NAJAAR 2019

KVG DONGEN

www.kvgdongen.nl

PROGRAMMA NAJAAR 2019
Woensdag 11 september
Act. nr. 50 - Fietstocht met picknick
In september wordt het programma traditiegetrouw gestart met de
fietstocht. Een dagtocht van ongeveer 50 km, een mooie en veilige
route. De bestemming van de tocht is ook dit jaar een verrassing.
We nemen voldoende tijd om te rusten……..ga ook eens mee!!
Een groep enthousiaste vrijwilligers zal de lunch verzorgen.
Met de zon erbij wordt het een prachtige dag.
Maximum: 50 deelnemers
Datum:
11-09-2019
Vertrek:
09.00 uur met de fiets vanaf Wilhelminaplein
Terug in Dongen: ca. 17.30 uur
Contact:
Jeanne Verhees tel. 0162 312615 of 06 25236397
Elly Jansen
tel. 0162 317323
Henny van Hamont
tel. 0162 315663
Kosten:
€ 15,00
Opgave én
betaling vóór:
1 september

Lange afstandswandeling: zie bladzijde 22
Zondag 15 september
Act. nr. 51 - Brabants museum ‘Oud Oosterhout’.
Act. nr. 52 - Brabants museum + 'Bregje'

Een bezoek aan dit museum is leuk voor jong en oud. Een leven
zonder stroom, wasmachine, mobiele telefoon, tablet……..het is haast
niet meer voor te stellen. Met de gids gaan we een kijkje nemen bij de
vier aparte vitrines die de seizoenen uitbeelden. Ook aan de oude
ambachten, de drukkerij, de school en de kerk wordt natuurlijk
aandacht besteed. Het binnenmuseum is meer dan de moeite waard.
Een traditionele woonkamer uit grootmoeders tijd, de keuken, het
interieur van een winkel. De cyclus van het leven kunnen we helemaal
terugzien. In het museumpark is ‘Oosterhout anno 1900’ uitgebeeld in
bijna 300 miniaturen, schaal 1 op 20. Kerken, fabrieken, boerderijen,
winkels en woonhuizen. Alles is door vrijwilligers met de hand gemaakt.
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In de sfeervolle tuinkamer drinken we gezamenlijk koffie (2x) met een
koek. Daarna heeft ieder de vrijheid om nog iets te gaan bekijken.
Voor de dames die dat gezellig vinden sluiten we de middag af bij
‘Bregje’, een restaurant naast het museum. We gaan genieten van een
3-gangenmenu. Het zal beslist een mooie middag worden.
Datum:
Plaats:
Vertrek:
Vervoer:
Aanwezig:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

15-09-2019
Bredaseweg 129, Oosterhout
Om 13.00 uur met de fiets vanaf Wilhelminaplein
of op eigen gelegenheid met auto of bus
13.45 uur
Jeanne Verhees tel. 0162 312615 of 06 25236397
Elly Jansen
tel. 0162 317323
€ 9,00 bezoek museum 'Oud Oosterhout'
€ 25,50 bezoek museum 'Oud Oosterhout' en
'Bregje' , exclusief drankje
1 september

Dinsdag 17 september
Act. nr. 53 - Pitch & Putt

Dit najaar gaan we weer genieten van de golfsport.
Op 9 holes krijgen we instructie en begeleiding om de eerste
beginselen van het golfen onder de knie te krijgen.
Trek gemakkelijke kleding en platte schoenen aan.
We beginnen met een kopje koffie/ thee en na afloop is er gelegenheid
om op eigen kosten een drankje te nemen.
Minimum 10 deelnemers, maximum 24
Datum:
17-09-2019
Plaats:
De Leemput, Vijfeikenweg 11, Rijen
Vertrek:
om 13.00 uur met auto’s vanaf het Wilhelminaplein
Contact:
Lilian Peeters
06 23488121
Kosten:
€ 10,00 inclusief koffie/thee
Rijden:
ja/nee
Opgave én
betaling vóór:
1 september
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Donderdag 19 september
Act. nr. 54 - Lezing 'Een avontuurlijke reis door het
maagdarmstelsel'
Elke dag eten en drinken wij en gaan dagelijks naar het toilet. Maagdarm-leverarts Dr.Wink de Boer licht toe wat er zich in ons maagdarmkanaal afspeelt, welke problemen er kunnen ontstaan en hoe een
gezonde leefstijl dat positief kan beïnvloeden.Alles wat u altijd al heeft
willen weten over uw maag, darmen en spijsvertering komt deze avond
ter sprake.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

