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Agenda
12 september 2015
Soos met Wii / Disco
14.00u tot 16.15u
18 september 2015
Broers-zussen-familiedag
Kokse Hoeve, Gemert
19.00u tot 22.00u
27 sep – 3 okt 2015
Collecte Fonds verstandelijk
gehandicapten
02 oktober 2015
Feestavond voor alle
mensen met een beperking,
Kokse Hoeve in Gemert
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

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

Feestavond
Op vrijdag 2 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 24 september bij:
Thea Roijakkers
0492-367265
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.
Broers-zussen familiedag
De broers-zussen-familiedag op vrijdag 18 september 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 28 september tot 3 oktober vindt de jaarlijkse collecte van het
Nationaal Fonds Gehandicapten plaats. 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 dit doorgeven bij Anny Vorstenbosch (0499 – 421950) of via ons mailadres.
Ook onze vereniging ontvangt hiervoor elke jaar flinke subsidies voor haar
activiteiten.
31 oktober optreden Nooit Gedacht in Lieshout
Op zaterdag 31 oktober zal Nooit Gedacht een optreden verzorgen. Voor de zevende
keer wordt deze muziek- en dansmiddag georganiseerd. Diverse artiesten uit de regio
zullen hierbij optreden. Je kunt je ook aanmelden voor karaoke. Dit kun je doen via
het mailadres: jpwfrenken@onsbrabantnet.nl. De middag begint om 13.00u en duurt
tot 17.30u. Iedereen is van harte welkom. 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.
Muziekgroep Nooit Gedacht heeft nieuwe website
De website van onze muziekgroep Nooit Gedacht is vernieuwd.
Tevens is rekening gehouden met de nieuwe actuele kleuren. De
andere site was zo verouderd dat je er geen foto’s of filmpjes meer
op kon zetten. De site is gemaakt door Peter Paul van de Ven die dit
geheel belangeloos heeft gedaan voor Nooit Gedacht.

