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Agenda 
 
18 december 2015 
Kerstfeestavond 
Lieshout/Mariahout. Zaal de 
Pelgrim, Mariahout. 
19.00u tot 22.00u 
 
19 december 2015 
Kerstviering m.m.v. Nooit 
Gedacht. 
Aanvang 14:00 uur 
 
2 januari 2016 
Nieuwjaarsborrel bij de Soos 
14.00u tot 16.15u 
 
8 januari 2016 
Carnavalsavond in de Kokse 
Hoeve in Gemert met 
Prinsbekendmaking. 
19:00u tot 22.00u 
 
14 januari 2016 
Kienen in Zaal De Pelgrim, 
Mariastraat  44  te Mariahout 
Aanvang 20.00u 
 
17 januari 2016 
Carnavalsmiddag in zaal 
van de Burgt in Beek en 
Donk. 
13:30u tot 16.30u 
 
 
30 januari 2016 
Soos Kansplus 
14.00u tot 16.15u 
 
31 januari 2016 
Carnavalsmiddag La 
Compagnie in Boekel. 
13.30u tot 16.30u. 
 
6 februari 2016 
Soos Carnaval 
14.00u tot 16.15u 
 
20 februari 2016 
Soos Kansplus 
14.00u tot 16.15u 
 
25 februari 2016 
Kienen in Zaal de Pelgrim, 
Mariastraat 44 te Mariahout 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Kijk ook eens op: 
www.kansplusregiogemert.nl 
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 19 

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 in Gemert en Beek en Donk zijn weer 

voorbij. In de Kokse Hoeve bezocht de Sint ons met zijn 

Pieten en als snel werd het een gezellige boel. Met muzikale 

ondersteuning van Notenknauwers, lenige Pieten en mooie 

optredens van onze mensen was het een gezellig avond. 

Twee dagen later waren de Sint en zijn Meisjes Pieten in 

zaal ’t Huukske in Beek en Donk. Ook hier kon de Sint 

genieten van vele optredens. Hierbij zorgden Wai zennut 

mar en de Ekkermuzikanten voor de muzikale omlijsting. Al 

onze mensen kregen van de Sint zowel in Gemert en Beek 

en Donk een leuk cadeautje. Sinterklaas en zijn Pieten zijn inmiddels weer terug naar 

Spanje. We moeten weer een jaar wachten maar we kijken terug op twee mooie 

activiteiten en veel blije gezichten.  

Kerstfeestavond Mariahout 

Op vrijdag 18 december vindt de jaarlijkse kerstfeestavond plaats voor leden uit 
Laarbeek. De aanvang is 19.00u in zaal De Pelgrim in Mariahoutt. 
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  

Carnaval staat ook weer voor de boeg 

De carnaval in 2016 staat heel vroeg gepland. Dat is ook de reden dat de 

carnavalsactiviteiten van Kansplus hoofdzakelijk in januari zullen plaatsvinden. Zet 

deze data alvast in je agenda want je wilt dit natuurlijk niet missen. 

Op vrijdag 8 januari in samenwerking met de Notenknauwers en de Peeltuuters uit 

Elsendorp zullen we afscheid nemen van Prins Koen, Prinses Petra en Adjudant Joel. 

Natuurlijk zullen dan ook de nieuwe Prins, Prinses en Adjudant bekend gemaakt 

worden. Spannend wie ons in 2016 zal vertegenwoordigen als regeerders van het 

Kansplusrijk. Let op: Dit jaar op zondag 17 januari de carnavalsmiddag in Beek en 

Donk welke georganiseerd wordt door de Teugelders van Ganzendonck. Ook dit jaar 

in zaal van de Burgt aan het Heuvelplein. Op zondag 31 januari de carnavalsmiddag 

in Boekel bij de Vliegenmeppers. Iedereen is van harte welkom in La Compagnie in 

Boekel. Aanvang 13.30 uur. 

Op zaterdag 6 februari carnaval met de Soos. 

 

Voor de carnavalsbijeenkomst in Beek en Donk moet je je aanmelden. Bijgesloten het 

aanmeldformulier i.v.m. de attentie die je krijgt. 
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