19-09-2019
De Cammeleur
20.00 uur
Corry van Leijsen.
€ 3,50
€ 5,00 niet leden

06 23289246

1 september

Donderdag 26 september
Act. nr. 55 - Djembé workshop
Oorspronkelijk is de djembé afkomstig uit West-Afrika, onder andere uit
Guinee, Mali en Senegal. Het wordt ook wel een ‘vaastrommel’
genoemd. Het geluid dat zij produceren is kilometers ver te horen en
werd gebruikt om snel met andere dorpen te communiceren. De
klankkleuren zijn zo verschillend dat ze lijken op woorden. De klanken
worden bereikt door met beide handen, zowel de vingers als de vlakke
hand, de djembé te bespelen. Wilt u kennis maken met deze vorm van
muziek? De heer Cees Oerlemans geeft ons hierover uitleg en onder
zijn leiding gaat u de djembé bespelen. Als het ritme er goed inzit,
komen de Afrikaanse liederen er vanzelf bij.
Minimum deelnemers 8, maximum 20
Datum:
26-09-2019
Plaats:
De Cammeleur
Tijd:
14.00 u - 16.00 u
Contact:
Corry van Leijsen.
Kosten:
€ 9,75 excl. consumpties
Opgave én
betaling vóór:
1 september
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06 23289246

Donderdag 3 oktober
Act. nr. 56 - Gluren in de gevangenis
Altijd al benieuwd geweest naar het gevangenisterrein van P.I.
Boschpoort, ook wel de Koepelgevangenis genoemd? Pak dan nu uw
kans en bezoek onder begeleiding van een gids (een oud-medewerker
of een koepelliefhebber) de mooiste monumentale plekken in en
rondom de gevangenis. De Koepelgevangenis dateert uit 1791 en is
een bijzonder ontwerp. U komt o.a. langs de authentieke kapel, het
oude gerechtsgebouw, de vrouwengevangenis, isoleercellen etc.
Na afloop, voor wie dat wil, wellicht nog iets drinken op eigen kosten in
de gezellige stad Breda?
Minimum 20 deelnemers, maximum 40
Datum:
03-10-2019
Plaats:
Nassausingel 26, Breda
Aanvang:
13.45 u op eigen gelegenheid
Wilt u meerijden? Bel de contactpersoon
Contact:
Corry van Leijsen.
06 23289246
Kosten:
€ 12,85
Opgave én
betaling vóór:
15 september

Zondag 6 oktober
Act. nr. 57 - Villa Augustus en Kunstrondje Dordt.

Dordrecht, een stad met zoveel mogelijkheden.
In Villa Augustus drinken we koffie (met iets lekkers), bewonderen daar
de diverse bijzondere tuinen en nemen een kijkje in de winkel. Daarna
maken we in het centrum een wandeling langs galeries, en kunst-,
antiek-, curiosa-, boeken- en brocantewinkels. Het bekende
kunstrondje Dordt. Met een praktisch boekje in de hand is het voor
iedereen heel gemakkelijk de juiste zaak te vinden. Misschien vind je
op deze dag juist dat ene oude boek, die leuke gebreide shawl of dat
mooie lampje. Ook een bezoek aan het museum is beslist de moeite
waard. In Dordrecht rijden voldoende stadsbussen. Wil je alles niet te
voet afleggen dan neem je de bus!
Datum:
Vertrek:

06-10-2018
09.00 uur met auto’s vanaf het Wilhelminaplein
naar station Gilze-Rijen.
Vandaar met de trein naar Dordrecht
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Contact:
Kosten:
Rijden:
Opgave én
betaling vóór:

Jeanne Verhees tel. 0162 312615 of 06 25236397
Elly Jansen
tel. 0162 317323
€ 1,00 voor de chauffeur, graag gepast betalen.
consumpties en trein zijn voor eigen rekening
ja/nee
1 oktober

Maandag 7 oktober
Act. nr. 58 - Carla van Bree met lezing over Rembrandt.

