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...ZLM Fietsverzekering

Welke fiets u ook heeft...

Met de ZLM Fietsverzekering bent u goed en voordelig verzekerd. 

Deze verzekering is geschikt voor alle type fietsen zoals een elektrische 

fiets, stadsfiets en een racefiets. Kijk voor meer informatie en het 

berekenen van uw premie op zlm.nl of bel 0113 - 238 880.
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www.podiumkloosterhof.nl

Theaterprogramma  
Podium Kloosterhof  
2019-2020
Een nieuw programmaboekje betekent dat er 
een nieuw theaterseizoen voor de deur staat. In 
theaterseizoen 2019-2020 vieren wij samen met 
u ons 15-jarig jubileum! Wij hebben daarom een 
feestelijk en gevarieerd jubileumprogramma voor 
u samengesteld, van cabaret, muziek, toneel tot 
kindervoorstellingen.

Op zaterdag 15 juni kan de voorpret voor het 
nieuwe theaterseizoen alvast beginnen tijdens 
onze gratis presentatie-avond. Wij geven u dan 
met filmpjes een indruk van de komende voor-
stellingen en ook zijn er gastoptredens van enkele 
artiesten.
Zo geven Hans Visser en Irena Filippova u een 
voorproefje van Rembrandt & De Gouden Eeuw. 
2019 is uitgeroepen tot het Rembrandtjaar. Wij 
eren de beroemde Hollandse Meester met deze 
bijzondere voorstelling.
Renate Reijnders laat u in haar preview van Het 
Liefdescollege zien dat er nog veel te leren valt 
over de liefde, en vooral ook te lachen.
De Mannen van Naam zijn drie boezemvrienden 
vol liedjes en verhalen. Ooit stonden ze aan de 
basis van Pater Moeskroen. Altijd is er het sym-
pathieke contact met het publiek, de lol, de passie 
en de muzikaliteit.
Op bladzijde 3 van dit programmaboekje ziet u 
hoe u gratis entreekaarten kunt bestellen voor de 
presentatie-avond.

Wij vinden het heel bijzonder dat drie artiesten 
van het eerste uur in dit jubileumseizoen bij ons 
optreden. Toen Podium Kloosterhof in 2005 werd 
opgericht, meldde Jan Rot zich spontaan om zijn 
steentje bij te dragen aan de totstandkoming 
van een cultureel programma in de gemeente 

Woensdrecht. Hij woonde toen in Ossendrecht 
en zijn try-out was een thuiswedstrijd. Op 12 ok-
tober 2019 komt Jan Rot uit Rotterdam naar 
Hoogerheide met O ja!, een muzikale tijdreis 
door de jaren 90.
In 2005 stond de Brabantse cabaretier Mark van 
de Veerdonk bij ons op de planken. Op 8 februari 
2020 is hij weer van de partij met zijn voorstelling 
Geen Viking.
Onze allereerste kindervoorstelling was Het jaar-
feest van Sint-Hilarius. Vijftien jaar later, op 8 maart 
2020, komt theatergroep Hilaria terug met dit 
middeleeuwse ridderspektakel vol humor, dat een 
feest is voor kinderen, ouders en grootouders.

Speciaal voor ons 15-jarig jubileum hebben wij 
twee topbands uitgenodigd om te komen spe-
len: Queen Tributeband ‘Crazy Little Things’ uit 
Bergen op Zoom en Abba Tributeband ‘Abba 
Gold Europe’ uit Engeland. En er staat nog 
meer geweldige muziek op het programma: een 
Doe Maar Tribute, Basily Gipsy Band, een Neil 
Diamond Tribute, Ogham, Acting The Maggot, The 
Bentleys, een U2 Tribute, Blue Grass Boogiemen 
en Cor Sanne met Grand Old Country en Eric-Jan 
Overbeek & The Fats Domino Tribute Band.

Voor kinderen jong en oud organiseren we in 
samenwerking met WoeHoo een leuke sinter-
klaasvoorstelling. Het Echt Antwaarps Teater mag 
natuurlijk niet ontbreken. Ook kijken we uit naar 
Bureau Sport in het theater met niemand minder 
dan Frank Evenblij en Erik Dijkstra!

