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Moment van overdenking.
Wees een inspiratiebron voor anderen,
wees het licht in de duisternis,
wees de lach om een traan op te vrolijken,
wees een student van het leven
en wees vooral wie je diep vanbinnen bent: jij.
Omring jezelf met mensen die in je geloven,
die eerlijk en oprecht tegen je zijn.
Mensen die je aanmoedigen als jij bijna wilt opgeven
en die jou tot de beste versie van jezelf kunnen maken.
Leef je Mooiste leven
Michael Pildrczijk
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Beste KVG-leden,
Voorjaar 2020 ….. een nieuw decennium èn het KVG-jubileumjaar.
Er is weer hard gewerkt om voor u leuke en interessante activiteiten te
organiseren. Wij zijn in de volle overtuiging dat er leuke uitstapjes,
lezingen en muzikale bijeenkomsten in dit rode boekje staan.
In ons jubileumjaar is het ons gelukt om op zondag 9 februari en op
zaterdag 28 maart kaarten te reserveren in de Cammeleur voor
respectievelijk 'Lueke Binge’ door Angela Groothuizen en het concert
van de Koninklijke Muziekvereniging Dongen. Deze voorstelling en het
concert zijn als activiteit opgenomen in het boekje en u kunt zich
daarvoor op de normale wijze aanmelden.
Voor ons eigen jubileumfeest mag u alvast vrijdag 9 oktober in uw
agenda vastleggen. 70 jaar bestaan is het zeker waard om op een
feestelijke manier bij stil te staan. Meer gaan we hierover nog niet
verklappen, maar we zijn van plan om er een hele leuke avond van te
maken. En daarna….natuurlijk op naar de 100 jaar.
Bestuur:
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 12 februari, zullen wij
helaas afscheid gaan nemen van Annemiek Kimenai. Annemiek heeft
4 jaar lang tot onze volle tevredenheid de functie van penningmeester
vervuld. We zijn verheugd dat Lia van Baar zich kandidaat stelt voor de
functie van penningmeester.
Rest mij nu nog om u allemaal namens het bestuur, een fijn voorjaar en
een mooie zomer toe te wensen. Wij hopen u vaak te mogen
ontmoeten bij de vele activiteiten uit dit rode boekje.
Corry van Leijsen
Voorzitter KVG Dongen.
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INFORMATIE
Kijk regelmatig op onze website: www.kvgdongen.nl
voor het laatste nieuws en informatie.
U komt in het hoofdmenu op de website de volgende items tegen:

Welkom
Bestuur
Algemene informatie:
Hier kunt u informatie vinden betreffende:
- Aanmelden/opzeggen/wijzigen lidmaatschap.
- Betalingen/terugbetalingen
- Deelname/verzekeringen
- Vervoer per trein/bus
- Lief en leed
- Mogelijkheid om het programmaboekje te downloaden.

Activiteiten:
- Inschrijven activiteiten
- Stap voor stap inschrijven
- Vaste activiteiten

Contact:
- Hier vindt u de belangrijkste e-mailadressen.
- Aanmelden als nieuw lid

Nieuws:
Belangrijke mededelingen.

Terugblik:
Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord.
Hier kunt u de activiteiten met foto’s nog eens bekijken.

Mijn KVG:
Hier vindt u al uw persoonlijke gegevens.
Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord.
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Na het inloggen ziet u het volgende:
- Mijn gegevens
- Mijn facturen
- Mijn activiteiten
- Opzeggen lidmaatschap
- Inloggegevens aanpassen/uitloggen
- Inschrijven/annuleren activiteiten
Zorg dat al uw gegevens in orde zijn: e-mailadres en banknummer.
Controleer regelmatig uw e-mail i.v.m. opgave van uw activiteiten
en betaling met vermelding van factuurnummer en lidcode.
Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen via de website
of met:
Truus Heesbeen, secretaris
Ine Remie, ledenadministratie en activiteiten

Contributie
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
De contributie bedraagt € 25,00 per jaar. Dit is inclusief de bijdrage van
€ 0,50 voor 'lief en leed'.
U ontvangt een factuur, waarna u het bedrag kunt overmaken.

Nieuwe leden
Altijd heel plezierig om te zien dat er weer nieuwe gezichten bijkomen.
Weet dat u van harte welkom bent en wij blij zijn met uw inbreng en
wellicht nieuwe ideeën.
Met elkaar maken we er een geweldig KVG-jaar van.
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Even extra aandacht voor …………..….annuleringen:
Met betrekking tot lezingen:
Heeft u zich aangemeld voor een lezing en moet u zich bij nader inzien
afmelden, ook al vindt de afmelding vóór sluitingsdatum plaats, dan
dient u toch altijd aan uw betalingsverplichting te voldoen. Als u al
betaald hebt volgt geen terugbetaling.
Met betrekking tot andere activiteiten:
Bij afmelding vóór sluitingsdatum krijgt u het bedrag retour minus
administratie-kosten. Als u nog niet betaald heeft, dient u alsnog de
administratiekosten te voldoen.
Voor een activiteit met wachtlijst, krijgt u, indien uw plaats door een
ander wordt ingenomen, het bedrag retour minus de
administratiekosten.
Eveneens volgt géén terugbetaling:
• Bij een niet tijdige afmelding
• Van bedragen minder dan €10,-• Van bedragen waarvoor KVG verplichtingen heeft aangegaan
die niet geannuleerd kunnen worden, zoals bus, gids, entree.
Bij elke afmelding zal € 1,50 administratiekosten in rekening worden
gebracht en deze afrekening vindt steeds plaats ná de activiteit.
Deze toelichting op terugbetalingen kunt u ook vinden op onze website.
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PROGRAMMA VOORJAAR 2020
Dinsdag 7 januari
Nieuwjaarsreceptie
Een nieuw jaar met vele leuke activiteiten. We beginnen natuurlijk met
de nieuwjaarsreceptie, aanvang 14.00 uur in de Cammeleur.
We drinken een lekkere kop koffie of thee en we toasten op een mooi,
fijn en vooral gezond 2020. Alle kvg-leden zijn welkom. U komt toch
ook?