2019 is het Rembrandtjaar, je kunt er niet omheen. Het 350e sterfjaar
van de meester van licht en donker wordt groots herdacht. Tijdens de
lezing bespreken we zijn veelzijdige oeuvre: zijn schilderijen,
tekeningen en grafiek, de portretten, zelfportretten en historische
voorstellingen. De prestigieuze groepsportretten van het
chirurgijnsgilde en de kloveniers, maar ook het debacle van decoratie
van het Amsterdamse stadhuis. Van ‘De doop van de kamerling’ tot ‘Het
Joodse bruidje’, van de Leidse fijnschilderkunst tot de tovenaar die met
klodders verf een hele wereld suggereerde.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

07-10-2019
De Cammeleur
20.00 uur
Maria Anbergen
€ 3,50 leden
€ 5,00 niet-leden

tel. 0162 435885

1 oktober

Donderdag 10 oktober
Act. nr. 59 - Wandeling Gorp en Roovert

Vandaag maken we een wandeling langs de hevig kronkelende
Roovertsche Leij in het gebied ‘Gorp en Roovert’ aan de Goirlese kant
van het Gorps Baantje. Ook ditmaal is Christ Grootzwagers onze gids
in dit mooie natuurgebied, dat onder beheer valt van het Brabants
Landschap. We lopen door een gebied met een mooie afwisseling
tussen bos, weiden, stukje heide en natuurlijk de Leij. Al wandelend
langs de beek kan een blauwe flits u verrassen: de ijsvogel. Een
andere blikvanger is boerderij ‘De Nieuwe Hoef’, een tiendhoeve uit
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1641. Pachters brachten daar vroeger een tiende van hun oogst, een
vorm van belasting. Meer informatie over deze wandeling is
beschikbaar via: http://www.kempischelandgoederen.nl/upload/
files/KLwandel-RooLeij-WEB.pdf
Na de wandeling kunnen we wat gebruiken bij de Natuurpoort.
Datum:
Vertrek:
Contact:
Kosten:
Rijden:
Opgave én
betaling vóór:

10-10-2019
13.00 uur met auto’s vanaf het Wilhelminaplein
Berty Spruijt
tel. 06 13638060
€ 5,00 inclusief vervoer en gids
consumpties voor eigen rekening
ja/nee
1 oktober

Dinsdag 15 oktober en 26 november
Act. nr. 60 - Genieten van hoogtepunten uit de
operageschiedenis

De geschiedenis van de opera gedurende de afgelopen vier eeuwen
heeft een ongekende schat aan muzikale hoogtepunten opgeleverd,
die nog zeer onderbelicht zijn gebleven. Natuurlijk kennen we de
fragmenten van bekende opera’s van Verdi en Puccini, maar er is nog
zoveel meer moois geschreven en op muziek gezet.
In een aantal cursusdelen gaat Prof. Dr. H. Roos systematisch door de
operageschiedenis en laat al het moois tot ons komen. De cursusdelen
1 en 2 worden u tegen een gereduceerd tarief aangeboden, omdat wij
deze cursus van totaal 10 onderdelen, als try-out gaan opstarten.
Minimaal 8 deelnemers
Datum:
15-10-2019
cursus deel 1

De eerste klassieke opera’s van Mozart en Salieri

Datum:

