ACTIVITEITENPROGRAMMA
NOVEMBER/DECEMBER 2021
Soms worden bij het inloggen in 'MIJN KVG',
ter beveiliging, blokjes gegeven. Die telt u dan op
en vermeldt het aantal. Daarna gewoon inloggen.

Denk aan QR-code bij alle horeca!

Donderdag 25 november 2021

Stamtafel

Voor de stamtafel hoeft u zich niet aan te melden!

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.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:

25-11-2021
De Cammeleur - Grand Café
vanaf 14.00 uur
Dorothee Oosterhuis
tel. 06 48262006
consumpties voor eigen rekening

Dinsdag 30 november 2021

Act. nr. 61 - 'Goede Doelen' middag met snert!

We gaan voor een wereld zonder armoede. Een utopie? U kunt uw steentje bijdragen. Op deze middag willen
wij aandacht besteden aan dit onderwerp. Dhr. H. Broeders vertelt u over het project Arm in Arm. De
doelstelling van het project is armoedebestrijding in Dongen. Arm in Arm is een interkerkelijke werkgroep
waarin diverse kerkgemeenschappen participeren. Zij voelen zich betrokken bij de maatschappelijke
problemen van mensen die behoren tot de arme kant van de samenleving.
En houdt u van snert? Dan wordt u deze middag op uw wenken bediend met een heerlijke kop snert,
roggebrood en spek.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

30-11-2021
De Ontmoeting, Kerkstraat 52N
van 13.30 uur tot 16.00 uur
Inez Plompen
Lilian Peeters
€ 3,50

06 10487238
06 23488121

23 november
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Zondag 19 december 2021

Act. nr. 62 - Dickens festijn

We gaan terug naar de sfeer van een kerstmarkt in de tijd van Charles Dickens.
Het centrum van Drunen verandert dit weekend weer in een levend 19e eeuws tafereel. Honderden figuranten
vertonen zich in de sfeer van Charles Dickens. Overal in het centrum zijn optredens. Koren, vuurkorven en
lichtjes zorgen voor een bijzondere uitstraling. De Engelse stad van Charles Dickens herleeft in volle glorie.
Een groot aantal personages uit de beroemde boeken van deze schrijver komen tot leven: van Scrooge tot
Oliver Twist, van Mr. Pickwick tot David Copperfield, van weeskinderen tot dronkaards, van dienstmeisjes tot
deftige lieden. De winkels zijn open en natuurlijk zal de kerstmarkt niet ontbreken!
Een bijzondere dag in deze kersttijd.
Wilt u wel de coronamaatregelen in de gaten houden. Graag aangeven of u met de auto wilt rijden.
Datum:
Vertrek:
Contact:
Kosten:
Rijden:
Opgave voor:

19-12-2021
om 10.45 uur met auto’s vanaf het Wilhelminaplein
Jeanne Verhees tel. 0162 312615 of 06 25236397
De kosten voor het vervoer met de auto worden
die dag aan de contactpersoon betaald.
ja / nee
10 december

Laten we hopen dat deze activiteit door kan gaan!

Maandag 20 december 2021

Act. nr. 64 - Kerstviering

De Kerstwerkgroep is blij dat ze na 2 jaar weer een sfeervolle kerstviering kan organiseren. Dit jaar is de
viering op een middag.
U wordt van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn met muziek, drankjes en lekkere hapjes.
Natuurlijk wordt ook dit jaar een mooi Kerstverhaal voorgelezen.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

20-12-2021
De Cammeleur
inloop 13:30 uur
van 14.00 uur tot 16.00 uur
Lilian Peeters
€ 12,50

06 23488121

1 december

Na afloop kunt u nog napraten in het Grand Café. De kosten zijn dan voor eigen rekening.

Donderdag 23 december 2021

Stamtafel

Voor de stamtafel hoeft u zich niet aan te melden!

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.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:

23-12-2021
De Cammeleur - Grand Café
vanaf 14.00 uur
Dorothee Oosterhuis
consumpties voor eigen rekening

06 48262006
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Act. nr. 105 - Met plezier naar de film
Vrouwennetwerk Goirle (v/h KVG Goirle) heeft in samenwerking met de manager van Pathé en filminleider
Bert Goessen voor komend seizoen 4 films geselecteerd.
Er worden voor ca. 350 dames 2 filmzalen ter beschikking gesteld.
Ditmaal zijn het 4 persoonlijke drama’s, onder de noemer: blik gericht op het Oosten. We reizen van het
hooggebergte van Tibet, via het kleurrijke Bhutan, naar de sneeuwvlakten van Jakoetië (Nrd. Siberië) om
uiteindelijk terecht te komen in Mongolië. Alles speelt zich af in een betoverend landschap, zowel het oog als
de geest zullen rijkelijk worden beloond.
10 januari 2022
7 februari 2022

14 maart 2022

11 april 2022

White sun. Regie Deepak Rauniyar.
Oude tradities, het traditionele kastensyteem en
vrouwenonderdrukking laten zich niet zomaar veranderen
Sing me a song. Regie: Thomas Balmes.
In Bhutan gaan de ontwikkelingen in de maatschappij als een
sneltreinvaart. Hoe de invloed van tv en internet de wereld
aldaar heeft verranderd.
Aga. Regie: Milko Lazarov.
Nanook en zijn vrouw Sebna leven op de besneeuwde vlaktes
in Noord-Siberië. Een bijzonder liefdesverhaal tegen de
achtergrond van de permafrost.
Ondög. Regie: Wang Quan.
Een herderin met een kameel maakt avances met een
politieagent. Het weidse, fotogenieke, Mongoolse landschap
laat een onuitwisbare indruk achter.

Aanmelden voor het totaalpakket kan alleen in het najaar!
Inleider:
Plaats:
Aanvang:
Vervoer:
Contact:
Kosten:
Opgave én
betaling vóór:

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
€ 16,00 excl. vervoer en consumpties
1 december
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