Woensdag 15 januari
Act. nr. 01 - Lezing klimaatverandering door Ad Havermans
Wij Nederlanders praten vaak en graag over het weer. Hoe kom je
eigenlijk van weer tot klimaat? Door de temperatuur- en
neerslaggegevens van de KNMI in de Bilt die door de jaren heen
verzameld zijn te vergelijken. Het klimaat verandert, dat gebeurde altijd
al. Waardoor wordt die klimaatverandering veroorzaakt?
De vraag is ook, wat zijn de gevolgen hiervan en wat kunnen wij eraan
doen? Komt u ook door weer en wind naar deze interessante lezing? U
bent van harte welkom.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

15-01-2020
Café de Viersprong, Kanaalstraat 10, Dongen
20.00 uur
Corry van Leijsen
tel. 06 23289246
€ 3,50
€ 5,00 voor niet leden
10 januari

Zondag 19 januari
Act. nr. 02 - De heks van Dongen,
een kunstenaarsdorp in de 19e eeuw.
In de 19e eeuw reisden toonaangevende schilders, onder wie Max
Lieberman, Jozef Israëls en Suze Robertson, naar het Brabantse
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Dongen. Zij verbleven destijds regelmatig in Hotel Muskens, later De
Posthoorn. De kunstenaars maakten er tekeningen en schilderijen van
het romantische landschap, de boerderijen en de bewoners, en van
ambachtslieden zoals wevers en schoenmakers. Een oude boerin,
Pietje Verhoef, was een geliefd model. Zittend aan het spinnenwiel,
sjouwend met een takkenbos, als waarzegster of heks. Hun werk werd
in korte tijd populair en vormde een inspiratiebron voor andere
schilders. Vincent van Gogh ontleende het thema van ‘De
Aardappeleters’ aan een van de werken van de Dongense schilderijen
van Jozef Israëls.
Na ontvangst met koffie weet de gids ons veel bijzonderheden te
vertellen over deze schilderijen.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Vertrek:
Contact:
Kosten:

Opgave én
betaling vóór:

19-01-20
Stedelijk Museum Breda, Boschstraat 22
14.00 uur
op eigen gelegenheid of met de bus, 13.04 uur
Mgr. Schaepmanlaan
Jeanne Verhees tel. 0162 312615 of 06 25236397
€ 10,00 incl. koffie/thee en gids
€ 12,00 entree museum, te betalen bij binnenkomst
Met museumkaart gratis entree
10 januari

Donderdag 23 Januari
Act. nr. 03 - Bowlen bij Merlijn in Oosterhout.

Voor onze sportieve bowlingdeelnemers hebben wij nu 2 banen
gereserveerd bij Merlijn in Oosterhout, van 14:00 tot 15:30 uur. Voor
degene, die op de eerste plaats eindigt, hebben wij een (klein) prijsje
ter beschikking. Vervoer dient u zelf te regelen. Zorg er wel voor dat u
tijdig aanwezig bent. U kunt tevoren aan de balie bij Merlijn de
bowlingschoenen met uw juiste schoenmaat ophalen. Uw eerste koffie/
theeconsumptie wordt u aangeboden.
Minimum deelnemers 8, maximum 14
(indien meer aanmeldingen, dan zijn er meer banen bij te
reserveren)
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Datum:
Plaats:
Aanvang:
Vervoer:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

23-01-2020
Bowling Merlijn, Klappeijstraat 8, Oosterhout
14.00 uur, 13.30 uur aanwezig zijn
op eigen gelegenheid,
Plony Rommelse
tel. 06 12167275
€ 8,50 incl. koffie/thee (excl. andere consumpties)
15 januari

Lange Afstand Wandeling: zie bladzijde 24
Donderdag 30 januari
Act. nr. 04 - Workshop schilderen
Introducee toegestaan
Wie is er niet nieuwsgierig naar eigen creativiteit, naar eigen talent.
In deze workshop gaan wij onder begeleiding van Lia de Craen,
schilderes/kunstenares uit Oosterhout, op zoek naar onze eigen
talenten. Met nieuwe technieken, nieuwe materialen en haar eigen
ideeën en ervaring, laat ze ons een kijkje nemen in de wereld van de
(schilder) kunst. Onder het genot van een kopje koffie of thee brengt
Lia ons, in haar atelier in Oosterhout, naar een schitterend eindproduct,
dat we ook mee naar huis mogen nemen. Als dit net iets is waar u op
zat te wachten, wacht dan niet te lang met inschrijven….
Minimaal 20, maximaal 24 deelnemers
Datum:
Plaats:
Vertrek:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

