PROGRAMMA VOORJAAR 2019
Donderdag 3 januari
Nieuwjaarsreceptie
In het nieuwe jaar beginnen we natuurlijk met een
nieuwjaarsbijeenkomst voor alle leden. U bent om 14.00 uur van harte
welkom in de Cammeleur om elkaar een fijn en gezond 2019 toe te
wensen. U wordt getrakteerd op een kopje koffie of thee, een hapje en
een drankje. Komt u ook? U hoeft zich niet aan te melden.

Donderdag 10 Januari 2019
Act. nr. 01 - Bowlen bij Merlijn in Oosterhout.
De bowlingliefhebbers onder ons kunnen zich aanmelden voor het
bowlen bij Merlijn in Oosterhout. Dit jaar hebben wij 2 banen ter
beschikking van 14.00 tot 15.30 uur. Vervoer dient u zelf te regelen.
Zorg er voor dat u tijdig aanwezig bent. U kunt aan de balie bij Merlijn
de bowlingschoenen met de juiste schoenmaat op te halen.

Minimum deelnemers 12, maximum 25.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Vertrek:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

10-01-2019
Bowling Merlijn, Klappeijstraat 8, Oosterhout
14.00 uur
op eigen gelegenheid, 13.30 uur aanwezig zijn
Plony Rommelse
€ 7,50 incl. koffie/thee (excl. andere consumpties)
9 januari

Zaterdag 19 januari
Lange Afstand Wandelingen
Maandelijks wandelen wij op zaterdag een hele dag een gedeelte van
een Lange Afstand Wandeling (LAW). In 2018 hopen we het Utrechtpad
beëindigd te hebben in de provincie Utrecht.
We gaan dan weer op zoek naar een nieuw wandelgebied met mooie
natuurgebieden en leuke bebouwing. Iedere keer worden we verrast…
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Welk pad dat wordt is nu nog niet bekend. Het zal beslist weer de
moeite waard zijn. Op onze website leest u er t.z.t. meer over.
We reizen met openbaar vervoer. We wandelen per dag ruim 20
kilometer. Goede schoenen en kleding en voldoende eten en drinken
zijn nodig! U krijgt er geweldige dagen voor terug.
Indien u ook graag aan een wandeling deel wilt nemen kunt u voor
meer informatie altijd terecht bij een van de contactpersonen.
In de koude wintermaanden wordt er wel gewandeld, maar blijven we
dicht bij huis.
Data:
Contact:

19 januari, 16 februari, 16 maart, 13 april, 11 mei,
8 juni, 6 juli en 17 augustus
Jeanne Verhees
jeanne.verhees@home.nl
tel. 0162 312615 - 06 252 363 97
Corry Meijs
corrymeijs@home.nl
tel. 06 10385038

Donderdag 24 januari 2019
Act. nr. 02 - Workshop ring maken.

Met aluminium draad van 2 mm dik, heel zacht en buigzaam, een mooi
materiaal om een ring te maken. We gaan aan de slag. De ‘draden’ zijn
er in verschillende kleuren, zolang de voorraad strekt. Er zijn witte
ivoorkleurige kralen van 1 cm om de ring te versieren.
Onder deskundige leiding van Nicole Vlemmings wordt u door het
proces heen geleid. Naar eigen idee, maar zij heeft ook voorbeelden
voor u. U kunt maximaal twee ‘draden’ van 50 cm benutten voor één of
twee ringen en krijgt één kraal om te verwerken.
Het gereedschap dat u nodig heeft brengt Nicole mee, inclusief een
cadeauzakje om de ring aan iemand anders te kunnen schenken.
Dit wordt een top-workshop!

