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Kerstactiviteiten
Sinterklaas is weer terug naar Spanje en dan is het alweer tijd om ons te bereiden op de
Kerst. Kansplus organiseert twee kerstactiviteiten in deze nieuwsbrief kun je daar meer
over lezen en hoe je moet aanmelden voor de kerstavond in Lieshout.
Wij wensen alle leden, donateurs, vrijwilligers van Kansplus regio Gemert-Laarbeek-Boekel
fijne Kerstdagen en een geweldige einde van van 2018. Eind december willen we nog een
nieuwsbrief maken met nieuws over ons jubileumjaar 2019.

Kerstavond Lieshout
Op vrijdag 21 december vieren wij onze regionale kerstavond.
Dit feest vindt plaats in zaal De Koekoek in Lieshout.
Carnavalsverenigingen De Raopers en De Heikneuters zorgen er samen met de Grottendorfer blaaskapel
voor dat het weer een gezellige boel wordt. De Kerstman vindt het geweldig om te komen en een cadeautje te
overhandigen. Het zou leuk zijn als jij aanwezig bent, waarschijnlijk samen met ouders, broers en zussen.

Geef je op door onderstaand strookje in te leveren voor 15 december, mail of bel even naar:

Harrie van de Berg, Molenstraat 22 Lieshout 0499 - 421951
Anny Vorstenbosch, Hendrik van Herenthalslaan 7 Lieshout 06 - 23620526
of mail naar: Anny.vorstenbosch@onsmail.nl
Gaat u zelf voor een cadeautje op stap (7,50 euro) dan kunt u het kassabonnetje inleveren. Heb je bij
Sinterklaas in Gemert of Beek en Donk al een cadeautje gekregen dan wordt het cadeautje in Lieshout niet
meer door KansPlus vergoed.
Je bent uiteraard wel van harte welkom.
___________________________________________________
Opgavestrook:
Naam: .................................................................................
Aantal personen: ................................................................
Gevraagd cadeautje: ..........................................................

Kerstviering Kansplus Gemert-Laarbeek-Boekel
Zaterdag 22 december as
14.00 tot ± 16.30 uur
Kunstlokaal
Vondellaan 49 in Gemert
De kerstviering wordt gehouden op zaterdag 22 december in de Harmoniezaal bij het Kunstlokaal in
Gemert. De viering wordt voorgegaan door Pastor van den Bosch en is met muzikale ondersteuning
van ons orkest Nooit Gedacht. Het wordt weer een geweldige kerstambiance met mooie
kerstmuziek.
Ben je nog nooit bij de Kerstviering geweest dan moet je beslist een keertje komen.Na de viering is er
voor iedereen een drankje met het traditionele worstenbroodje en kerstbrood.
Jij bent van harte welkom.