30-01-2020
Atelier van Lia de Craen, Oud ABN-AMRO
gebouw, gratis parkeren t/o ingang parkeergarage
Arendshof
op eigen gelegenheid
14.00 uur
Truus Heesbeen
06 40157626
€ 25,00 leden
€ 27,50 introducee
15 januari
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Maandag 3 februari
Act. nr. 05 - Lezing met Carla van Bree
Roofkunst tijdens de Tweede Wereldoorlog
Over schoonheid en smaak valt te twisten, maar de nazi’s hadden daar
duidelijke ideeën over. Hen ongevallige kunst (bijvoorbeeld
expressionistisch werk) werd ‘ontaard’ genoemd. Deze kunst verdween
in de jaren ’30 uit de Duitse musea. Kunst die wel in de smaak viel, oud
en nieuw, werd vol trots ‘verworven’ en getoond. Ook Nederland heeft
hier in de oorlogsjaren mee te maken gehad. Privéverzamelaars
werden ongemoeid gelaten, tenzij het joden betrof. Veel joodse
verzamelaars verkochten onder dwang of druk hun collecties, of hun
achtergelaten verzamelingen werden in beslag genomen. Jaren later
belandden veel kunstwerken, vaak via omwegen, in musea. Waren
deze verwervingen rechtmatig? In Nederland is een restitutiecommissie
tot op de dag van vandaag bezig aanspraken van erven te beoordelen.
Bekend is de claim van de familie van kunsthandelaar Jacques
Goudstikker. Verschillende schilderijen, inmiddels onderdeel van
Nederlandse en buitenlandse museumcollecties, werden afgestaan aan
de erven. Het oordeel van de commissie pakt overigens niet altijd ten
voordele van de eisers uit: een schilderij van Kandinsky, uit het
voormalige bezit van een Duitse joodse familie, blijft in de collectie van
het Van Abbemuseum.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

03-02-2020
De Cammeleur
20.00 uur
Maria Anbergen
€ 3,50 leden
€ 5,00 niet-leden

tel. 0162 435885

25 januari

Donderdag 6 februari
Act. nr. 06 - Jeu-de-Boules met hapjes

Inmiddels is Jeu-de-Boules traditie geworden in ons
voorjaarsprogramma. Je bent sportief bezig, je speelt een toernooitje
onder elkaar en er kan er maar één de winnaar zijn. Het is ook altijd
reuze gezellig. De jeu-de-boulesbanen kunt u vinden in de Deken
Batenburgstraat achter zwembad “De Vennen” Mocht u met de auto
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komen dan kunt u daar parkeren. Het is wenselijk om op tijd aanwezig
te zijn. Als u verhinderd bent, graag op tijd afzeggen. Dit is belangrijk
voor het speelschema. We kunnen altijd spelen, want er zijn ook
binnenbanen. Na afloop zorgen wij voor een lekker hapje en drankjes
(voor eigen rekening)
Deze middag gaat alléén door met minimaal 25 deelnemers
Datum:
Plaats:
Tijd:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

06-02-2020
Jeu-de-Boules club, Deken Batenburgstraat 2c
13.30 tot 16.30 uur
Corry van Leijsen
tel. 06 23289246
€ 8,50 (excl. consumpties)
25 januari

Zondag 9 februari
Act. nr. 07 - Theater 'Lueke Binge’

Angela Groothuizen staat deze middag voor ons op de planken met
een nieuw en meeslepend theaterprogramma, waarin liedjes en
anekdotes elkaar afwisselen. In ‘Lueke Binge’ bepaalt Angela haar
positie in onze steeds sneller draaiende wereld.
Deze 60-jarige rasvertelster pakt ons bij de kladden met een prachtig
verhaal en wondermooie nieuwe liedjes.
Vooraf gebruiken we in het Grand café koffie met gebak.
De voorstelling is zonder pauze en duurt ca. 90 minuten.
Na afloop ontvangt u nog een consumptie.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

09-02-2020
De Cammeleur
13.30 uur
Jeanne Verhees tel. 0162 312615 of 06 25236397
€ 23,00 incl. koffie/thee met gebak en consumptie
10 januari
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Woensdag 12 februari
Algemene Leden Vergadering
De uitnodiging voor de algemene ledenvergadering ontvangt u per
mail. Naast het huishoudelijke gedeelte proberen we na de pauze altijd
ruimte te maken voor ontspanning.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Kosten:

12-02-2020
De Cammeleur
19.30 uur
geen

Dinsdag 18 februari
Act. nr. 08 - Manneke Pee

Wie wil er met carnaval nou niet zijn huis versieren met een echte
Manneke Pee? Samen met Moniek van Alphen gaan we ballonnen
vouwen tot een echte pee.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

18-02-2020
De Cammeleur
13.30 - 15.30 uur
Lilian Peeters
€ 15,00 incl. koffie/thee

tel. 06 23488121

15 januari

Zondag 8 maart
Act. nr. 09 - Bezoek 'De Looierij'

Ruim 75 jaar geleden werd Dongen bevrijd.
In museum ‘De Looierij’ bezoeken we de wisseltentoonstelling, waar de
gids ons veel weet te vertellen over die bijzondere tijden in ons dorp.
Tastbare herinneringen en persoonlijke verhalen uit de bevrijdingstijd.
Een tijd van vreugde maar ook van vrees. Het vieren van de vrijheid,
maar ook met verschrikkingen van vliegende bommen.
‘Tussen vreugde en vrede, een bewogen bevrijding’.
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Datum:
Plaats:
Aanvang:
Vervoer:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

