KVE-CULTUUR : NIEUWTJES
 Op vrijdag 27 oktober 2017 houden we onze reeds lang aangekondigde feestelijke











reünie in het ’s Graevenhof te Schilde. Spreek uw (ex)-collega’s aan om dit samen
te vieren in een prachtig kader. We laten de reünie in de namiddag doorgaan
omdat we dan betere voorwaarden krijgen.
Onze rondreis in de Verenigde Staten is volgeboekt. Maar voor onze
Griekenlandreis kunnen we nog altijd een koppel inschrijven.
Ook dit jaar zullen we naar het Donkeer trekken, ditmaal voor de musical productie
Kiss me Kate. We hebben plaatsen kunnen bekomen voor zondag 20 augustus. Net
als andere jaren zorgen we bij voldoende belangstelling voor busvervoer. Voor de
voorstelling hebben we tafels gereserveerd in de Nieuwe Pluim
U kunt nu al inschrijven voor de musical 40-45, die in oktober 2018 in première gaat.
KVE-Cultuur krijgt geregeld interessante aanbiedingen voor voorstellingen aan sterk
verminderde prijzen. Komt de maandkalender te laat, of niet, dan ontvangt u het
cultuurnieuws tijdig in uw mailbox. Als uw mailadres of huisadres verandert, laat het
ons weten, zodat we ons bestand kunnen aanpassen. Het is niet omdat het u hebt
laten weten aan een andere afdeling van KVE dat wij het ook weten.
U krijgt van ons altijd een bevestiging dat uw plaatsen gereserveerd zijn. Als we in
verlof zijn, zal dit gebeuren na onze thuiskomst.
U krijgt altijd tijdig informatie hoe u de tickets van een voorstelling, waarvoor u
inschreef, zult bekomen.
Eventuele vragen over de beschikbaarheid van plaatsen kunnen gesteld worden aan
* Martien Dillen op het nummer 03 322 04 22. Is er niemand thuis, spreek dan een
boodschap in op het antwoordapparaat.
* Jeff Koyen 0475 90 05 40, jeff.koyen@telenet.be
* Voor zeer dringende last minute problemen kunt u Gie Janssens-Tolleneer
bereiken op het GSM nummer 0475 55 05 19

HOE TICKETS BESTELLEN? Uw mails richt u aan Gie.janssenstolleneer@skynet.be.
Als u uw tickets met een e-mail bestelt, hoeft u me daarna geen inschrijvingsstrook op te
sturen. Buitenpost stuurt u naar mijn privé-adres : KVE Cultuur, Gie Janssens-Tolleneer
De Loock 7 2970 Schilde. Personeelsleden die in ploegen werken of een mutatie
verwachten en op rust gestelden worden verzocht bij de bestelling hun privé-adres te
vermelden (voor verzending van de toegangskaarten of andere info).
Gie Janssens-Tolleneer is te bereiken op het telefoonnummer 03 322 04 22

KVE-CULTUUR : PROGRAMMA
09.05.2017
16.05.2017
03.06.2017
Juni 2017
xx.07.2017
20.08.2017
September
oktober 2017
13.10.2017
27.10.2017
18.10.2018

De Premier – Film van Erik Van Looy
Paul Michiels – Live
Het Kerkhofclubje
Rondreis Griekenland en Corfu
Fietsverlof
Kiss me Kate – (musical)
– Rondreis Verenigde Staten
La Cage aux Folles (Toneel)
Feestelijke reünie KVE-Cultuur
40 - 45 – (musical)

AFGESLOTEN
CC Berchem
VOLZET
Lochem Nederland
Donkmeer
VOLZET
EWT Deurne
’s Graevenhof Schilde
Beveren

KVE-CULTUUR : Onze Aanbiedingen
Paul Michiels - Live
CC Berchem – Statiestraat
Dinsdag 16 mei 2017
om 14.30 uur – Matinee

