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Agenda
15 september 2012
Soos met karaoke
14.00u tot 16.30u
22 september 2012
Ontmoetingsdag voor
iedereen leden, donateurs en
vrijwilligers. 13.30u tot 18.30u
23-29 september
Collecte Nationaal fonds
gehandicapten.

Ontmoetingsdag, daar moet je bij zijn !!!!!
Er zijn al flink wat aanmeldingen binnen voor onze jaarlijkse ontmoetingsdag op
zaterdag 22 september. We gaan op bezoek bij de Jeu de Boules vereniging in
Boekel. Voor tien euro krijg je een prachtig programma aangeboden wat ook
geschikt is voor mensen in een rolstoel. Inclusief 2 consumpties en ter afsluiting
staat er een buffet voor u klaar. 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.

12 oktober 2012
Feestavond voor alle mensen
met een beperking bij Dientje
te Gemert, aanvang 18.30u.

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. Iedereen
die hierbij aanwezig wil zijn kan zich aanmelden vóór 1 oktober 2011 bij:
Thea Roijakkers
0492-367265
Lisette van de Zanden 0492-462311
Maria Brans
0492-351719
Harrie vd Berg
0499-421951
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 gelegenheid om een dansje te maken o.l.v. DJ Arjan.

13 oktober 2012
Soos met vissen bij de
Lieshoutse visvijver.
14.00u tot 16.30u

Grandioze kienavond in Mariahout
Op 18 oktober vindt in Mariahout in zaal De Pelgrim weer onze grandioze
kienavond plaats. Elke keer is het weer ontzettend gezellig en je kunt er mooie
prijzen winnen. Je hoeft je niet op geven maar kunt altijd terecht. Aanvang 20.00u.

29 september 2012
Millus Muziek Matinee m,m.v.
Nooit Gedacht. Van 11.00u
tot 15.00u.

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.
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
Kijk ook eens op:
www.kansplusregiogemert.nl
www.vrijetijdswinkel.net
www.kansplus.nl
www.vraagraak.nl

Spek onze clubkas
In de maand september kun je bij Jan Linders in Beek en Donk de clubkas van
Nooit Gedacht spekken. Bij iedere € 10,00 aan boodschappen kun je de speciale
munten doneren aan diverse clubs, waarbij ook Nooit Gedacht. Doet u zelf
boodschappen in Beek en Donk of kent u mensen die hier boodschappen doen
geef dan door dat de munten bij Nooit Gedacht op een goede plaats zijn.
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. Alle leden ontvangen een uitnodiging om zich aan te melden voor de
receptie en de jubileumshow. Let op: vol = vol.
Prikkelarme kermis
In het weekend van 8-9 september kunnen mensen tussen 12.00u en 14.00u naar
de prikkelarme kermis in Beek en Donk (Piet van Thielplein). De
kermisexploitanten zorgen er dan voor dat er minder harde geluiden en knipperlichten zijn. Tevens draaien de atracties op aangepaste snelheid.