08-03-2020
De Looierij, Kerkstraat 33, Dongen
13.30 uur
op eigen gelegenheid
Jeanne Verhees tel. 0162 312615 of 06 25236397
€ 7,00 incl. koffie/thee met 'boomke' en gids
15 februari

Donderdag 12 maart
Act. nr 10 - Rondleiding bibliotheek Nieuwe Stijl, Tilburg
De meest indrukwekkende ruimte in de Spoorzone is gebouw 60 of
wel de locomotiefhal uit 1932. De loods is meer dan 18 meter hoog en
vroeger werden daar de locomotieven gerepareerd. In 2017 werd met
de renovatie gestart en op 2 januari 2019 was het een feit en opende
de LocHal zijn deuren. Het is werkelijk een sterk staaltje architectuur
geworden met een rijk verleden. De gidsen vertellen tijdens de
rondleiding alles over de historie, over de bibliotheek Nieuwe Stijl en
over de verschillende themalabs. Na afloop drinken we in het
horecagedeelte nog een kopje koffie of thee met een lekker
appelgebakje. Bent u ook al nieuwsgierig geworden? Meldt u zich dan
op tijd aan.
Minimaal 15, maximaal 30 deelnemers
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Vertrek:
Contact:
Kosten:
Rijden:
Opgave én
betaling vóór:

12-03-2020
LocHal, Burgemeester Brokxlaan 1000
14.00 uur
13.15 uur met auto’s vanaf het Wilhelminaplein
Corry van Leijsen
tel. 06 23289246
€ 10,50 incl. gids, vervoer, koffie/thee met gebak
ja/nee
1 maart
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Woensdag 18 maart en Donderdag 19 maart
Act. nr. 11 - Lunch bij de Rooi Pannen.
Act. nr. 12 - Diner bij de Rooi Pannen.
Ook dit voorjaar bereiden en serveren de leerlingen, die op deze school
de horeca-opleiding volgen, voor ons een lekkere 3-gangen lunch en
een heerlijk 3-gangen diner. Al veel van onze leden hebben hiervan
genoten. We gaan op eigen gelegenheid en dat kan prima met de bus,
die aan de Ringbaan West stopt. Vandaar is het nog 4 minuten lopen.
Voor de lunch wordt u om 11.45 uur en voor het diner om 17.15 uur bij
de receptie verwacht.
U kunt zich opgeven voor de lunch óf het diner, niet voor allebei.
Maximum aantal deelnemers is 35 per maaltijd.
Datum:
18-03-2020 lunch
19-03-2020 diner
Plaats:
Dr. Ahausstraat 1, Tilburg
013 5955650
Vervoer:
op eigen gelegenheid
Aanvang:
lunch: 11.45 uur
diner: 17.15 uur
Contact:
Lilian Peeters
tel. 06 23488121
Kosten:
lunch: € 11,50 excl. consumpties
diner: € 13,50 excl. consumpties
Opgave én
betaling vóór:
1 maart

Maandag 23 maart
Act. nr. 13 - Lezing De Luisterlijn (voorheen Sensoor)

Wat doe jij als je huilend opgebeld wordt? Wat zeg je tegen iemand die
drie dagen niemand gesproken heeft? Vrijwilligers van De Luisterlijn
Tilburg vertellen over wat zij meemaken aan de chat en aan de
telefoon. Dag en nacht zijn zij bereikbaar voor een luisterend oor, een
praatje en dat met een wildvreemde. Iedereen heeft wel eens behoefte
aan een gesprek. Toch kunnen, willen, durven we ons verhaal niet altijd
kwijt in onze omgeving. Tijdens deze interactieve avond ervaren we
hoe het is om te luisteren naar het verhaal van de ander.
De Luisterlijn is al bijna 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die
anonieme hulp op afstand biedt. Er worden per jaar ruim 300.000
gesprekken gevoerd door meer dan 1200 vrijwilligers.
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Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

23-03-2020
De Cammeleur
20.00 uur
Corry van Leijsen
€ 3,50
€ 5,00 voor niet leden

tel. 06 23289246

1 maart

Zaterdag 28 maart
Act. nr. 14 - Koninklijke Muziekvereniging Dongen
Het concert genaamd “Musical for all” is een project van het
middenorkest onder leiding van dhr. Ad van Groesen.
Medewerking aan dit concert wordt verleend door theatergroep
No Nonsense en Youngzz uit Rijen. Het programma bestaat uit
musicalmuziek zoals medleys uit The Lion King, Abba en Evita.
Omdat wij, het KVG, dit jaar 70 jaar bestaan, is het leuk dat wij ook
deelnemen aan Dongense activiteiten zoals dit concert.
Het belooft een mooie muzikale avond te worden.
Maximum deelnemers 40
Datum:
28-03-2020
Plaats:
De Cammeleur
Aanvang:
20.00 uur
Contact:
Corry van Leijsen
Kosten:
€ 7,50
Opgave én
betaling vóór:
1 februari

tel. 06 23289246

Woensdag 15 april
Act nr. 15 - Wandeling Seterse bergen

Vandaag maken we een wandeling door de Seterse bergen, onderdeel
van boswachterij Dorst. Ook ditmaal is onze gids in dit mooie
natuurgebied van Staatsbosbeheer Christ Grootzwagers.
Het gebied bestaat voornamelijk uit grove dennenbos dat in het begin
van de 19e eeuw op de Seterse Heide is aangeplant. Omstreeks 1850
werd veel bos weer gekapt waardoor zandverstuivingen ontstonden.
Het nabijgelegen buurtschap Seters moest zelfs met een
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eikenhakhoutwal tegen het oprukkende zand worden beschermd. In
1899 kreeg Staatsbosbeheer het gebied in bezit, waarna het opnieuw
werd beplant. Alleen de opgestoven heuvels en dalen zijn gebleven.
Na de wandeling kunnen we wat gebruiken bij Pannenkoeckenhuys ‘de
Hannebroeck’.
Datum:
Plaats:
Vertrek:
Vervoer:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