Normale prijs

KVE-prijs

8,00 EUR

7,00 EUR

Paul Michiels is één van de meest ervaren en tevens één van de beste stemmen uit onze
lage landen. Zowel, solo met zijn volledige live band als met Soulsister speelde hij reeds
op menig festivalpodia. Wat hij ook doet, telkens is het pure klasse!!!
Live brengt hij zijn eigen hits, goedgekozen covers en uiteraard de grootste Soulsister
klassiekers. Energiek en rockend! Een perfecte reden om op 16 mei af te zakken richting
Berchem.
De playlist zal gevuld zijn met 'the best of' van zijn eigen muzikale oeuvre doorspekt met
wereldnummers van zijn favoriete artiesten.
Paul Michiels kan live rekenen op deze topmuzikanten: Hervé Martens: keys | Chris Van
Nauw: guitar | Dave Imby: drums | Ibernice MacBean & Nina Babet: backing vocals.
Wij droomden er van om Paul Michiels te contacteren voor een optreden van Cultuur in
EIGEN Huis. Maar na dit schitterend aanbod zullen we onze droom maar voor een tijd
opbergen. Ik neem aan dat de plaatsen die we in optie hebben genomen zullen
wegvliegen, dus bestel ze vlug.
Naam en voornaam
: .......................................................................................
Dienstaanwijzer
: .......................................................................................
Standplaats of adres
: .......................................................................................
Telefoon (buitenlijn)
Bestelt ...... plaatsen aan 7 EUR voor “Paul Michiels - Live” op 16/5/2017
en stort ……. EUR op rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur

Fietsverlof 2017 Barchem - Lochem in Nederland
De fietsvakanties van de laatste jaren waren telkens super gezellig. Voor onze zesde
meerdaagse fietsvakantie gaan we naar de mooie Nederlandse Achterhoek. We logeren in
het boetiekhotel BonAparte, gelegen Lochemseweg 37 7244 Barchem- Lochem. Het
hotel ligt op enkele kilometers afstand van de snelweg A1. De Hanzesteden Zutphen,
Deventer en Lochem liggen nabij. In het hotel kunnen we gratis gebruik maken van de
zwembadsauna en het zwembad. Er zou ook een gezellig terras zijn en een fietsstalling.
Zoals vorig jaar kun je kiezen tussen 2, 3 of 4 overnachtingen in half pension binnen de
hierna opgegeven periode. Vorig jaar kozen de meeste deelnemers voor vier
overnachtingen. Periode is woensdag 26 juli tot zaterdag 29 juli 2017. Op zondag 30 juli
is het vertrek voor wie voor 4 overnachtingen kiest. Ik heb een optie genomen op 15
kamers.
Ik heb een zeer gunstige prijs bekomen, zo gunstig dat ik het hotel tweemaal gevraagd
heb om hem te bevestigen. Hopelijk zat er een wakkere dame aan de receptie…
De prijs voor 3 dagen, 2 overnachtingen op basis van half pension in een dubbele
kamer bedraagt €238 of €119 per persoon.
De prijs voor 4 dagen, 3 overnachtingen op basis van half pension in een dubbele
kamer bedraagt €357 of €178.50 per persoon.
De prijs voor 5 dagen, 4 overnachtingen op basis van half pension in een dubbele
kamer bedraagt €476 of €238,00 per persoon

Als je inschrijft voor het volledige verlof kost het 59,50 euro per persoon per nacht in half
pension. Waarschijnlijk komt hier nog een kleinigheid voor toeristenbelasting bij. In de
offerte was er niets over vermeld;
Als u deelneemt aan het fietsverlof, gelieve dan een voorschot van 100 euro te storten op
het rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur met vermelding van het
aantal overnachtingen ter plaatse. Stuur ook een mailtje naar
Gie.janssenstolleneer@skynet.be met de vermelding voor hoeveel nachten ter
plaatse u in schrijft.

Kiss me, Kate
Zondag 20 augustus 2017
om 21 uur

normale prijs
40 EUR

niet KVE leden

36,50 EUR

KVE-prijs
33 EUR

Laat deze mooie kans niet liggen. We hebben voldoende plaatsen.
Naar goede gewoonte gaat KVE-Cultuur op zondag 20 augustus naar het Donkmeer in
Berlare voor de nieuwe musical productie van Festivaria. Ditmaal staat 'Kiss me, Kate'
op het programma. Het indrukwekkende decor van het Donkmeer en het gebruik van het
water tijdens de musicals zorgen steeds voor een speciale sfeer.