26-11-2019

cursus deel 2

Instap opera’s tot het werk van Richard Wagner

Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

De Cammeleur
13.30 uur - 16.30 uur
Plony Rommelse
tel. 06 12167275
€ 15,00 voor 2 cursusdelen, excl. koffie/thee
15 september
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Zaterdag 19 oktober
Act. nr. 61 - Najaarsreisje Hattem
Introducee toegestaan
Een reisje op zaterdag!!!!
We gaan naar Terwolde aan de IJssel, nog net in Gelderland. Daar
drinken we samen koffie met gebak en gaan dan met een gids uit die
streek een kleine tour in de prachtige omgeving maken. Een mooie
natuur en een rijkdom aan grootse kastelen. Hattem, in Overijssel, is
ons volgende adres. Daar wordt sinds 2003 om de twee jaar op een
zaterdag in oktober het chocoladefestijn georganiseerd. Daarom is ons
uitstapje deze keer op zaterdag! Tongstrelende chocoladelekkernijen in
alle denkbare variaties. Proeven, beleven en volop genieten van een
wereld aan heerlijkheden. Kunst en demonstraties in het aloude
stadscentrum. We staan oog in oog met chocolade beeldhouwwerken,
maar ook met Droste meisjes! U kunt in die tijd in het stadje zelf iets
eten of een broodje van thuis meenemen, want in Hattem gaan we niet
lunchen. Op onze terugreis, weer in Terwolde, gaan we samen
genieten van ‘Dekselse Pannetjes’. Een tafel, met diverse soorten
warm vlees, vis, groenten, aardappelen en frites. Gezellig in kleine
pannetjes uitgeserveerd. Tot slot een heerlijk nagerechtje. De drankjes
tijdens het eten zijn voor eigen rekening. Rond 17.30 uur gaan we weer
huiswaarts.
Maximum: 58 deelnemers.
Datum:
Vertrek:
Terug:
Contact:
Kosten:
Introducee:
Aankruisen
indien nodig:
Opgave én
betaling vóór:

19-10-2019
08.30 uur met de bus vanaf Wilhelminaplein
19.00 uur
Jeanne Verhees tel. 0162 312615 of 06 25236397
Nelleke Smans
tel. 0162 319779
Corry van Leijsen.
tel. 06 23289246
€ 45,00
€ 50,00
O vegetarisch

O glutenvrij

15 september
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O suikervrij

Dinsdag 22 oktober of woensdag 30 oktober
Act. nr. 62 - Kruidenkrans maken bij Alice Brattinga
Act. nr. 63 - Kruidenkrans maken bij Alice Brattinga
De kruidenkrans wordt gemaakt op een strokrans die bekleed wordt
met groen mos en daarop toefjes van diverse verse kruiden. Deze
krans zal een heerlijke geur verspreiden in huis.
Minimum deelnemers 6, maximaal 10
Datum:
22-10-2019
30-10-2019
Plaats:
Brattinga bloemen, Ger. Majellastraat 9, Dongen
Aanvang:
14.00 - 16.00 uur
Contact:
Annemarie Rompa
tel. 0162 318754
a.rompa@ziggo.nl
Kosten:
€ 17,50 inclusief materialen, incl. koffie/thee
Opgave én
betaling vóór:
1 oktober

Woensdag 6 november
Act. nr. 64 - Lezing Theek 5 met Rosita Steenbeek
Woensdagavond 6 november ben jij toch ook te vinden in De
Cammeleur voor een leuke avond uit? Rosita Steenbeek is namelijk te
gast bij Theek 5/KVG Dongen en neemt je deze avond graag mee in
een persoonlijk verhaal. Een verhaal n.a.v. verschillende van haar
boeken. Zoals ‘Rome’, ‘Rose’ en ook zeker ‘Wie is mijn naaste?’. En
misschien nog wat uit ‘Ander licht’, een boek waarin schilder Van Wittel
een belangrijke rol speelt. Rosita Steenbeek, geboren in Utrecht in
1959, groeide op in Amersfoort. Ze studeerde af in de Nederlandse taal
en letterkunde, en studeerde enige tijd theologie en klassieke talen.
In 1985 vestigde Steenbeek zich in Italië. Zij ging op zoek naar toneelen filmrollen en vertaalde werk van o.a. Alberto Moravia en Susanna
Tamaro. Ook schreef ze artikelen voor verschillende kranten en
tijdschriften. Als romanschrijver debuteerde ze met ‘De laatste
vrouw’ (1994), een boek dat in vele talen vertaald werd en waarmee
Steenbeek internationale bekendheid verwierf. Dit was het begin van
een veelzijdig oeuvre. Ze voelt zich duidelijk thuis in Italië, veel van
haar boeken hebben te maken met dit land. Zoals ‘Schimmenrijk’,
‘Thuis in Rome’ en nog vele andere.
Datum:
06-11-2019
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Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