15-04-2020
Parkeerplaats Hoevestraat 12, Oosterhout
14.00 uur
op eigen gelegenheid
Berty Spruijt
tel. 06 13638060
€ 2,00 gids; consumpties voor eigen rekening
1 april

Donderdag 16 april
Act. nr. 16 - Muzikale lezing Venetië:
Introducee toegestaan
De heer Klaas Bakker neemt ons, door middel van filmbeelden en
onder begeleiding van de muziek van bekende en minder bekende
componisten, mee op reis naar het mooie Italiaanse Venetië. Venetië is
anders dan andere steden: het ademt het ritme van de zee. We gaan
genieten van barcarolles (gondelliederen), Venetiaanse serenades, een
visserslied en dansen uit de renaissance. We gaan kijken naar
filmbeelden over het leven op en aan het water, het Canal Grande, de
talloze bruggen, nauwe straatjes, kerken en het Carnaval. En natuurlijk
ook naar Venetianen en naar ons zelf, de toeristen.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

16-04-2020
De Cammeleur
20.00 uur
Truus Heesbeen
€ 8,50
€ 10,00 introducees
15 maart
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06 40157626

Dinsdag 21 april
Act. nr. 17 - Rondleiding distributiecentrum AH Tilburg
Wilt u een kijkje nemen achter de schermen van het distributiecentrum
van AH? Dat is mogelijk. Dit gaan wij doen!
De rondleiding duurt ca. 2 uur. Hierin is een presentatie/
vragenuur meegenomen. Wij zullen trappen moeten lopen!.
Hulpmiddelen zoals rolstoelen, krukken, en rollators zijn niet
toegestaan (ook geen dieren). Voor de rondleiding ontvangt u van AH
veiligheidsschoenen. U bent verplicht deze schoenen te dragen.
Minimaal 20, maximaal 30 deelnemers
Datum:
21-04-2020
Plaats:
Distributiecentrum AH Tilburg, Pegasusweg 1
Aanvang:
09.30 uur
over parkeermogelijkheid wordt u geïnformeerd
Vertrek:
08.30 uur met auto’s vanaf Wilhelminaplein
Contact:
Plony Rommelse
tel. 0612167275
Kosten:
€ 5,00 incl. koffie/thee met gebak
Rijden:
ja/nee
Extra:
uw schoenmaat opgeven bij inschrijving
Opgave én
betaling vóór:
15 maart

Zondag 26 april
Act. nr. 18 - Strandwandeling

Ook in 2020 gaan we een strandwandeling maken van Vlissingen naar
Zoutelande.
Het is wel verstandig om wat eten en drinken mee te nemen voor
onderweg. Het maximum aantal kilometers van de wandeling is 14.
Aan het eind van de middag gaan we met de bus via station
Middelburg naar huis.
Datum:
Vertrek:
Terug:
Contact:

26-04-2020
08.00 uur Wilhelminaplein met auto’s naar station
Gilze-Rijen, daarna met de trein
wordt die dag, na overleg, beslist
Jeanne Verhees tel. 0162 312615 of 06 25236397
Elly Jansen
tel. 0162 317323
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Kosten:
Rijden:
Opgave én
betaling vóór:

€ 3,50 incl. vervoer v.v. Gilze-Rijen, koffie/thee
excl. treinreis
ja/nee
1 april

Woensdag 29 april
Act. nr. 19 - Voorjaarsreisje
Introducee toegestaan

We gaan vandaag naar Garderen in Gelderland. Daar zijn we welkom
bij het Veluws Zandsculpturen Festijn.
Het thema is dit jaar: ’75 jaar bevrijding’.
Prachtige kunstwerken, uit zand opgebouwd, doen ons terugdenken
aan 1945……..…ons land was toen bevrijd.
Na het drinken van koffie met iets lekkers gaan we de kunstwerken
bewonderen. Ook in Garderen gebruiken we de lunch.
Bij Voorthuizen woont boer Gijs die van alles verzint en verzamelt op
zijn boerderij ’t Westdorp. Tijdens de rondleiding vertelt hij leuke
verhalen uit grootmoederstijd, over houten poppen en de mobiele
bedstee. Er is ook een moestuin en een kruidenwinkeltje waar u mag
rondsnuffelen.
Tot slot kunnen we nog iets drinken. Dit is dan voor eigen rekening.
Om 17.00 uur vertrekken we huiswaarts.