Muziek: Cole Porter naar het boek van Samuel en Bella Spewack

Het verhaal: Maak u klaar voor een dolkomisch liefdesverhaal: iets tussen ‘Shakespeare
in love’ en ‘Sex and the City’.
Fred en Lilli. Ooit gelukkig getrouwd, nu minder gelukkig gescheiden. Het koppel speelt de
hoofdrol in ‘De getemde feeks’, een operette naar het bekende toneelstuk van
Shakespeare. Al snel vallen ze uit hun rol en slingeren ze op scène subtiel verwijten naar
elkaars hoofd. Doe daar nog de gokverslaafde medeacteur Bill en z’n lieftallige Lois Lane
bij en het spel is compleet.
Lilli – alias de feeks – is de intriges meer dan beu. Ze dreigt ermee de show te verlaten.
Maar daar steken twee bandieten en bedrieger Bill een stokje voor. Lukt de list en blijft
Lilli? Ontdekt Fred de leugens van medespeler Bill? Kan er ooit nog liefde zijn tussen Fred
en Lilli?
U ontdekt het allemaal in ‘Kiss me, Kate’. Een hilarische Broadway klassieker die meer
dan 2000 voorstellingen lang te zien was in New York en Londen.
De Cast is indrukwekkend met: Jan Schepens, Goele De Raedt, Line Ellegeers, Bert
Verbeke en James Cooke.
Organisatie: om u het u gemakkelijk te maken richten we bij voldoende belangstelling
vervoer in zodat u geen parkeer problemen heeft en kunt genieten van een heerlijke portie
paling in het restaurant De Nieuwe Pluym. U kunt natuurlijk ook iets anders kiezen of
elders eten of met de eigen wagen komen. U kiest op voorhand uw gerechten op de
website www.denieuwepluim.be/menu.html en u laat me uw keuze weten. Op de
website staan geen prijzen vermeld. Maar om u een idee te geven, paling in het groen kost
26,20 euro, een steak of scampi’s kosten 20,90 euro.
Zit u graag samen met een aantal personen aan tafel, laat het me weten en we trachten
alles naar uw wensen te regelen.
De prijs van het vervoer hangt af van het aantal inschrijvingen en zal dus later
meegedeeld worden. Bus vertrekt om 16.00 uur aan de parking van Antwerp

tennisclub, Marialei Wommelgem. Daar vindt u plaats genoeg om uw wagen te
parkeren.
We hebben tot 30 mei een optie op 50 goede plaatsen. Na twee weken zijn er reeds
duizenden tickets verkocht...
Onze service: goede plaatsen, geen transport- en parkeer probleem, reservatie in
de Nieuwe Pluim, waar de paling altijd heerlijk smaakt en bovendien een stevige
korting op de inkomprijs.
Naam en Voornaam: ……………………………………………………
Adres of dienstaanwijzer en standplaats: …………………………….
…………………………………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………………………………..
Bestelt hierbij als KVE lid...... plaatsen aan 33 EUR voor “Kiss me Kate”
Bestelt hierbij als NIET KVE lid...... plaatsen aan 36,50 EUR voor “Kiss me Kate”
Bestelt ….. plaatsen op de bus, bestelt ….. plaatsen in restaurant De Nieuwe Pluim
en stort ……. EUR op rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur

“La Cage aux Folles”
EWT Deurne
Vrijdag 13 oktober 2017 om 20.30 uur

Normale prijs

KVE-prijs

19,00 EUR

15,00 EUR

In 2016 hebben we deze extravagante komedie al eens op ons programma gezet.
Wegens groot succes wordt ze dit jaar hernomen in het EWT theater. Heeft u het gemist
dan krijgt u via KVE-Cultuur de kans voor een leuke avond aan een interessante prijs.
Schitterend nieuws voor het Vlaamse theaterpubliek.
Een legendarische theaterkomedie, film en musical.
La Cage aux Folles is één van de meest succesvolle Franse komedies ooit. Geschreven
door Jean Poiret en in 1973 gecreëerd door hemzelf en Michel Serrault in de hoofdrollen
in het Theatre du Palais Royal in Parijs, waar het liefst 1800 keer is opgevoerd voor volle
zalen. In 1978 werd de eerste film uitgebracht
Een hartverwarmend verhaal
Georges en Albin zijn de eigenaars van de bekendste nightclub van de kust waar Albin
ook iedere avond dé vedette van de show is. Wanneer de streng-conservatieve ouders
van hun toekomstige schoondochter voor de eerste keer op bezoek komen, moet alles en
iedereen doen alsof, wat tot de onvermijdelijke hilarische misverstanden leidt.
Onderstaande cast en de medewerking van enkele van de bekendste dragqueens in
Antwerpen zullen voor een onvergetelijke theaterbelevenis zorgen.
Vertaling-bewerking: Frank De Kaey - Regie: Jeroen Maes
Spel:Frank De Kaey, Door Van Boeckel, Matthew Michel, Ivo Chundro, Theo Van Baarle,
Liliane Dorekens, Daphne Paelinck, Linda Dhaene, Rosita Huybrechts, Jean Speicher,
Mathias Daneels en Serge Bolle.

