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Agenda 
 
12 oktober 2012 
Feestavond voor alle mensen 
met een beperking bij Dientje 
te Gemert, aanvang 18.30u. 
 
13 oktober 2012 
Soos met vissen bij de 
Lieshoutse visvijver.  
14.00u tot 16.30u 
 
18 oktober 2012 
Kienen in Zaal De Pelgrim, 
Mariastraat 44  te Mariahout 
om 20.00 uur  
 
20 oktober 2012 
Grote jubileumshow en 
receptie 25 jaar Nooit 
Gedacht. 
 
21 oktober 2012 
Leef je in, Leef je uit In D’n 
Dreef, Aarle-Rixtel. 
13.00u tot 17.00u 
 
27 oktober 2012 
Soos met disco 
14.00u tot 16.30u 
 
10 november 2012 
Soos met disco 
14.00u tot 16.30u 
 
17 november 2012 
Muziekfeest voor mensen 
met een beperking. Buurthuis 
Mariahout, aanvang 13.30u 
 
24 november 2012 
Soos met Sinterklaas 
14.00u tot 16.30u 
 
25 november 2012 
Sinterklaasfeest voor Beek 
en Donk in zaal ’t Huukske. 
13.00u tot 16.30u 
 
30 november 2012 
Sinterklaasfeest Gemert in 
zaal Dientje Wijn. 
19:00u tot 22.00u 
 
Kijk ook eens op: 
www.kansplusregiogemert.nl 
www.vrijetijdswinkel.net 
www.kansplus.nl 
 

 
Ontmoetingsdag prima geslaagd 

De ontmoetingsdag op zaterdag 22 september bij de Jeu de Boules vereniging in 

Boekel is prima geslaagd. Een zonnetje, soms een fris windje, een heerlijke lunch 

en mooie wedstrijden maakten er voor alle deelnemers een leuke dag van. 

Feestavond 

Op vrijdag 12 oktober is het weer de  jaarlijkse feestavond voor onze mensen met 

een beperking bij café/zaal Dientje Wijn. 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. De 

inschrijftermijn is al voorbij. 

Grandioze kienavond in Mariahout 

Op 18 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. Aanvang 20.00u. 

Collecte Nationaal Fonds Gehandicapten 

Veel vrijwilligers hebben zich weer ingezet voor de collecte 2012. Alle collectanten 

en organisatoren: Hartelijk dank voor jullie inzet. De opbrengst van de collecte dit 

jaar was iets lager dan vorig jaar maar nog altijd bijna 9 dzd euro. Voor volgende 

jaren zoeken we voor alle plaatsen nog naar collectanten. Interesse? Bel even met 

een van de bestuursleden.  

Vissen met de Soos 

Op zaterdag 13 oktober wordt er een speciale activiteit bij de Soos georganiseerd. 

In samenwerking met hengelsportvereniging ’t Sluisje gaan we met zijn allen 

vissen in de visvijver in Lieshout. We verzamelen gewoon om 14.00u bij de Soos 

en vertrekken dan gezamenlijk naar Lieshout. Net als de vorige keer wordt het een 

bijzonder leuke ervaring voor iedereeen. 

Grote Jubileumshow Nooit Gedacht 

In het jaar dat Nooit Gedacht haar 25-jarig bestaan viert wordt op 20 oktober een 

grote Jubileumshow georganiseerd. Voor aanvang van de show vindt de receptie 

plaats van 17.30u tot 19.00u. Om 19.30u start de jubileumshow met Fox en de 

Strotjes.  

Leef  je in, Leef je uit 

Een middag in het teken van happen en stappen. Kom binnen voor een leuke 

middag vol informatie, sportieve activiteiten en lekkere hapjes en drankjes.  

Er zijn oa kramen van MEE, KansPlus, De Laarbikker, De Zonnebloem en diverse 

zorgboederijen uit Laarbeek. Geniet van de muziek van o.a. De Milka's en maak 

kans op een Wii-Fit! 

Sinterklaasfeesten 

Het jaarlijkse Sinterklaasfeest zal dit jaar in Beek en Donk plaatsvinden op zondag 

25 november. Vanaf 13.00u ben je welkom in zaal ’t Huuske, Kapelstraat in Beek 

en Donk. In Gemert is het Sinterklaasfeest op vrijdag 30 november vanaf 19.00u. 

Zoals elk jaar vindt dit plaats in zaal Dientje Wijn, Kerkstraat 9 in Gemert. Bij deze 

nieuwsbrief ontvang je de aanmeldformulieren om je hiervoor op te geven. De 

Kerstfeestavond voor mensen uit Lieshout/Mariahout vindt plaats op 14 december 

in Zaal de Koekoek, Dorpstraat 49 in Lieshout. 
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