Maximum 60 deelnemers:
Datum:
Vertrek:
Terug:
Contact:

Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

29-04-2020
09.00 uur met de bus vanaf Wilhelminaplein
Vertrek 17.00 uur vanuit Voorthuizen
Jeanne Verhees tel. 0162 312615 of 06 25236397
Nelleke Smans
tel. 0162 319779
Corry van Leijsen
tel. 06 23289246
€ 53,00 leden
€ 58,00 introducees
15 maart

Heeft u een dieet of een allergie?
Graag even doorgeven aan een van de contactpersonen.
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Woensdag 6 mei
Act. nr. 20 - Charlotte vd Pluijm: Het Grootste Cadeau
Introducee toegestaan
“Hoe houd ik het zorgen vol?”
Als vrouw ben je vaak zo op anderen gefocust dat je vergeet goed voor
jezelf te zorgen. Goede voeding en voldoende lichaamsbeweging is al
prachtig, maar zorg jij ook emotioneel goed voor jezelf? Zonder zelfzorg
put je jezelf uit….. Charlotte van der Pluijm geeft deze theaterlezing op
woensdag 6 mei voor ons in De Cammeleur.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Einde:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

06-05-2020
De Cammeleur
20.00 uur, inloop 19.30 uur
21.30 uur, daarna gelegenheid tot napraten
Lilian Peeters
tel. 06 23488121
€ 8,50 leden
€ 10,00 introducees
15 april

Vrijdag 15 mei
Act. nr. 21 - Fietstocht Meerseldreef

Ook dit jaar gaan we met de fiets naar Meerseldreef.
Het is verstandig om een lunchpakket en drinken mee te nemen.
De tocht is ongeveer 60 kilometer.
Datum:
Vertrek:
Contact:
Kosten:
Opgave vóór:

15-05-2020
09.00 uur vanaf de Cammeleur
Jeanne Verhees tel. 0162 312615 of 06 25236397
Elly Jansen
tel. 0162 317323
geen
consumpties zijn voor eigen rekening
1 mei
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Zondag 17 mei.
Fietstocht naar Den Bosch
Meimaand, Mariamaand. Ook dit jaar fietsen we naar Den Bosch.
We bezoeken natuurlijk de St. Jans kathedraal. Denk aan een
lunchpakket voor onderweg. De tocht is ongeveer 70 kilometer.
U hoeft zich voor deze activiteit niet aan te melden.
Datum:
Vertrek:
Terug:
Contact:
Kosten:

17-05-2020
09.00 uur vanaf de Cammeleur
wordt die dag, na overleg, beslist
Jeanne Verhees tel. 0162 312615 of 06 25236397
Elly Jansen
tel. 0162 317323
consumpties zijn voor eigen rekening

Dinsdag 19 mei
Act. nr. 22 - Fietstocht Hasseltse Kapel

Meimaand, Mariamaand. We gaan weer op de fiets naar de Hasseltse
kapel. Daar verzorgen leden van ons KVG een korte dienst.
Daarna gezamenlijk koffiedrinken, voor eigen rekening. Locatie in
overleg.
Vergeet niet om u aan te melden!
Datum:
Vertrek:
Terug:
Contact:
Kosten:
Opgave vóór:

18-05-2020
09.30 uur met de fiets vanaf het Wilhelminaplein
ca. 13.00 uur
Lilian Peeters
tel. 06 23488121
geen
consumpties zijn voor eigen rekening
1 mei
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Woensdag 27 mei
Act. nr. 23 - Eindactiviteit
Het is eind mei en zoals u van ons gewend bent, sluiten we het kvgseizoen weer af met een leuke activiteit. Wat we gaan doen op onze
laatste activiteit houden wij nog geheim. U kunt eventueel alvast wel
woensdag 27 mei in uw agenda noteren. Wij hopen natuurlijk dat er
veel leden aan zullen deelnemen. U krijgt voor deze activiteit een
persoonlijke uitnodiging.

U ontvangt het najaarsboekje in week 34.

Willen jullie de datum van de fietstocht met picknick in het
najaar alvast noteren?
Woensdag 9 september 2020

21

OVERIGE (VASTE) ACTIVITEITEN
Act. nr. 101 - Museumgroep
Afgelopen najaar hebben we de volgende tentoonstelling bezocht:
Woensdag 23 oktober 2019: Museum Dordrecht, Kees Verweij en zijn
idolen.
De data voor het voorjaar 2020 zijn 19 februari en 22 april.
De museumgroep bezoekt 1 x in het najaar en 2 x in het voorjaar op
woensdag een bijzondere tentoonstelling in musea die per openbaar
vervoer binnen redelijke tijd te bereiken zijn. Per bezoek is het
maximum aantal deelnemers 15.
Als u belangstelling heeft voor de museumgroep dient u zich elk
jaar in januari per e-mail op te geven bij:
activiteiten@kvgdongen.nl U wordt dan op de lijst geplaatst. Wilt u
daarbij aangeven of u in het bezit bent van een museumkaart. Voor
elke tentoonstelling krijgt u een uitnodiging per e-mail.
U geeft zich dan op via de website www.kvgdongen.nl
Let op dat u bij betaling uw factuurnummer en lidcode vermeldt!
Contact:
Joke van Halderen
tel. 06 53788223
Catrien Laurijssen
tel. 06 22693122
Maria Anbergen
tel. 06 13612190

Leesgroepen
Act. nr. 103 - Top Tien
Act. nr. 104 - De Boekenwurmen
Leesgroepen Top Tien en De Boekenwurmen komen dit voorjaar weer
5 keer, op elke derde donderdag van de maand, bij elkaar om per
groep een gezamenlijk gelezen boek te bespreken.
Beide leesgroepen bestaan uit maximaal 10 deelnemers.
Indien u belangstelling heeft voor de leesgroep kunt u zich per e-mail
aanmelden bij activiteiten@kvgdongen.nl
Momenteel is er één plaats beschikbaar bij De Boekenwurmen.
Data:
Tijd:

16 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april, 28 mei
13.30 - 15.30 uur
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Leesgroep
Plaats:
Contact:
Leesgroep
Plaats:
Contact:

Top Tien
De Cammeleur, zaal 10
Nelleke Smans
De Boekenwurmen
De Cammeleur, zaal 11
Lilian Peeters

Kosten:
Betaling vóór:

€ 19,00 betalen na ontvangst factuur
1 februari

tel. 0162 319779

06 23488121

Act. nr. 105 - Met plezier naar de film
Voor onze filmliefhebbers in bioscoop Pathé te Tilburg.
Een middagje met KVG-leden ontspannen en daarna samen
nagenieten. De volgende films staan nog op het programma voor het
voorjaar 2020.
6 januari 2020

Sofia, Marokkaanse film over een verborgen
gehouden zwangerschap

3 februari 2020

Woman at war, film uit IJsland over een
milieuactiviste, die niet met zich laat sollen

16 maart 2020

Sibel, Turkse film, waarin de jonge Sibel
steeds sterker opkomt voor haar
onafhankelijkheid

Inleider:
Plaats:
Aanvang:
Vervoer:
Contact:

Bert Goessen
Filmtheater Pathé, Pieter Vreedeplein 174,
stipt om 13.30 uur, er is geen pauze tijdens de film
op eigen gelegenheid
Plony Rommelse
tel. 06 12167275

Act. nr. 107 - Mandala
Een heerlijke ontspannende bezigheid, je gedachten kunnen de vrije
loop nemen waardoor de creativiteit ten volle wordt benut. In de
techniek wordt geen les gegeven. Luisterend naar mooie
achtergrondmuziek kunnen we ook onze ervaringen met elkaar delen.
Mandala’s tekenen of inkleuren kunt u met uw eigen meegebrachte
materiaal. Er zijn dames die een Zentangle tekenen. Er zijn nog
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plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden bij:
activiteiten@kvgdongen.nl
Maximum: 20 deelnemers
Data:
27 januari, 17 februari, 30 maart, 20 april en
25 mei
Plaats:
De Cammeleur
Tijd:
van 13.30 tot 15.30 uur
Contact:
Elly Hamelinck
0162 316821
Kosten:
€ 5,00 excl. koffie/thee
Opgave én
betaling vóór:
1 februari

Cursussen
Act. nr. 108a - yoga groep 1
Act. nr. 108b - yoga groep 2

Yogadocent Margreet Ballemans gaat op maandag 6 januari weer van
start met haar yogalessen. Yoga leert de geest, het gevoel en het
lichaam te beheersen. Het is goed om stil te staan wat yoga voor je kan
betekenen. Margreet is een zeer deskundige docent en zal u niet
teleurstellen. Heeft u belangstelling voor een proefles, geeft u zich dan
op voor groep 2. Daar zijn nog plaatsen vrij. U kunt zich aanmelden per
e-mail bij activiteiten@kvgdongen.nl. Heeft u vragen dan kunt u altijd
contact opnemen met de contactpersoon.
Maximum deelnemers per groep is 12.
Aanvang:
eerste les: maandag 6 januari 2020
Plaats:
De Cammeleur
Tijd:
groep 1 van 13.30 tot 14.30 uur
groep 2 van 14.45 tot 15.45 uur
Contact:
Corry van Leijsen
tel. 06 23289246
Kosten:
€ 75,00 voor 15 lessen
Betaling vóór:
1 februari

Fietstochten voorjaar 2020
Ook dit jaar is het weer mogelijk om met andere KVG leden te gaan
fietsen.
Voor deze fietstochten hoeft u zich niet op te geven!
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Donderdagavond fietstochten 2020
Data
(donderdagen):
Vertrek:
Kosten :

eerste op 7 mei, laatste op 3 september
19.00 uur vanaf de Cammeleur
consumpties voor eigen rekening

Dagfietstochten 2020
Data
(woensdagen)
Vertrek:
Data (zondagen):
Vertrek:
Terug:
Contact:
Kosten :

17 juni - 15 juli - 12 augustus
09.30 uur vanaf de Cammeleur
28 juni - 26 juli - 30 augustus
09.30 uur vanaf de Cammeleur
tussen 17.00 en 18.00 uur
Jeanne Verhees tel. 0162 312615 - 06 25236397
Elly Jansen
tel. 0162 327323 - 06 28364382
consumpties voor eigen rekening

Lange Afstand Wandelingen
Maarten van Rossumpad.