De Cammeleur
20.00 uur
Maria Anbergen
€ 8,50

tel. 0162 435885

1 november

Zondag 10 november 2019
Act. nr. 65 - OPENER BIER Dongen

Sinds enkele jaren is er een bierbrouwerij in Dongen. Maar dan wel een
bedrijf waar niet zomaar bier wordt gemaakt. De brouwer vindt het heel
interessant om de meer bijzondere biertjes te brouwen. Tijdens de
rondleiding in de brouwerij wordt ons alles over het proces verteld.
Daarna gaan we de verschillende bieren proeven. Drinkt u geen bier,
dan is er natuurlijk een ander drankje. Met een groep dames en een
biertje aan tafel zal het beslist een gezellige middag worden. Rond
16.30 uur weten we zeker hoe het Dongens bier ons heeft gesmaakt.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Vervoer:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

10-11-2019
Veepad 33, Dongen (zijstraat Eindsestraat)
14.00 uur
Op eigen gelegenheid
Jeanne Verhees tel. 0162 312615 of 06 25236397
Elly Jansen
tel. 0162 317323
€ 20,00
15 oktober

Donderdag 14 november
Act. nr. 66 - Workshop “Bossche bollen” maken

Wilt u heerlijke Bossche bollen maken? De kenners maken samen met
u in ca. 1,5 uur de échte Bossche bollen. U gaat zelf aan de slag met
de chocolade en de slagroom. Naast de techniek zal ook worden
verteld over de historie van deze Bossche lekkernij. Na afloop van de
workshop kunt u de zelf gemaakte Bossche bollen meenemen en, als
huiswerk, krijgt u ook een recept mee.
Ter info: van het station ’s Hertogenbosch is het 6 min. lopen naar
Bakkerij en Bakkerscafé Royal, Visstraat 44.
Minimum 25 deelnemers, maximum 30.
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Datum:
Plaats:
Aanvang:
Vertrek:
Contact:
Kosten:
Rijden:
Opgave én
betaling vóór:

14-11-2019
Bakkerij en Bakkerscafé Royal, Visstraat 44
s Hertogenbosch
tel. 073 6143333
13.45 uur.
12.30 uur met auto’s vanaf Wilhelminaplein naar
station Gilze-Rijen of op eigen gelegenheid
Plony Rommelse
tel. 06 12167275
€ 16,50 incl. koffie/thee tijdens workshop
excl. treinkosten
ja/nee
15 oktober

Dinsdag 19 november
Act. nr. 67 - Lezing Wereldvrouwen

De heer Job Frankenhuis vertelt u deze avond alles over dit onderwerp.
In de geschiedenisboeken wemelt het van belangrijke namen:
Alexander de Grote, Columbus of Napoleon, allemaal mannen.
Vrouwen zijn daarentegen een beetje ondergesneeuwd, wat jammer is,
want vrouwen hebben net zo goed onze geschiedenis gemaakt voor
wat nu is. In de loop der eeuwen hebben vrouwen ook veldslagen
geleid, Nobelprijzen gewonnen, ontdekkingsreizen ondernomen en
landen geregeerd. Job neemt u tijdens zijn lezing mee naar
verschillende tijden waar vrouwen hun ‘mannetje’ hebben gestaan. En
dat Job boeiend kan vertellen behoeft geen toelichting.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

19-11-2019
De Cammeleur
20.00 uur
Corry van Leijsen.
€ 3,50
€ 5,00 voor niet leden

06 23289246

1 november

Woensdag 27 november
Act. nr. 68 - Creatief met engeltjes van bloempotjes
Deze middag gaan we in de sfeer van kerst 3 engeltjes van stenen
bloempotjes maken, met als thema “geluk, bescherming en
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gezondheid”. De potjes zijn al geverfd en jullie kunnen er engeltjes van
maken en aankleden met versieringen. Materiaal om te versieren is
aanwezig. Graag zelf een pincet en schaar meebrengen. We gaan er
een gezellige middag van maken.
Minimum deelnemers 8, maximaal 20.
Datum:
27-11-2019
Plaats:
De Cammeleur, zaal 5/6
Aanvang:
van 14.00 uur tot 16.00 uur
Contact:
Ine Remie
Marian Ariëns
Sanne van Bers
Kosten:
€ 6,00 excl. koffie/thee
Opgave én
betaling vóór:
1 november