Maximum 15 deelnemers
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

24-01-2019
De Cammeleur
13.30 uur
Ine Remie
€ 18,50 excl. koffie/thee
15 januari
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Zondag 27 januari 2019
Act. nr. 03 - Wandeling in ’s Gravenmoer……..
en erwtensoep!
In de koude januarimaand blijven we dicht bij huis. Na de koffie neemt
Beppie Verhage ons mee voor een korte wandeling door
’s Gravenmoer. Ze weet ons veel te vertellen over de historie, natuur en
nostalgie van dit bijzondere dorp. De wandeling duurt ongeveer
anderhalf uur. Daarna zullen we bij ‘Het Trefpunt’ gaan genieten van
een heerlijke kop erwtensoep.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Vertrek:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

27-01-2019
’t Trefpunt, Hoofdstraat 91, ’s Gravenmoer
11.45 uur
op eigen gelegenheid
Jeanne Verhees tel. 0162 312615 of 06 25236397
Elly Jansen.
tel. 0162 317323
€ 9,00
15 januari

Maandag 28 januari
Act. nr. 04 - Lezing Carla van Bree over Caravaggio,
Utrecht en Europa.

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) introduceerde het
chiaroscuro in de schilderkunst: het scherpe contrast tussen lichte en
donkere partijen, die het oog van de kijker feilloos naar het dramatische
centrum van de compositie leidt. De invloed van zijn werk was groot,
zijn volgelingen werden ‘caravaggisten’ genoemd. Uit Utrecht kwamen
er een aantal: Hendrick ter Brugghen, Dirck van Baburen en Gerard
van Honthorst. Zij waren het eerste hoogtepunt van de schilderkunst
van de Gouden Eeuw. Indirect werd vervolgens Rembrandt door hem
beïnvloed. In het Centraal Museum in Utrecht is tot 24 maart de
gelijknamige tentoonstelling. Voor die gelegenheid wordt een topstuk
van Caravaggio, de Graflegging, naar Nederland overgebracht.
Datum:
Plaats:

28-01-2019
De Cammeleur
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Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

20.00 uur
Maria Anbergen
€ 3,50
€ 5,00 voor niet leden
15 januari

Donderdag 7 februari
Act. nr. 05 - Jeu-de-Boules met hapjes

In Dongen, in de Deken Batenburgstraat, zijn prachtige Jeu-de-Boulebanen, zowel binnen- als buitenbanen. Wij mogen gebruik maken van
de wedstrijdballen van de club en spelen met koppels van 2 personen.
Voor degene die de spelregels niet kennen, worden deze alsnog
uitgelegd!
Makkelijke kleding en schoenen aan en het toernooi kan beginnen. Als
u verhinderd bent graag op tijd afmelden! Dit is belangrijk voor het
speelschema. Op de dag zelf tijdig aanwezig zijn. Na afloop gezellig
napraten met een hapje en een drankje. Wie wordt dit jaar de winnaar?
Deze middag gaat alléén door met minimaal 25 deelnemers
Datum:
07-02-2019
Plaats:
Jeu-de-Boules club, Deken Batenburgstraat 2c
Tijd:
13.30 tot 16.30 uur
Contact:
Corry van Leijsen
Kosten:
€ 8,50 (excl. consumpties)
Opgave én
betaling vóór:
1 februari

Woensdag 13 februari
Act. nr. 06 - Onvergetelijke Valentijnsavond
De leden van vertelclub Veldhoven (Verve) delen een grote hobby: het
vertellen van verhalen volgens de oude vertelkunst. Uit het blote hoofd
welteverstaan en in combinatie met lichaamstaal en mimiek brengen zij
verhalen tot leven. Alle soorten verhalen zijn mogelijk, maar vanavond
zal als thema 'Valentijnsdag' gebruikt worden. Het wordt een leuke
avond waarin Verve u een onvergetelijke Valentijns-avond bezorgt.
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Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

13-02-2019
De Cammeleur
20.00 uur
Lilian Peeters
€ 7,50 incl. koffie/thee

tel. 06 23488121

1 februari

Woensdag 20 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:

20-02-2019
De Cammeleur
19.30 uur
geen

Zondag 24 februari
Act. nr. 07 - Natuurmuseum Brabant.
Het Natuurmuseum Brabant is een museum over het leven van plant
en dier met een knipoog naar de mens. Met tentoonstellingen van hoge
kwaliteit, creatieve ontdekkingstochten en actieve uitdagingen.
De tentoonstelling 'Jouw Brabant, mijn Brabant' in het museum verdient
onze speciale aandacht en zal zeker bij velen herinneringen oproepen!
Een speciaal café laat onze hersenen kraken!
Bij het museum is een mooie winkel en een gezellige gelegenheid om
wat te eten of te drinken.
Het natuurmuseum ligt tegenover het Centraal Station in Tilburg.
Datum:
Plaats:
Vertrek:
Contact:

24-02-2019
Natuurmuseum, Spoorlaan 434, Tilburg
11.49 uur, lijn 327, Mgr. Schaepmanlaan
Jeanne Verhees tel. 0162 312615 of 06 25236397
Elly Jansen.
tel. 0162 317323
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Kosten:
Opgave vóór:

Entree: € 11,00, zelf te voldoen aan de kassa
met museumkaart: gratis
1 februari

Zondag 10 maart
Act. nr. 08 - Cabaret in De Bussel
’t Is nogal fris voor de tijd van het jaar
Met humor en zelfspot zetten Trudy Labij en Frans Mulder een
muzikale cabaretvoorstelling neer. Een voorstelling die onthutsend
eerlijk en meedogenloos geestig is. Ze vertellen en zingen over levens,
liefdes, ouders en hun beider carrières. En vinden ook nog tijd om het
over het heden en de nabije toekomst te hebben.
Net zoals u filosoferen ze graag en maken zich met veel plezier kwaad
over zaken waar een mens toch niks aan kan veranderen.
Kortom een serieus hilarisch programma staat u te wachten, dus wees
er op tijd bij!

Maximum deelnemers 25
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Vertrek:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

10-03-2019
De Bussel, Torenstraat 10, Oosterhout
15.00 uur
op eigen gelegenheid
Uiterlijk 14.45 uur in de foyer
Jeanne Verhees tel. 0162 312615 of 06 25236397
Elly Jansen.
tel. 0162 317323
€ 20,00
15 januari

Woensdag 13 maart 2019
Act. nr. 09 - Lezing door Prof. Dr. Hugo Roos over
'Maarten Luther en zijn tijdgenoten'
Het is inmiddels ruim vijfhonderd jaar geleden dat Luther 95 stellingen
'spijkerde' aan de deur van de slotkerk in Wittenberg. Die gebeurtenis
wordt wel beschouwd als het begin van het tijdperk van de Reformatie
of kerkhervorming. Het was een turbulente tijd waarin, mede door de
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uitvinding van de boekdrukkunst de verspreiding van gedachten en
meningen een ongekende vlucht nam. De vergelijking met de huidige
informatisering van de maatschappij dringt zich dan al snel aan ons op.
De ontwikkeling van de leer van Luther is ook voor de vrouw van grote
betekenis geweest. Deze lezing over Maarten Luther en zijn tijdgenoten
is voor onze leden dan ook zeer interessant.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

13-03-2019
De Cammeleur
20.00 uur
Plony Rommelse
€ 3,50
€ 5,00 voor niet leden
1 maart

Woensdag 20 maart
Act. nr. 10 - Boetseren in Waspik
Op deze dag kunt u uw creativiteit botvieren. Bij Carien van Dongen
gaan we een beeld maken. Carien is keramiste en maakt prachtige
beelden. Zij maakt beelden van mensen die ze niet eerder heeft
ontmoet en geeft hen een karakter mee. Carien zal u door de dag heen
begeleiden in het proces. Samen gebruiken we een geheel verzorgde
lunch. Als het beeld eenmaal droog is wordt het gebakken en bij u
thuisgebracht. Het wordt een dag waar u zeker met veel genoegen op
terug zult kijken.

Het gaat alleen door bij 12 personen!
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Einde:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

20-03-2019
Carien van Dongen, Spoorstraat 13, Waspik
9.30 uur
ongeveer 16.00 uur
Lilian Peeters
tel. 06 23488121
€ 90,00 incl. materialen en lunch
1 maart
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Donderdag 21 maart en Woensdag 27 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 deelnemers is 35 per maaltijd.
Datum:
Plaats:
Vervoer:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

21-03-2019 met lunch
27-03-2019 met diner
Dr. Ahausstraat 1, Tilburg
op eigen gelegenheid
lunch: 11.45 uur
diner: 17.15 uur
Ine Remie
lunch: € 10,50 excl. consumpties
diner: € 12,50 excl. consumpties