Sinds een aantal jaren zijn we actief met de maandelijkse wandeling in
het weekend. We begonnen met het Hertogenpad, Breda-Roermond.
Vervolgens wandelden we het Peerke Donderspad, het Floris V pad,
het Grenslandpad en het Utrechtpad. In 2019 zijn we begonnen met
het Maarten van Rossumpad, een route van Den Bosch naar
Steenwijk. We reizen met openbaar vervoer. De afstand per wandeling
is ca. 15-20 km. Goede schoenen en kleding, voldoende eten en
drinken zijn nodig. Wilt u graag mee wandelen, dan kunt u voor
informatie terecht bij een van de contactpersonen.
Data:
Contact:

25 januari, 29 februari, 21 maart, 18 april, 30 mei,
27 juni, 25 juli, 22 augustus en 19 september
Jeanne Verhees
jeanne.verhees@home.nl
tel. 0162 312615 - 06 252 363 97
Corry Meijs
corrymeijs@home.nl
tel. 06 10385038
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Stevig stappen
Om de twee weken op vrijdagmorgen, lopen enthousiaste wandelaars
zo’n 15 kilometer. Onderweg is er een pauze om koffie of thee te
drinken, uiteraard voor eigen rekening. Houdt u ervan om een stevige
wandeling te maken, gezellig samen met anderen? Dan kunt u gewoon
aansluiten op de hieronder vermelde data.
Voor stevig stappen hoeft u zich niet aan te melden!
Data:

3, 17 en 31 januari, 14 en 28 februari, 13 en 27
maart, 10 april, 24 april met lunch, 8 en 22 mei,
5 en 19 juni, 3, 17 en 31 juli, 14 en 28 augustus,
11 en 25 september
09.00 uur vanaf de Cammeleur
Sanne van Bers
tel. 0162 314158

Vertrek:
Contact:

Nordic Walking
Beoefent u deze sport graag? Dan kunt u zich aansluiten bij onze
enthousiaste groep. Elke vrijdagmorgen gaan er een aantal dames in
de Duiventoren op pad, om te ‘nordic walken’.Er wordt echter géén les
gegeven. U kunt gewoon aansluiten, maar breng wel uw eigen poles
mee. Onderweg is er een pauze om een kop koffie of thee te drinken,
uiteraard voor eigen rekening.
Wij zouden graag zien dat meer mensen zich aansluiten om op deze
manier te sporten. Misschien iets voor u?
Voor Nordic Walking hoeft u zich niet aan te melden!
Data:
Plaats:
Vertrek:
Contact:

elke vrijdagmorgen
De Duiventoren; start bij 'grijze fiets'
09.30 uur, terug om ongeveer 11.30 uur
Leontine van Erven
tel. 0162 315003
Nel Verkooijen
tel. 0162 319029
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Wist u dat…………..?
Voor alle programmaonderdelen geldt dat:
• deze alleen doorgaan bij voldoende deelname.
• uw aanmelding pas geldig is als uw betaling binnen is.
• u bij betaling altijd uw factuurnummer én lidcode moet
vermelden.
• als u zich opgeeft, u óók aan moet geven of u wilt rijden.
• deelname aan alle activiteiten altijd op eigen risico is.
• het niet toegestaan is om zelf vervanging te regelen!
• bij verhindering dit altijd tijdig (48 uur van te voren of eerder)
doorgegeven dient te worden aan de contactpersoon.
• u zich altijd aanwezig dient te melden bij een activiteit.
• wij, als vereniging, het leuk vinden om alles samen te
ondernemen!
• alle bijeenkomsten op tijd beginnen.
• reacties en ideeën altijd welkom zijn bij het bestuur.
• er helaas leden zijn die zomaar weg blijven, hoewel ze zich
hebben opgegeven voor een activiteit. Het bestuur heeft dan
wel afspraken en kosten gemaakt en soms andere leden
moeten teleurstellen omdat er een maximum aantal
deelnemers van toepassing was.
• dit programmaboekje enkele maanden terug is gemaakt en
dat wijzigingen in het programma mogelijk zijn.
U wordt daarom aangeraden de publicaties van het KVG in
het Weekblad Dongen goed te lezen en regelmatig op het
„NIEUWS” van het KVG te kijken: www.kvgdongen.nl
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Via „mijn KVG” kunt u altijd terugvinden voor welke activiteit u
zich heeft ingeschreven en uw betaling heeft voldaan.
Dit is geen aanmeldingsformulier!
Data
15-01
19-01
23-01
30-01
03-02
06-02
09-02
18-02
08-03
12-03
18-03
19-03
23-03
28-03
15-04
16-04
21-04
26-04
29-04
06-05
15-05
19-05
27-05

Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Activiteit
Lezing klimaatverandering
Museum Breda
Bowling Merlijn, Oosterhout
Workshop schilderen
Lezing roofkunst, Carla van Bree
Jeu-de-Boules
Theater 'Lueke Binge'
Workshop Manneke Pee
Museum 'De Looierij'
Rondleiding LocHal Tilburg
Rooi Pannen lunch
Rooi Pannen diner
Lezing ’De Luisterlijn’
Koninklijke Muziekver. Dongen
Wandeling Seterse bergen
Muzikale lezing Venetië
Rondleiding AH, Tilburg
Strandwandeling
Voorjaarsreisje
Theaterlezing Charlotte vd Pluim
Fietstocht Meerseldreef
Fietstocht Hasseltse kapel
Eindactiviteit

€ Aangemeld Betaald
O
O
3,50
O
O
10,00
8,50
O
O
25,00
O
O
3,50
O
O
O
O
8,50
O
O
23,00
O
O
15,00
7,00
O
O
10,50
O
O
11,50
O
O
O
O
13,50
O
O
3,50
7,50
O
O
2,00
O
O
8,50
O
O
O
O
5,00
O
O
3,50
O
O
53,00
8,50
O
O
O
O
O
O
?

101
103
104
105
107
108a
108b

Museumgroep
Top Tien
De Boekenwurmen
Met plezier naar de film
Mandala
Yoga – groep 1
Yoga – groep 2

19,00
19,00
5,00
75,00
75,00
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O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