tel. 06 53841434
tel. 0162 314287
tel. 0162 314415

Vrijdag 6 december
Act. nr. 69 - Spelletjesmiddag

Kent u ze nog? Die heerlijke spelletjes, de competitie en de blijdschap
bij het winnen? Gezelligheid, dat brengt het met zich mee. Kletsen met
elkaar en daarnaast een potje kaarten of rummikub spelen? Vanmiddag
kan zomaar een van de leukste middagen van het jaar worden. Een
kopje koffie/thee en u kiest zelf waar u zin in heeft: rikken, jokeren,
yahtzee of een ander kaartspel. Gezellig wordt het sowieso!
Maximum 30 deelnemers
Datum:
06-12-2019
Plaats:
De Cammeleur
Aanvang:
van 13.30 uur tot 16.00 uur
Contact:
Lilian Peeters
Kosten:
€ 4,00
Opgave én
betaling vóór:
1 december

06 23488121

Zondag 8 december 2019
Act. nr. 70 - Museum HENK VAN LOON.

We nemen op deze zondagmiddag in december een kijkje in het
museum van Henk van Loon. We drinken samen koffie met daarbij een
lekker stuk gebak. Henk, een man die jarenlang zijn bezigheden heeft
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gehad binnen de wereld van de landbouwmachines, kan ons daarover
nog veel vertellen en….laten zien. Zijn museum getuigt ervan.
Hij heeft daarnaast een bijzondere verzameling van dingen uit vroeger
tijden. De voor ons misschien nog bekende voorwerpen uit het rijke
Roomse leven, maar ook oude huis-, tuin-, en keukenspullen zijn er te
bewonderen. We gaan zelfs genieten van een film over Dongen,
gemaakt in 1960. Hoe de tijd in de afgelopen 60 jaar veranderd
is………het is onvoorstelbaar.
De middag wordt gezellig afgesloten met een Schrobbelèr of ander
drankje (eigen kosten) en rond 16.30 uur gaan we huiswaarts.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Vervoer:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

08-12-2019
Eindsetraat 65a, Dongen
14.00 uur
op eigen gelegenheid
Bushalte lijn 327 stopt voor de deur
Jeanne Verhees tel. 0162 312615 of 06 25236397
Elly Jansen
tel. 0162 317323
€ 6,00
15 november

Woensdag 11 december
Act. nr. 71 - Lezing door Elma van den Nouland over
“ Liefde, Rozengeur en Handelswaar … “

Wereldwijd worden jaarlijks duizenden vrouwen, mannen en kinderen
onder valse voorwendselen geronseld en slachtoffer van
mensenhandelaars. Ze worden gedwongen te werk gesteld in de
seksindustrie, als huishoudelijke hulp, in de bouw, de landbouw, of de
havens. Gedreven door armoede en op zoek naar een betere toekomst
zijn ze een gemakkelijke prooi. Gewetenloze handelaren beloven
prachtige banen in de toeristische gebieden of in West-Europa.
Een groot deel van de vrouwen komt terecht in de gedwongen
prostitutie. Wat is mensenhandel? Komt het bij ons voor? Wat zijn
loverboys? Lopen alleen meisjes gevaar of kunnen jongens ook ten
prooi vallen?
Elma van den Nouland verzorgt rondom deze vragen een boeiende
lezing. In de pauze zal er een (kleine) verkoop zijn van
handwerkspulletjes uit Indonesië. De opbrengst hiervan wordt gebruikt
om vrouwen in staat te stellen een nieuwe toekomst op te bouwen.
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Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

11-12-2019
De Cammeleur
20.00 uur
Plony Rommelse
€ 3,50
€ 5,00 voor niet leden

tel. 06 12167275

15 november

Woensdag 18 december
Act. nr. 72 - Kerstworkshop

Wat is er met kerst mooier dan zelf iets te maken en daarmee te
pronken? Ook dit jaar is daar een mogelijkheid voor. Op veler verzoek
vindt het maken van een fraai kerststukje plaats bij tuincentrum ‘Marco
Jansen’ in Dongen. Er zijn voorbeelden om inspiratie op te doen en zijn
vrouw Jeannet zorgt voor de begeleiding. Materialen zoals oase, groen
in allerlei soorten en decoratie zijn inbegrepen evenals een schaal of
bakje. Het kerststuk zal dit jaar het middelpunt zijn van uw huiskamer.
Wees er op tijd bij, want vol = vol.
Maximum: 15 deelnemers
Datum:
18-12-2019
Plaats:
Tuincentrum Marco Jansen
ingang Berlagestraat 25
Tijd:
13.30 uur tot 16.00 uur
Contact:
Corry van Leijsen.
Kosten:
€ 17,50
Opgave én
betaling vóór:
1 december

