk, Lieshout, 
Mariahout in Zaal ’t Huukske 
13.00u tot 16.30u 
 
28 november 2014 
Sinterklaasfeest voor 
Gemert, Boekel en 
kerkdorpen in Zaal De 
Kokse Hoeve in Gemert. 
19.00u tot 22.00u 
 
 
 
Kijk ook eens op: 
www.kansplusregiogemert.nl 
www.vrijetijdswinkel.net 
www.kansplus.nl 
www.vraagraak.nl 

 

Feestavond 

Op vrijdag 3 oktober is het 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 21 september bij: 

Thea Roijakkers           0492-367265       

Harrie vd Berg              0499-421951 

 

Liefst 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. 

 

Broers-zussen familiedag 

De broers-zussen-familiedag a.s. vrijdag gaat gewoon door. Uiteindelijk zijn er nog 

voldoende aanmeldingen. Alle mensen die zich hebben opgegeven zijn om 19.00u 

van harte welkom bij de Kokse Hoeve in Gemert. 

 

Collecte Nationaal Fonds Gehandicapten 

In de week van 22 tot 27 september vindt de jaarlijkse collecte van het Nationaal 

Fonds Gehandicapten plaats. Ook onze vereniging heeft veel vrijwilligers die mee 

helpen met de collecte. Heb je nog vrijwilligers dan horen wij dat graag. 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.  

 

Giel Reijnders nieuw aspirant bestuurslid 

Giel Reijnders uit Beek en Donk is bereid gevonden om de plaats van Lissette van 

der Zanden in het bestuur in te nemen. Hij zal als bestuurslid vooral het 

aanspreekpunt worden voor Beek en Donk. Giel is getrouwd en heeft 4 kinderen. Bij 

diverse activiteiten kunt u kennis maken met hem. 

 

Grandioze kienavond in Mariahout 

Op 23 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. 

 

Dringende oproep: BESTUURSLEDEN GEVRAAGD 

Onze oproep in de vorige nieuwsbrief voor nieuwe bestuursleden heeft helaas geen 

tips opgeleverd. Door het wegvallen van onze voorzitter en vanaf 1 januari 2015 onze 

penningmeester wordt de bezetting van het dagelijks bestuur wel heel krap. Dit 

brengt onze vereniging ook in gevaar. Wilt u zelf een bijdrage leveren of kent u 

mensen die dit misschien zouden willen dan vraag ik u dringend om dit bij ons te 

melden. Hiervoor kun je contact opnemen met Jan Leenders (tel. 06-20643139). 
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