Naam en voornaam
: .......................................................................................
Dienstaanwijzer
: .......................................................................................
Standplaats of adres
: .......................................................................................
Telefoon (buitenlijn)
Bestelt ...... plaatsen aan 15 EUR voor “La Cage aux Folles” op 13/10/2017
en stort ……. EUR op rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur

Feestelijke reünie ter gelegenheid 25 jaar KVE-Cultuur
Vrijdag 27 oktober 2017 om 12.00 uur
’s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439 – 445 te 2970 Schilde
In de loop van de voorbije 25 jaar namen vele honderden mensen deel aan onze
activiteiten en aan onze groepsreizen. Hoog tijd voor een reünie waar we u heel talrijk
hopen te begroeten. Met het ’s Graevenhof in Schilde, hebben we gekozen voor een
schitterende locatie. Als u van Antwerpen komt is de zaal gelegen aan de linkerzijde, op
een kleine afstand van de afslag naar Halle. Voor de zaal is er een heel ruime parking. U
bent welkom van 12 uur. Alvorens we starten met het lekker menu is er ruim de tijd om
gezellig met elkaar te praten tijdens de receptie. Spreek uw collega’s of ex-collega’s aan
en reserveer uw tafel.

Receptie : Bubbels & light cocktail, fruitsappen, fingerfood en aperitiefhapjes
Voorgerecht : Carpaccio rund wit/blauw afgewerkt met parmezaan en rucola
Soep: Zuiders currysoepje met kokos
Hoofdgerecht: in rozemarijn gebakken parelhoen met seizoengroentjes en
aardappeltjes
Dessert: Panna cotta – rood fruit – speculooscrumble
Koffie- & thee buffet
Van 12 tot 16 uur zijn de dranken inbegrepen: Witte- & rode Bordeaux wijnen Maison
Kressmann, frisdranken, water en pils.
Dit alles kunnen we u aanbieden voor de prijs van 55 euro per persoon. Wij zorgen voor
een feestelijk kader met ronde tafels waar u met 8 personen kunt aanzitten.
Bij inschrijving kunt u opgeven met wie u graag aan tafel zit.
Hebt u problemen om ter plaatse te geraken, laat het weten en we zoeken een oplossing
voor u.
Heeft u geen e-mail dan kunt u telefonisch inschrijven op het nummer 0475 55 05 19.
Vermeld dan duidelijk uw naam, voor hoeveel personen u inschrijft en uw telefoonnummer.
Een betaling na inschrijving maakt het ons gemakkelijker.

Naam en voornaam
: .......................................................................................
Dienstaanwijzer
: .......................................................................................
Standplaats of adres
: .......................................................................................
Telefoon (buitenlijn)
Schrijft in met ...... personen aan 55 EUR voor “de feestelijke reünie” op 27/10/2017
en stort ……. EUR op rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur

40 – 45 (musical)

Week prijzen
Donderdag 18 oktober Luxe 90 EUR
2018 om 20.30 uur
Cat 1 65 EUR
Cat 2 55 EUR

niet KVE leden

KVE-prijzen
Luxe 81 EUR Luxe 78 EUR
CAT 1 59 EUR CAT 1 56 EUR
CAT 2 50 EUR CAT 2 47 EUR