tel. 06 23289246

Vrijdag 20 december
Act. nr. 73 - Kerstviering

De kerstviering is een traditie binnen ons KVG. Ook dit jaar is de
werkgroep weer op tijd begonnen om er een mooie, sfeervolle avond
van te maken. Er vindt een optreden plaats en kerstliederen zijn een
onderdeel van de avond. Het programma is zoals ieder jaar verrassend
en een fijne maaltijd ontbreekt ook dit jaar niet.
De Kerstwerkgroep nodigt u van harte uit.
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Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

20-12-2019
De Cammeleur
van 18.00 uur tot 21.30 uur
Lilian Peeters
€ 12,50

06 23488121

1 december

Dinsdag 7 januari 2020
Nieuwjaarsreceptie

2020 wordt voor onze vereniging een bijzonder jaar, ons 70-jarig
jubileum! Laten we het glas heffen op het nieuwe jaar. Wij willen u
daarom graag uitnodigen voor een hapje en een drankje in de
Cammeleur, aanvang 14.00 uur. U hoeft zich hiervoor niet aan te
melden, Graag tot dinsdag 7 januari 2020.

OVERIGE (VASTE) ACTIVITEITEN
Act. nr. 101 - Museumgroep
Afgelopen voorjaar hebben we de volgende tentoonstellingen bezocht:
27 februari: Brabants Museum: Jan Sluijters, en Design Museum
Den Bosch: Jean Cocteau
24 april:
Hermitage Amsterdam. De Schatkamer,
meesterwerken uit de Hermitage St-Petersburg
De datum voor het najaar 2019 is woensdag 24 oktober.
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
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Contact:

Joke van Halderen
Catrien Laurijssen
Maria Anbergen

tel. 06 53788223
tel. 06 22693122
tel. 06 13612190

Leesgroepen
Act. nr. 103 - Top Tien
Act. nr. 104 - De Boekenwurmen

Leesgroepen Top Tien en De Boekenwurmen komen dit najaar weer 4
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 leesgroep Top Tien.
Data:
Tijd:
Leesgroep
Plaats:
Contact:
Leesgroep
Plaats:
Contact:
Kosten:
Betaling vóór:

19 september, 17 oktober, 21 november en
19 december
13.30 - 15.30 uur
Top Tien
De Cammeleur, zaal 10
Nelleke Smans
tel. 0162 319779
De Boekenwurmen
De Cammeleur, zaal 11
Marleen de Vries
tel. 0162 311939
€ 18,00 betalen na ontvangst factuur
1 oktober

Act. nr. 105 - Met plezier naar de film
Film is een krachtig medium dat zorgt voor ontspanning en inspiratie.
Maar film geeft ook stof tot nadenken, zorgt voor reflectie op het
dagelijks leven en brengt discussies op gang. Het filmprogramma staat
komend jaar in het teken van films die in beeld brengen dat er op het
vlak van gelijkheid van mannen en vrouwen nog een hele weg te gaan
is. Laat u ontroeren door de kracht en schoonheid van de
geselecteerde films. De afgelopen jaren werd de selectie van de films
en de inleidingen bij de films op deskundige wijze verzorgd door Paul
Overmeer. In het najaar van 2019 neemt Bert Goessen deze taak op
zich. Bert is 30 jaar eigenaar geweest van Cinecitta Tilburg.
De vijf geselecteerde films zijn:
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7 oktober 2019 An unexpected Love, Argentijnse film, waarin de
balans wordt opgemaakt van een 30-jarig 'versleten'
huwelijk
11 november
Capharnaum, Libanese film over het lot van een
2019
zwerfjongetje
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:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

