NAJAAR 2022

Beste KVG leden,
De zomer is nog volop bezig, maar wij richten ons alweer op het najaar met een programma met
verschillende activiteiten, o.a. een mooie natuurwandeling, een interessante lezing en verschillende
creatieve workshops. Wij hopen dat u door het programma zin krijgt om elkaar weer te ontmoeten en
eens lekker bij te praten.
In dat kader willen wij onze stamtafel weer onder uw aandacht brengen.
Elke 4de donderdag van iedere maand komen we bij elkaar in de Cammeleur. Dit is toch weer dé
gelegenheid om eens ongedwongen een praatje te maken onder het genot van een lekker drankje.
Daarnaast worden initiatieven van onze leden erg op prijs gesteld om ons attent te maken op leuke
activiteiten in de buurt.
Wij ontmoeten u heel graag weer.
Hartelijke groet,
Hanneke Steen
Voorzitter KVG
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ACTIVITEITENPROGRAMMA

NAJAAR 2022
Dinsdag 20 september
Act. nr. 51 - Lezing Zuidpool

Introducé’s zijn welkom (ook heren)

Ooit zag onze dorpsgenoot Màdy Verkooijen een uitzending van Floortje Dessing op TV. Floortje was aan
boord van een schip op weg naar de Zuidpool. Gefascineerd hierdoor besloot ze ook zo’n reis te maken.
Hierna volgde meerdere poolreizen: Spitsbergen, Groenland, IJsland en winters Scandinavië werden haar
favoriete bestemmingen. Haar grote droom om op de restanten van de fundering van ‘Het Behouden Huys’ te
staan - de locatie waar Willem Barentz en zijn bemanning van 1596-1597 gedwongen waren te overwinteren kwam in vervulling.
Een jaar later volgde een uitnodiging om deel te nemen aan een privé-expeditie naar het Russische Nova
Zembla en Frans Jozefland volgde. Helaas gooide corona roet in het eten en vanwege de huidige geopolitieke
situatie lijkt een reis naar Nova Zembla nu helemaal van de baan. Maar Màdy kennende komt daar vast een
andere mooie poolreis voor in de plaats. We hebben Màdy bereid gevonden om aan de hand van haar zelf
gemaakte foto’s over haar passie voor de poolgebieden en haar poolreis-ervaringen te komen vertellen. En
wie weet worden wij dan net zo warm van deze koude gebieden als Màdy.
Minimaal 20 aanmeldingen
Datum:
Plaats:
Tijd:
Contact:
Kosten:
Kosten introducé’s:
Opgave vóór:
Betaling:

20-09-2022
De Viersprong (achterzaal)
14:00 uur
Truus Heesbeen
€ 5,00 incl. koffie/thee
€ 6,50 incl. koffie/thee
1 september
meteen nà ontvangst factuur

tel. 06 40157626

Introducé’s aanmelding en betaling door lid

Donderdag 22 september
Act. nr. 52 - Fietstocht met picknick en rondleiding
Na 2 jaar is het eindelijk weer zover dat we een fietstocht kunnen organiseren. De afstand is deze keer
ongeveer 35 km. Via een mooie route gaan we halverwege pauzeren met koffie/thee en zoete lekkernijen.
Daarna fietsen we terug naar Dongen en gaan we in Park Vredeoord aan lange tafels lunchen. Dit keer is het
de bedoeling dat ieder zijn eigen lunch meebrengt. Enkele leden van het KVG zorgen voor koffie/thee en een
verrassing. Hierna krijgen we een rondleiding door het Park o.l.v. een gids.
Met de zon erbij wordt het een prachtige dag.
Maximaal: 36 deelnemers
Datum:
Vertrek:
Contact:
Kosten:
Opgave vóór:
Betaling:

22-09-2022
09:30 uur verzamelen op het Wilhelminaplein
Vanaf hier starten we in 3 groepen van 12 personen i.v.m. de veiligheid.
Corry van Leijsen
tel. 06 23289246
Ine Remie
tel. 06 53841434
€ 11,00
1 september
meteen nà ontvangst factuur
Bij slecht weer gaat het niet door.
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Dinsdagen 27 september en 4 oktober
Act. nr. 53 - Herfstworkshop bij Brattinga bloemen.
Act. nr. 54 - Herfstworkshop bij Brattinga bloemen.
Het is herfst, dus gaan we aan de slag om een mooi herfststukje te maken onder begeleiding van Alice
Brattinga. Alice zorgt voor alle materialen en mooie herfstbloemen en herfstbladeren.
Het wordt weer een gezellige reactieve middag.
Minimum aantal deelnemers is per keer 6, maximum per keer 8.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave vóór:
Betaling:

27-09-2022
04-10-2022
Brattinga bloemen, Ger. Majellastraat 9, Dongen
14.00 - 16.00 uur
Annemarie Rompa
tel. 0162 318754
€ 20,00 inclusief materialen
15 september
meteen nà ontvangst factuur

a.rompa@ziggo.nl

Donderdag 6 oktober
Act. nr. 55 - Kookworkshop vegetarische lunch in herfstsfeer
Act. nr. 56 - Kookworkshop diner in herfstsfeer
Met de opname van kookworkshops in ons programma weten we heel zeker dat we aan de wens van een
groot aantal leden tegemoet komen. Wij zijn er in ieder geval erg blij mee deze workshops aan onze leden te
kunnen aanbieden. Want wat is er nòg leuker en gezelliger dan samen koken, samen het eindproduct nuttigen
onder het genot van een glaasje wijn of fris en met begeleiding en in prettig gezelschap van chefkok Mark?
In Dongen èn op loop- en fietsafstand.
We hebben vier kookworkshops ingepland bij Mark en Suzan Joosen van ‘Marks Passie’ in de Heuvelstraat.
Op een en dezelfde dag kunt u inschrijven voor òf de lunch òf het diner. In oktober neemt Mark u mee in
herfstsferen en in november wordt al een beetje vooruitgekeken naar de kerst.
Minimum aantal deelnemers is per keer 10, maximum per keer 16.
Datum:
Plaats:
Tijd lunch:
Tijd diner:
Contact:
Kosten:
Opgave vóór:
Betaling:

06-10-2022
Mark’s Passie (ingang Heuvelstraat 9)
10:30 uur - 13:00 uur
15:00 uur - 17:30 uur
Truus Heesbeen
tel. 06 40157626
€ 22,50
1 oktober
meteen nà ontvangst factuur

Dinsdag 11 oktober
Act. nr. 57 - Lezing: De mul'culturele Brabantse Zwaanridder
door: Dr. Arthur Kok
Niet alleen onze toekomst is multicultureel, maar ook ons verleden. We hebben de neiging om cultuur als een
vaststaand geheel te zien, maar de geschiedenis laat zien dat culturen voortdurend veranderen. Verhalen,
legendes en sprookjes lijken vaak verbonden met een specifieke cultuur, maar in werkelijkheid reizen ze door
verschillende plaatsen en culturen. De geschiedenis van de legendarische Brabantse Zwaanridder is een
hiervan een mooi voorbeeld. Deze Brabantse folklore, beroemd geworden door een opera van Richard
Wagner, blijkt een verhaal met een lange, rijke en diverse oorsprong die ons terugleidt naar de omgeving van
Brabant, maar ook naar het Midden-Oosten, de Keltische mythologie én zelfs nog verder terug.
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In deze beeldrijke presentatie over de Brabantse Zwaanridder tuimel je van de ene in de andere verrassing en
ga je met andere ogen naar Brabant kijken.
Arthur Kok is filosoof, docent en onderzoeker bij Fontys Academy for Creative Economy in Tilburg. Hij is
gespecialiseerd in creativiteit, verhalen en cultuurgeschiedenis. Daarnaast adviseert hij culturele organisaties
en beleidsmakers op het gebied van kunst en cultuur.
Introducé’s zijn welkom (ook heren)
Minimaal 15 personen.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Kosten introducé’s:
Opgave vóór:
Betaling:

11-10-2022
De Cammeleur
19:30 uur
Dorothee Oosterhuis
€ 9,00
€ 10,50
1 oktober
meteen nà ontvangst factuur

tel. 06 48262006

Woensdag 12 oktober
Act. nr. 58 - Gidswandeling het Loonsche land

Introducé’s toegestaan (ook heren)

Ditmaal leidt gids Christ Grootzwagers ons door dit landschap aan de Eftelingsestraat. Het gebied wordt aan
de noordrand begrensd door vakantiepark Loonsche Land. Ten zuiden gaat het over in het Natuurgebied Huis
ter Heide, en in het oosten ligt een ecoduct over de Midden-Brabantweg, 'De Westloonse Wissel', die het
gebied verbindt met Loonse en Drunense duinen. Het gebied wordt opgedeeld in drie delen. In het westen
vind je akkers en heidevelden omzoomd met houtwallen en smalle bospaden. De heidevelden worden
begraasd door een schaapskudde. Het hart van het gebied stamt van de leerlooierstijd, met veel
eikenhakhout. In het oosten achter Villa Pardoes wordt het weer teruggebracht zoals het was in de periode
van de eerste helft van de vorige eeuw. Hier zien we naast het dennenbos statige beukenlanen terug.Door
uitdunning van met name de dennenbomen komt hier de bosgrond weer tot leven met een variëteit aan varens
en andere lage planten. Een bijzonder punt is de 130 jaar oude solitaire beuk, die ook wel de 'Kathedraal van
het Loonsche Land' genoemd wordt. Na afloop kunnen we wat gebruiken bij het Efteling hotel of bij het
Maoske.
Meer informatie over het gebied vind je in hier.
Datum:
Plaats:
Vervoer:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Kosten introducé’s:
Opgave vóór:
Betaling:

12-10-2022
voormalig café de Efteling, Horst 51, Kaatsheuvel
Eigen vervoer
14:00 uur
Berty Spruijt
tel. 06 13638060
€ 3,50 voor de gids
€ 5,00
1 oktober
meteen nà ontvangst factuur

Woensdag 9 november
Act. nr. 59 - Workshop acryl schilderen, een lach en een traan.

door: Riet van Dongen - Kuppens

Je krijgt een afbeelding te zien. Daarbij komt de glimlach al op je gezicht. Het is grappig en kleurrijk!
Daarmee ga je aan de slag. Je eigen inbreng is belangrijk. Je kunt veranderen, iets weglaten. Als de lach
maar blijft! Er wordt uitleg gegeven en je wordt zo nodig begeleid. Voor ieder een uitdaging om mee te doen.
Kom en ervaar het zelf. Daarna ga je met een kleurrijk schilderdoek naar huis.
Voor al het materiaal wordt gezorgd.
Minimaal 8, maximaal 15 deelnemers
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Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave vóór:
Betaling:

09-11-2022
De Cammeleur
09:30 uur - 11:30 uur
Dorothee Oosterhuis
€ 9,75 incl. materialen / koffie/thee
1 november
meteen nà ontvangst factuur

tel. 06 48262006

Woensdagen 16 en 30 november
Act. nr. 60 - Workshop bijenwas tekenen
Act. nr. 61 - Workshop bijenwas tekenen
Bijenwas tekenen wordt gedaan met een strijkijzer en gekleurde bijenwasblokjes. Deze techniek kan
omschreven worden als intuïtief tekenen. Je hoeft niet te kunnen tekenen want het strijkijzer doet het werk.
Kleuren vloeien in elkaar over en het resultaat is vaak verrassend. Door bepaalde bewegingen kun je min of
meer vorm geven aan het geheel.
Maximaal 4 personen per keer
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave vóór:
Betaling:

16-11-2022
30-11-2022
Kruisherenstraat 14, Dongen
10:00 - 12:00 uur
09:45 uur staat de koffie/thee klaar
José Leermakers
tel. 06 40637545
€ 22,50
1 november / 15 november
meteen nà ontvangst factuur

j.leermakers57@gmail.com

Kun je niet op deze data dan kan ik in overleg een andere datum afspreken, mail dan naar
j.leermakers57@gmail.com

Dinsdag 22 november
Act. nr. 62 - Kookworkshop lunch in kerstsfeer
Act. nr. 63 - Kookworkshop diner in kerstsfeer
Met de opname van kookworkshops in ons programma weten we heel zeker dat we aan de wens van een
groot aantal leden tegemoet komen. Wij zijn er in ieder geval erg blij mee deze workshops aan onze leden te
kunnen aanbieden. Want wat is er nòg leuker en gezelliger dan samen koken, samen het eindproduct nuttigen
onder het genot van een glaasje wijn of fris en met begeleiding en in prettig gezelschap van chefkok Mark?
In Dongen èn op loop- en fietsafstand.
We hebben vier kookworkshops ingepland bij Mark en Suzan Joosen van ‘Marks Passie’ in de Heuvelstraat.
Op een en dezelfde dag kunt u inschrijven voor òf de lunch òf het diner. In oktober neemt Mark u mee in
herfstsferen en in november wordt al een beetje vooruitgekeken naar de kerst.
Minimum aantal deelnemers is per keer 10, maximum per keer 16.
Datum:
Plaats:
Tijd lunch:
Tijd diner:
Contact:
Kosten:
Opgave vóór:
Betaling:

22-11-2022
Mark’ s Passie (ingang Heuvelstraat 9)
10:30 uur - 13:00 uur
15:00 uur - 17:30 uur
Truus Heesbeen
tel. 06 40157626
€ 22,50
15 november
meteen nà ontvangst factuur
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Woensdag 14 december
Act. nr. 64 - Creatieve middag: Weven met natuurlijke materialen.
Deze middag gaan we een wandproject maken van natuurlijke materialen. Eerst wordt een raster gemaakt van
takjes, daartussen gaan we draden spannen waar we natuurlijke materialen doorheen kunnen “weven” en zo
ontstaat er een decoratieve wandhanger. De grootte van het wandproject is ca. 30 x 40 cm.
Zelf meenemen:

snoeitang
pincet
schaar
vork of grove kam

Als het mogelijk is mag u dennentakjes, klimop, coniferengroen, bladeren, kleine dennenappeltjes etc.
meebrengen.
Minimum aantal deelnemers: 6, maximum 14.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:

Kosten:
Opgave vóór:
Betaling:

14-12-2022
De Cammeleur
14:00 uur - 16:00 uur
Dorothee Oosterhuis
Sanne van Bers
Marian Ariëns
€ 7,00 excl. consumpties
1 november
meteen nà ontvangst factuur

tel. 06 48262006
tel. 0162 314415
tel. 0162 314287

Act. nr. 65 - Kerstviering (details volgen later)

Noteer alvast in uw agenda:
Dinsdag 10 januari 2023
Nieuwjaarsborrel in de Cammeleur
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VASTE ACTIVITEITEN
NAJAAR 2022
Act. nr. 103 - Top Tien
Act. nr. 104 - De Boekenwurmen
Leesgroepen Top Tien en De Boekenwurmen komen dit najaar 4 keer, op elke derde donderdag van de
maand, bij elkaar om per groep een gezamenlijk gelezen boek te bespreken. Indien u belangstelling heeft voor
de leesgroepen kunt u zich inschrijven via de contactpersonen.
Minimaal 8, maximaal 10 deelnemers. Er zijn nog meerdere plaatsen vrij.
Datums:
Tijd:
Leesgroep
Plaats:
Contact:
Leesgroep
Plaats:
Contact:
Kosten:
Opgave vóór:
Betaling:

15 september, 20 oktober, 17 november en 15 december
13:30 - 16:00 uur
Top Tien
De Cammeleur, zaal 10
Nelleke Smans
tel. 0162 319779
De Boekenwurmen
De Cammeleur, zaal 11
Inez Plompen
tel. 06 10487238
€ 21,00
1 september
meteen nà ontvangst factuur

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. Iedere laatste maandag van de maand.
Maximaal 15 deelnemers. Er zijn nog meerdere plaatsen vrij.
Datums:
Plaats:
Tijd:
Contact:
Kosten:
Opgave vóór:
Betaling:

26 september, 31 oktober, 28 november en 19 december
De Cammeleur, zaal 6
van 13:30 tot 15:30 uur
Ellie Hamelinck
tel. 0162 316821
€ 2,50
1 september
meteen nà ontvangst factuur

Lange Afstand Wandeling
Maarten van Rossumpad en / of Biesboschpad
Eén zaterdag in de maand wandelen wij een LAW. Het wandelpad Maarten van Rossumpad, maar liefst 385
kilometer lang, zijn we in 2019 in Den Bosch begonnen. Het eindpunt Steenwijk hebben we nog lang niet
gehaald. We zijn nu rond Arnhem aan de wandel. We reizen met openbaar vervoer naar begin en van
eindpunt naar huis. Omdat het waarschijnlijk te ver weg gaat worden om op 1 dag te bereizen gaan we
waarschijnlijk overstappen naar de Lange Afstands Wandeling Biesboschpad, beginnend in Geertruidenberg,
een pad van 169 km. lang. Het aantal kilometers wandelen per keer ligt tussen 15 en 20 km.
Wilt u graag mee wandelen, dan kunt u voor informatie terecht bij een van de contactpersonen.
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Datums:
Contact:

17 september, 15 oktober, 12 november en 10 december
Corry Meijs
tel. 06 10385038
corrymeijs@home.nl
Jeanne Verhees tel. 0162 312615 / 06 25236397 jeanne.verhees@home.nl

Stamtafel
Iedere vierde donderdag van de maand vanaf 14.00 uur “Stamtafel” in het Grand Café van de Cammeleur. Het
doel ervan is elkaar ontmoeten, met elkaar “bij”praten in een ongedwongen sfeer.
Ieder KVG-lid dat zin heeft om te komen is van harte welkom. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Voor de stamtafel hoeft u zich niet aan te melden!
Datums:
Plaats:
Aanvang:
Contact:

29 september (niet 22), 27 oktober, 24 november en 22 december
De Cammeleur - Grand Café
Inloop 14:00 - 15:00 uur
Dorothee Oosterhuis
tel. 06 48262006

Stevig stappen
Om de twee weken op vrijdagmorgen, lopen enthousiaste wandelaars zo’n 13 tot 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. Het is de vrijdagmorgen in ONEVEN weken.
Voor stevig stappen hoeft u zich niet aan te melden!
Datums:
Plaats:
Vertrek:
Contact:

2, 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 (met lunch) en 25 november, 9 en 23
december, 6 en 20 januari
De Cammeleur
09:00 uur, terug om 12:00 à 12:15 uur
Imma Aarts
tel. 06 20513510 / 0162 314223

Nordic Walking / wandelen
Elke vrijdagmorgen gaan er een aantal dames in de Duiventoren op pad om te “nordic walken”. Beoefent u
deze sport ook graag? Dan kunt u gewoon aansluiten bij deze enthousiaste groep, maar breng wel uw eigen
poles mee. Er wordt echter géén les gegeven. U kunt ook aansluiten om gewoon mee te wandelen. 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!
Datums:
Plaats:
Vertrek:
Contact:

elke vrijdagmorgen
De Duiventoren; start bij 'grijze fiets'
09:30 uur, terug om ongeveer 11.30 uur
Nel Verkooijen
tel. 0162 319029
Leontine van Erven
tel. 0162 315003
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