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Jaarmarkt in Dongen
Traditiegetrouw weten vele
inwoners van de gemeente
Dongen dat de derde zondag
in april de Dongen Promotion
(DP) jaarmarkt plaats vindt.
Dus zondag 17 april is het
weer zo ver...

u door de redactie
U Dongen
Dit jaar zijn er weer tweehonderd kramen gereserveerd. “Dat
lijkt wat minder dan voorgaande
jaren. Maar vergis je niet, er komen steeds meer verkopers met
hun eigen verkoopwagen. Hier
hebben wij ruim zeshonderd
meter voor gereserveerd. Voor
die verkopers is het nu: wagen
op de plaats zetten, zijkanten
uitklappen en klaar is Kees”,
vertelt secretaris René van den
Elshout van DP.

Dongen blijkt bij de verkopers
goed te liggen. Daar waar ander
markten een terugloop zien,
blijft het in Dongen stabiel.
“Wij merken dat ’s morgens, als
er meelopers bij onze centrale
post komen vragen of er nog
een plaatsje vrij is omdat er misschien een marktkramer niet is
komen opdagen.”
De Jaarmarkt gaat zondag om

11.00 uur van start en duurt
tot 17.00 uur. Afhankelijk van
het weer zijn de eerste bezoekers ruimschoots van tevoren
aanwezig om hun slag te slaan.
“Dit jaar schijnt er een groot
aanbod te zijn van woonaccessoires. Maar ook de kleding,
bijoux, gereedschappen en
etens- en drinkwaren worden
aangeboden”, somt René van
den Elshout op. De afgelopen
jaren bezochten naar schatting
tussen de 30 en 40 duizend bezoekers deze markt.

KunstPodium Dongen
Als de bezoekers de drukke
markt even willen ontvluchten,
kunnen zij een kijkje nemen in
park Vredeoord achter restaurant Winkk en de Cammeleur.
Het KunstPodium Dongen,
Gilze & Rijen houdt daar samen
met andere culturele verenigingen een bruisende cultuurmarkt
tijdens de jaarmarkt. Die dag is
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daar van alles te beleven, varierend van muziek- en danspresentaties van het KunstPodium
tot optredens door muziekverenigingen Musis Sacrum,
Beatrix en Crecendo.
Daarnaast valt er ook veel te
zien. Zo zijn er infostands van
de IJzertijdboerderij, Carla
Tuinman (vilten), Stichting
Richting, CLIP/Uitpunt, Niek
Castricum (animatie) en Jelle
Jouwsma (schilderijen). En tussendoor verzorgt het KunstPodium nog allerlei optredens, zo
zijn onder meer strijkers, het
kinderkoor, gitaarensembles,
klarinettenkoren, Zin in Muziek (voor de allerkleinsten!),
een musicalpresentatie en popgroepen te horen en zien.
Ook dans en beweging krijgen
de nodige aandacht. Er zijn
levende standbeelden en regelmatig breekt een ‘flashmob’ uit,
wat zorgt voor veel hilariteit en
verbazing.

Entertainment
De trouwe bezoeker van de jaarmarkt weet als geen ander dat er
in het centrum van Dongen niet
alleen veel te koop is, maar ook
dat er verschillende terrassen
zijn. Op het Looiersplein en het
parkeerterrein van Aldi zijn afwisselende live optredens. Maar
ook bij de Cammeleur en café
d’Ouwe Sok en diverse andere
horecagelegenheden kunnen de
bezoekers uitrusten.

KOFFIEDEMO!

Kom langs om een gratis kopje kofﬁe te proeven van o.a. Nespresso,
espresso, cappucino, verse gemalen kofﬁe uit een espressomachine.
3D TV demo van o.a. Philips, Samsung en Sony.

Nieuw in Dongen: ‘Praktijk de Zon’
De ergotherapeut van Praktijk de Zon, Debby Klomp, werkt
met cliënten die last hebben van psychische klachten.
Jarenlang is zij werkzaam geweest binnen de geestelijke
gezondheidszorg, vanaf april heeft zij een eigen praktijk
geopend in Dongen.
U kunt bij haar terecht met stress gerelateerde stoornissen,
angst en stemmingsstoornissen, chronische pijn en
vermoeidheidsklachten en bij ingrijpende lichamelijke
aandoeningen zoals kanker. Ergotherapie is een paramedisch
beroep welke is opgenomen in het basispakket van alle
ziektekosten verzekeringen. Ergotherapie heeft een positieve
invloed op gezondheid en welzijn. Depressieve mensen die
ergotherapie krijgen, gaan gemiddeld drie maanden eerder
weer aan het werk dan cliënten die geen ergotherapie
ondergaan.
Naast de ergotherapie is zij ‘gecertificeerd begeleidster voor
mensen met hoog-gevoeligheid’. Maar ook voor interessante
workshops, persoonlijke ontwikkeling en ontspanning is haar
website zeker een bezoekje waard!
www.praktijk-de-zon.nl

‘Dongen een waardevolle praktijk rijker’

ACTIE:

Verrassingstas
voor € 10,-

*

U heeft kans op: Digitale fotocamera’s, MP3 spelers, usb sticks,
geheugenkaarten, digitale fotolijstjes, batterijladers, föhns, enz., enz.
*Inhoud van de tas heeft altijd een minimale waarde van € 10,-

Kom langs in de winkel voor
de diverse JAARMARKT aanbiedingen

Heerlijke kofﬁe!
Proef verschillende, heerlijke kofﬁesmaken
tijdens de Nespresso kofﬁe demonstratie.

EXPERT DONGEN
LOOIERSPLEIN 53-57, TELEFOON (0162) 322044