013 5955650

1 maart

Woensdag 3 april en Donderdag 4 april
Act. nr. 13 - Lentecreatie bij Alice maken woensdag
Act. nr. 14 - Lentecreatie bij Alice maken donderdag

De lente is aangebroken: tijd om daar aandacht aan te besteden door
een prachtige creatie te maken onder leiding van Alice. Natuurlijk
zoeken we naar materiaal dat de natuur ons in dit jaargetijde geeft.
U kunt uw eigen creatie maken en het is handig wanneer u een
snoeischaar meebrengt.
Minimaal 6, maximaal 8 deelnemers per middag
Datum:
03-04-2018
04-04-2018
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Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

Brattinga bloemen, Ger. Majellastraat 9, Dongen
14.00 - 16.00 uur
Annemarie Rompa
€ 17,50 inclusief materialen
15 maart

Woensdag 10 april
Act. nr. 15 - Voorjaarsreisje
Introducee toegestaan

We gaan naar Zuid-Holland en rijden midden door het kassengebied
van het Westland naar Poeldijk, waar we te gast zijn bij Alexandra.
In een gloednieuw pand is ze dagelijks enthousiast in de weer met
allerlei zaken. Ze vertelt ons over haar ondernemerschap en geeft een
rondleiding in haar bedrijf dat rijkelijk gevuld is met producten van
Egyptische katoen. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om bad-/
bedlinnen tegen gereduceerde prijzen te kopen en…..meteen mee te
nemen. Rond 13.00 uur gebruiken we de lunch.
Daarna gaan we naar de historische druivenkwekerij ‘Sonnehoeck’ in
Kwintsheul. De gids neemt ons mee naar de oude kwekerij die nog
geheel in de oorspronkelijke eind 19e -eeuwse staat te bewonderen is
met oude fruitmuren en houten druivenserres. De aloude Westlandse
druiven worden ook hier geteeld. De tuin met de eeuwenoude
moerbeibomen zal in het voorjaar al veel bloesem geven. Na afloop zal
een kop koffie of een glaasje wijn hier zeker smaken. Tot slot nog even
een terrasje aan het strand. Rond 18.00 uur vertrek naar Dongen.

Maximum 50 deelnemers:
Datum:
Vertrek:
Terug:
Contact:

Kosten:
Introducee:
Opgave én
betaling vóór:

10-04-2019
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
€ 35,00
€ 40,00
1 maart
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Maandag 15 april
Act. nr. 16 - 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. In 2017 werden er ruim 276.000
gesprekken gevoerd door 1200 vrijwilligers.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

15-04-2019
De Cammeleur
20.00 uur
Corry van Leijsen
€ 3,50
€ 5,00 voor niet leden
1 april

Woensdag 17 april
Act nr. 17 - Lopen tussen Leij en hei
Wij wandelen ongeveer 5 km met gids Christ Grootzwagers van
Natuurvereniging Ken en Geniet door het Riels Laag en Regte Heide.
Start is bij Het Hoefke nr. 6 te Riel, waar we de auto’s parkeren.
Vanaf het Riels Hoefke gaan we de hei op. Al vrij snel steken we de Leij
over. Dit is voor ons Dongenaren een bekende beek, want die gaat
noordelijk van hier over in de Donge. Iets verder komen we uit bij de
‘Vijfberg’, waar je een mooi uitzicht hebt op de beekdalen en op
grafheuvels uit de Bronstijd (2000-700 vóór Christus). De heuvels zijn
een spoor van een nederzetting (hutten en akkertjes) uit die tijd. In de
jaren ‘30 van de vorige eeuw zijn ze opgegraven. Er kwamen toen
allerlei grafgiften aan het licht, zoals bijlen, dolken, knopen en kralen.
Vandaar lopen we dwars over de hei, waar we door een bos lopen naar
Tapsmoer. Daar is een grote vogelkijkhut. Hier hopen we diverse vogels
te zien, waaronder weidevogels. Vervolgens lopen we langs de rand
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van het Riels Laag door een afwisselend gebied richting bos, en
wandelen over het Hoefke tot bij de boswachterswoning van het
Brabants Landschap.
Tot slot gaan we met de auto naar ‘Den Overkant’, Dorpstraat 1 in Riel.
Datum:
Vertrek:
Contact:
Kosten:
Rijden:
Opgave én
betaling vóór:

17-04-2019
13.00 uur met auto’s vanaf het Wilhelminaplein
Berty Spruijt
tel. 06 13638060
€ 5,00 consumpties voor eigen rekening
ja/nee
1 april

Zondag 28 april
Act. nr. 18 - Strandwandeling
Ook in 2019 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 huiswaarts.
Datum:
Vertrek:
Terug:
Contact:
Kosten:
Rijden:
Opgave én
betaling vóór:

28-04-2019
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
€ 3,50 incl. vervoer v.v. Gilze-Rijen
koffie/thee in Vlissingen, excl. treinreis
ja/nee
1 april
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Zondag 5 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:

05-05-2019
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

Maandag 13 mei
Act. nr. 19 - Muzikale ontmoeting met Rolf Rombouts

Op deze avond neemt de Dongense musicus Rolf Rombouts u mee in
de wereld van de muzieknotatie. Heeft u altijd al eens willen weten hoe
dat nu zit met die zwarte rondjes, strepen en andere mooie tekens?
Dan is dit een moment om kennis te vergaren! Er wordt uitleg gegeven
over het ontstaan van de muzieknotatie en de ontwikkeling door de
eeuwen heen. Daarnaast een spoedcursus Algemene Muziek-Leer.
Praten over muziek is natuurlijk leuk, maar zelf actief bezig zijn met
muziek en de notatie daarvan is misschien nog wel leuker.
Dat gaan we na de pauze dan ook gezellig doen met z’n allen.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

13-05-2019
De Cammeleur
20.00 uur
Annemiek Kimenai
€ 3,50
€ 5,00 voor niet leden
1 mei
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Dinsdag 14 mei
Act. nr. 20 - Fietstocht Hasseltse Kapel
Het is weer meimaand, Mariamaand, en we gaan 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:

14-05-2018
09.30 uur met de fiets vanaf het Wilhelminaplein
ca. 13.00 uur
Lilian Peeters
geen
consumpties zijn voor eigen rekening
1 mei

Woensdag 22 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:

22-05-2018
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

Donderdag 23 mei
Act. nr. 22 - Eindactiviteit
Het is eind mei en zoals het hoort, sluiten we het kvg-seizoen samen
weer af. Wat we gaan doen bij onze laatste activiteit houden wij nog
even geheim. Wij hopen natuurlijk wel dat er veel leden aan zullen
deelnemen. Vergeet niet om alvast 23 mei in uw agenda te zetten
Voor deze eindactiviteit ontvangt u een persoonlijke uitnodiging.

U ontvangt het najaarsboekje in week 34.
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OVERIGE (VASTE) ACTIVITEITEN
Act. nr. 101 - Museumgroep
Afgelopen najaar hebben we de volgende tentoonstelling
bezocht:
Woensdag 14 november 2018: Museum Boijmans-Van
Beuningen, tentoonstelling Pure Rubens.
De data voor het voorjaar 2019 zijn 27 februari en 24 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
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 voorjaar
weer 5 keer, op elke derde donderdag van de maand, bij elkaar
om per groep een gezamenlijk gelezen boek te bespreken.
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Beide leesgroepen bestaan uit maximaal 10 deelnemers.
Indien u belangstelling heeft voor de leesgroep kunt u zich per email aanmelden bij activiteiten@kvgdongen.nl
Momenteel is er één plaats beschikbaar bij leesgroep Top Tien.
Bij voldoende aanmeldingen (10 personen) kan er een 3e
leesclub opgestart worden. Dus bent u geïnteresseerd meldt u
dan aan bij:
Lilian Peeters, telefoonnummer 06 23488121 of
bestuurslid1@kvgdongen.nl
Data:
Tijd:
Leesgroep
Plaats:
Contact:
Leesgroep
Plaats:
Contact:
Kosten:
Betaling vóór:

17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei
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
€ 18,65 betalen na ontvangst factuur
1 februari

Act. nr. 105 - Met plezier naar de film
Op zoek naar een goede film? Stop met zoeken, en kom naar de
met zorg uitgezochte films die voor u klaarliggen. Een middagje
ontspanning en daarna met elkaar nog nagenieten.
De volgende films staan nog op het programma:
7 januari 2019
4 februari 2019
18 maart 2019
Contact:

Visages, Villages (2017)
Fotografie en film
Layla M. (2016)
portret van een Marokkaans meisje
The Square (2017)
Een satire op de moderne kunstwereld
Marianne Siemons.
0162-315987
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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:
Plaats:
Tijd:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

28 januari, 25 februari, 25 maart, 29 april en
27 mei
De Cammeleur
van 13.30 tot 15.30 uur
Elly Hamelinck
0162 316821
€ 5,00 excl. koffie/thee
1 februari

Cursussen
Act. nr. 108a - yoga groep 1
Act. nr. 108b - yoga groep 2
Op maandag 14 januari beginnen de yogalessen weer. Margreet
Ballemans is al een aantal jaren onze yogalerares. Yoga is voor
iedereen goed, je leert jezelf kennen, zowel fysiek, emotioneel als
mentaal. Onze lerares is zeer deskundig en geeft les naar ieders
tevredenheid. Heeft u belangstelling voor een proefles dan kan
dat in groep 2, want alleen daar zijn nog plaatsen vrij.
U kunt zich aanmelden per e-mail bij activiteiten@kvgdongen.nl
Maximum deelnemers per groep is 12.
Aanvang:
Plaats:

eerste les: maandag 14 januari
De Cammeleur
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Tijd:

groep 1 van 13.30 tot 14.30 uur
groep 2 van 14.45 tot 15.45 uur
Corry van Leijsen
€ 75,00 voor 15 lessen
1 februari

Contact:
Kosten:
Betaling vóór:

Fietstochten voorjaar 2019
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!

Donderdagavond fietstochten 2019
Data
(donderdagen):
Vertrek:
Kosten :

eerste op 2 mei, laatste op 5 september
19.00 uur vanaf de Cammeleur
consumpties voor eigen rekening

Dagfietstochten 2019
Data
(woensdagen)
Vertrek:
Data (zondagen):
Vertrek:
Terug:
Contact:
Kosten :

26 juni - 24 juli - 21 augustus
09.30 uur vanaf de Cammeleur
16 juni - 14 juli - 25 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

Najaar 2019
Willen jullie de datum van de fietstocht met picknick
alvast noteren?
Woensdag 11 september 2019.
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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 zich gewoon aansluiten op de hieronder
vermelde data.
Voor stevig stappen hoeft u zich niet aan te melden!
Data:

Vertrek:
Contact:

4 en 18 januari, 1 en 15 februari, 1, 15 en 29 maart,
12 april met lunch, 26 april, 10 en 24 mei,
7 en 21 juni, 5 en 19 juli, 2, 16 en 30 augustus,
13 september
09.00 uur vanaf de Cammeleur
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:
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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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
10-01
24-01
27-01
28-01
07-02
13-02
24-02
10-03
13-03
20-03
21-03
27-03
03-04
04-04
10-04
15-04
17-04
28-04
13-05
14-05
22-05
23-05

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

Activiteit
Bowling Merlijn
Workshop ring maken
Rondleiding ’s Gravenmoer
Lezing Caravaggio
Jeu-de-Boules
Valentijnsavond
Natuurmuseum Brabant
De Bussel cabaret
Lezing Maarten Luther
Boetseren in Waspik
Rooi Pannen lunch
Rooi Pannen diner
Lentecreatie maken
Lentecreatie maken
Voorjaarsreisje
Lezing De Luisterlijn
Lopen tussen Leij en hei
Strandwandeling
Muzikale ontmoeting
Fietstocht Hasseltse kapel
Fietstocht Meerseldreef
eindactiviteit

€
Aangemeld Betaald
7,50
O
O
O
O
18,50
9,00
O
O
O
O
3,50
O
O
8,50
7,50
O
O
O
20,00
O
O
O
O
3,50
O
O
90,00
10,50
O
O
O
O
12,50
17,50
O
O
O
O
17,50
O
O
35,00
3,50
O
O
O
O
5,00
3,50
O
O
3,50
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

18,65
18,65

O
O
O

O
O
O

5,00
75,00
75,00

O
O
O

O
O
O
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