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Agenda 
 
1 september  2013 
Spellendag 10 Jaar G-
voetbal Sparta ’25.  
15.00u tot 18.30u 
 
7 september  2013 
Soos met Wii /disco 
14.00u tot 16.15u 
 
21 september  2013 
Soos met disco 
14.00u tot 16.15u 
 
22-28 september 
Collecte NFG. 
 
28 september  2013 
Groot Orkest Optreden Millus 
Muziek Matinee in zaal de 
Schans, Milheeze 
 
4 oktober 2013 
Feestavond voor alle mensen 
met beperking. Kokse Hoeve, 
18.30u tot 22.00u 
 
5 oktober 2013 
Soos met bingo/disco 
14.00u tot 16.15u 
 
12 oktober 2013 
Ontmoetingsdag voor 
iedereen. Leden, donateurs 
en vrijwilligers. 
 
17 oktober 2013 
Kienen in Zaal De Pelgrim in 
Mariahout. Aanvang 20.00u. 
 
19 oktober 2013 
Soos met disco 
14.00u tot 16.15u 
 
10 november 2013 
Groot Orkest optreden in de 
Nia Domo,Boekel. 13.30u 
 
Kijk ook eens op: 
www.kansplusregiogemert.nl 
www.vrijetijdswinkel.net 
www.kansplus.nl 
www.vraagraak.nl 
 

Feestavond 

Op vrijdag 4 oktober is het weer de  jaarlijkse feestavond voor onze mensen met 

een beperking. Dit 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 er op 

tijd bent. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn kan zich aanmelden vóór 14 

september bij: 

Thea Roijakkers           0492-367265      Jan Leenders               0492-4504240 

Maria Brans                  0492-351719      Harrie vd Berg              0499-421951 

Mensen die een dieet hebben a.u.b. melden bij opgave. Via ons bovenstaande 

mailadres is opgave natuurlijk ook mogelijk. 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 

voor muziek om een dansje te maken. 

 

Ontmoetingsdag, daar moet je bij zijn !!!!! 

De ontmoetingsdag voor al onze leden (mensen met beperking en vrijwilligers) 

vindt dit jaar plaats op 12 oktober. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar 

dus geef je snel op. We gaan op 

bezoek bij Gilde Sint Servatius, 

Beemdkant in Lieshout. Voor tien 

euro krijg je een prachtig 

programma aangeboden wat ook 

geschikt is voor mensen in een 

rolstoel. Inclusief consumpties en 

een heerlijke barbecue. Van 13.30u 

tot 18.30u een geweldige middag. 

Geef je op via het bovenstaand 

mailadres van ons secretariaat. Het bedrag van 10 euro kun je overmaken op 

banknr. 11.61.05.003 t.n.v. kansplus regio gemert. 

  

Collecte Nationaal Fonds Gehandicapten 

In de week van 22 tot 28 september vindt de jaarlijkse collecte van het NFG plaats. 

Ook onze vereniging heeft veel vrijwilligers die mee helpen met de collecte. Heb je 

nog vrijwilligers dan horen wij dat graag. Ook onze vereniging ontvangt hiervoor 

elke jaar flinke subsidies voor haar activiteiten. Aan het begin van de collecte zal 

Frans Donkers gehuldigd worden omdat hij 50 jaar collectant is. Proficiat. 

 

Muziekgezelschap Nooit Gedacht 

Nooit Gedacht heeft in juni (Mill) en in augustus (De Efteling) weer twee mooie 

optredens verzorgd. Ook de komende maanden is er nog een druk programma. 

 Zaterdag 28 september:  Groot Orkest Optreden Millus Muziek Matinee in 
zaal de Schans,Bocht 11 in Milheeze. Muzikanten om 10.30 uur aanwezig 
zijn. Einde 15.00u 

 Zondag 10 november:  Groot Orkest optreden in de Nia Domo, St. 
Agathaplein 6, Boekel.Muzikanten om 13.30 uur aanwezig.Einde 16.30 uur. 

 Zaterdag 9 november zijn er daardoor geen muziekactiviteiten 

 Zaterdag 21 december:     Groot Orkest Kerstviering in Harmoniezaal d’n     
Dörpel, aan de Vondellaan in Gemert. Muzikanten om 13.30 uur aanwezig 
zijn. Einde 16.00 uur. ’s-Morgens zijn er daardoor geen muziekactiviteiten. 
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