Bert Goessen
Filmtheater Pathé, Pieter Vreedeplein 174,
5038 BW Tilburg
stipt om 13.30 uur, er is geen pauze tijdens de film
op eigen gelegenheid
Marian Siemons
tel. 0162 315987
€ 17,50 (excl. reiskosten en consumpties)
1 september

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. Omdat er nu een
grotere ruimte beschikbaar is, kunt u zich weer aanmelden bij:
activiteiten@kvgdongen.nl
Maximum: 20 deelnemers
Data:
30 september, 28 oktober, 25 november en
30 december
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 oktober
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Cursussen
Act. nr. 108a - yoga groep 1
Act. nr. 108b - yoga groep 2
Yogadocent Margreet Ballemans gaat op maandag 2 september 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, want daar zijn nog plaatsen vrij.
U kunt zich aanmelden per e-mail bij activiteiten@kvgdongen.nl
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon.
Maximum 12 deelnemers per groep.
Aanvang:
eerste les: maandag 2 september
14 oktober (herfstvakantie) is er geen les
Plaats:
De Cammeleur
Tijd:
groep 1 van 13.30 tot 14.30 uur
groep 2 van 14.45 tot 15.45 uur
Contact:
Margreet Ballemans
tel. 0162 317822
Corry van Leijsen.
tel. 06 23289246
Kosten:
€ 75,00 voor 15 lessen
Betaling vóór:
1 oktober
i

Lange Afstand Wandeling
Sinds een aantal jaren zijn we actief met de maandelijkse wandeling in
het weekend. We begonnen met het Hertogenpad. Vervolgens
wandelden we het Peerke Donderspad, het Floris V pad, het
Grenslandpad en het Utrechtpad.
In maart 2019 zijn we begonnen met het Maarten van Rossumpad (385
km.), een route van Den Bosch naar Steenwijk. We reizen met
openbaar vervoer. De afstand per wandeling is ca. 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:

14 september, 12 oktober, 16 november en
21 december
Jeanne Verhees tel. 0162 312615 of 06 25236397
jeanne.verhees@home.nl
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Corry Meijs
corrymeijs@home.nl

tel. 06 10385038

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:
30 augustus,13 en 27 september, 11 en 25 oktober,
8 en 22 november (met lunch), 6 en 20 december
3 en 17 januari
Vertrek:
09.00 uur vanaf de Cammeleur
Contact:
Sanne van Bers
tel. 0162 314158

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:
elke vrijdagmorgen
Plaats:
De Duiventoren; start bij 'grijze fiets'
Vertrek:
09.30 uur, terug om ongeveer 11.30 uur
Contact:
Leontine van Erven
tel. 0162 315003
Nel Verkooijen
tel. 0162 319029

U ontvangt het voorjaarsboekje in week 1
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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
11-09
15-09
15-09
17-09
19-09
26-09
03-10
06-10
07-10
10-10
15-10
19-10
22-10
30-10
06-11
10-11
14-11
19-11
27-11
06-12
08-12
11-12
18-12
20-12

Nr.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Activiteit
Fietstocht met picknick
Museum 'Oud Oosterhout'
Oud Oosterhout' en 'Bregje'
Pitch & Putt
Lezing maagdarmstelsel
Djembé workshop
Gluren in de gevangenis
Villa Augustus/ kunst Dordt
Lezing Rembrandt
Wandeling Gorp en Roovert
Genieten v .operageschiedenis
Najaarsreis Hattem
Kruidenkrans bij Alice
Kruidenkrans bij Alice
Lezing Rosita Steenbeek
Opener Bier, Dongen
Workshop 'Bossche Bol”
Lezing Wereldvrouwen
Creatief met bloempotjes
Spelletjesmiddag
Museum 'Henk van Loon'
Lezing Liefde, Rozengeur…
enz.
Kerstworkshop
Kerstviering

15,00
9,00
25,50
10,00
3,50
9,75
12,85
1,00
3,50
5,00
15,00
45,00
17,50
17,50
8,50
20,00
16,50
3,50
6,00
4,00
6,00
3,50
17,50
12,50

101
103
104
105
107
108a
108b

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

18,00
18,00
17,50
5,00
75,00
75,00
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€

Aangemeld Betaald
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

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 wilt 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 dan wel
afspraken en kosten heeft gemaakt en soms andere leden
heeft 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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