Kosten nog moeite worden gespaard om van de musical 40-45 een onvergetelijk
spektakel te maken. Met de hulp van de mecenas Fernand Huts wordt in Beveren een
nieuwe zaal gebouwd. 335.000 personen kwamen kijken naar de musical 14-18 in de
Nekkerhal te Mechelen. Voor 40-45 verwacht men nog meer volk, die op rijdende tribunes
zullen plaats nemen. Frank van Laecke zal voor de regie zorgen.
De première is voorzien voor 7 oktober 2018, exact 100 jaar na het einde van de Eerste
Wereldoorlog. Om er zeker op tijd bij te zijn, kunt u nu al plaatsen boeken voor donderdag
18 oktober 2018. Als u kiest voor de duurste luxe plaatsen, heeft u een plaats op de eerste
7 rijen. U krijgt een drankje na de voorstelling en per twee personen een programmaboek.
Cat 1 is vanaf rij 8 tot rij 19. Kiest u voor Cat 2 dan zit u op rij 20 of 21.
Het verhaal van 40-45 speelt zich af in Antwerpen, vlak na de eerste wereldoorlog. Staf
en Louis Segers worden met een jaar verschil geboren. Ze groeien op in een warm nest.
De broers zijn hartsvrienden en niets lijkt hun band te kunnen breken… Tot het
onvermijdelijke gebeurt: de Tweede Wereldoorlog breekt uit en dat laat sporen na in
iedere huiskamer, in elk gezin. Ook in het gezin van Staf en Louis… Het Antwerps gezin
wordt gevolgd doorheen de oorlog. Het wordt een soort filmische reis langs verschillende
locaties die door de oorlog getroffen werden. Alles draait ook rond de vraag wat oorlog
met een mens doet en wat mensen in die omstandigheden tot bepaalde keuzes brengt.
Naam en Voornaam: ……………………………………………………
Adres of dienstaanwijzer en standplaats: …………………………….
…………………………………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………………………………..
Bestelt hierbij als...... Luxe plaatsen aan 78 EUR voor “40 - 45”
Bestelt hierbij als...... CAT 1 plaatsen aan 56 EUR voor “40- 45”
Bestelt hierbij als...... CAT 1 plaatsen aan 47 EUR voor “40- 45”
en stort ……. EUR op rekeningnummer BE74 9793 9932 9807 van KVE-Cultuur

REIS INFORMATIE
KVE-Cultuur organiseert in 2017 andermaal twee bijzonder mooie reizen.

Griekenland: Corfu en Epirus – opnieuw in 2017 van 15 tot 29 juni
Zoals reeds aangekondigd zullen we de succesrijke Griekenlandreis van 2015 in 2017
hernemen. Aan het programma is maar heel weinig gewijzigd. We zullen namelijk een dag
meer doorbrengen in de ongelooflijk mooie streek van de Zagorohoria dorpen in Epirus.
Dit is een stukje authentiek Griekenland, waar weinig toeristen komen. Zagoria heeft een
oppervlakte van zo'n duizend vierkante kilometer. Er liggen 46 sfeervolle dorpjes met
middeleeuwse stenen huizen en met dezelfde stenen geplaveide straatjes. Boeiende
uitstappen en heerlijke wandelingen aldaar staan op het programma. Na de ongekende
rust en schoonheid van deze streek in Epirus reizen we naar Corfu, waar we een week
zullen verblijven. In Corfu zullen we trips inlassen naar naburig gelegen eilanden Paxos
en Anti Paxos, naar Erikoussa alsook een uitstap naar een Butrint in Albanië.
Butrint is een prachtig gelegen site opgenomen op de werelderfgoedlijst van
Unesco. Uiteraard spenderen we ook de nodige tijd in het schilderachtige, fotogenieke
Corfu.
Alle informatie vindt u in ons exclusief en uitgebreid programma van 16 bldzijden dat we u
op aanvraag toesturen. Voor een reis van 15 dagen in half pension betaalt u 2.360
euro. Geloof me, voor wat u allemaal zult beleven, is dit een scherpe prijs. In ons
programma zijn er zeer veel extra’s bezoeken, boottochten, excursies en tips- 42 euro voor gids en chauffeur begrepen in de prijs. Eenpersoonskamer : opleg 430 euro.
Op het ogenblik zijn er 15 personen ingeschreven. We zouden graag nog twee
personen inschrijven voor deze prachtige reis. Wie graag in een kleinere groep reist, komt
ditmaal zeker aan zijn trekken. Omwille van het feit dat de hotelier op Corfu boter bij de vis
eiste, hebben we onze optie moeten verkleinen. Wel zijn er genoeg deelnemers, zodat de
reis zeker zal doorgaan. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een fantastische
afwisselende reis. Het enige wat nog ontbreekt is uw inschrijving.
Heb je interesse voor deze reis, wacht dan niet te lang om bij voorkeur een mailtje te
sturen naar Gie.janssenstolleneer@skynet.be of om te bellen naar 03 322 04 22

USA : Arizona – Utah – Nevada en Californië opnieuw 2017 – vertrek 25
september en terug op 11 oktober

VOLZET -

VOLZET -

VOLZET