Wij wensen u veel plezier met het maken van 
uw keuze en verwelkomen u graag bij onze 
voorstellingen.
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Ossendrechtseweg 2
Hoogerheide

0164 - 613 058

www.ouweleeuw.nl
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Toegang: gratis, met koffie of thee in de pauze
Kaarten via website, info tel. 0164-620221

www.podiumkloosterhof.nl

PODIUM KLOOSTERHOF
Zaterdag 15 juni 2019, 20.15 uur

Renate 
Reijnders

Hans 
Visser 

& 
Irena 

Filippova

Mannen
van

Naam

GRATIS
Presentatie-avond

Programma 2019-2020
m.m.v.:
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ZIE ONZE WEBSITE VOOR DE EXACTE DAGEN & TIJDEN
WWW.TOTALLYDANCECOMPANY.NL OF BEL NAAR 0164 259314

ALTIJD TWEE GRATIS PROEFLESSEN

C O M PA N Y
danceT O T A L L Y

www.gian.nl

Osteopathie voor volwassenen, kinderen en baby’s. 

Voor behandeling in onze praktijk op één van de 
volgende locaties:

Antwerpsestraatweg 2• 4631 NL Hoogerheide
Tel: 06-10869674 (Manon)

Ooitas 9 • 4617 LT Bergen op Zoom
Tel: 06-13591661 (Emile)

Voor meer informatie: www.osteopathieverkouter.nl

• Eigen uitvaartcentrum
• Eén vast gezicht tijdens de uitvaart
• Persoonlijk en oprecht
• Ook als u niet of elders verzekerd bent
• Lokale uitvaartverzorger 24/7 bereikbaar

Telefoon: 0164 - 61 60 77
 
Monuta Zorge
Putseweg 147, Hoogerheide
www.monutazorge.nl
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Doe Maar Na met  
‘Doe Maar Tribute’
Zaterdag 21 september 2019 om 20.15 uur
Entree: € 19,00

Een avond terug naar de tijd van Belle Hélène, De Bom, 
Nachtzuster, Nederwiet, Is dat alles? en Smoorverliefd! 
Deze en nog veel meer hits van de grootste nederpop-
sensatie ooit komen voorbij in dit Doe Maar Tribute.

De band werd ooit samengesteld voor een eenmalig 
optreden, maar al gauw stroomden de aanvragen voor 
optredens binnen. De vier muzikanten besloten daar-
om door te gaan met hun gemeenschappelijke passie: 
Nederska en reggae spelen. Ze specialiseerden zich in 
het repertoire van Doe Maar.

In deze energieke show nemen de vier bandleden u 
mee terug naar de tijd dat Nederland zuurstokroze en 
fosforgroen kleurde. Alle grote hits van de populaire 
nederpopband passeren de revue.

Terug naar de jaren 80 met tributeband Doe Maar Na 
is een beleving die u niet snel zult vergeten. Vooral 
omdat u elk nummer als vanzelf zult meezingen.
www.doemaarna.com Th
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Jan Rot met ‘O ja!’ (jaren 90)
Zaterdag 12 oktober 2019 om 20.15 uur
Entree: € 18,00

Al vanaf de oprichting van Podium Kloosterhof treedt 
Jan Rot bij ons op. Slechts één theaterseizoen was hij 
er niet bij. Jan mag daarom zeker niet ontbreken bij 
ons 15-jarig jubileum.

Het kon niet uitblijven: na de heerlijke tijdreizen door 
de jaren 70 en 80 neemt Jan Rot u nu mee naar het 
eind van de vorige eeuw. Jan: ‘We beginnen met nieuw-
jaarsmorgen 1990 en eindigen in 1999 bij het aftellen 
voor het millennium. Langs de sigaar van Lewinsky, 
kloonschaap Dolly, Sinterklaas bij Jiskefet en de achter-
volging van OJ Simpson. Het is één groot O ja! We gaan 
de pauze in met de hertaling van All I want for Christmas 
is you van Mariah Carey uit 1994 in het hoofd.’
Uiteraard komen er ook andere tophits uit die tijd 
voorbij. Red Hot Chili Peppers, Nirvana of U2 blijven 
in het Nederlands verrassend overeind. Zelfs Candle 

in the Wind of die draak uit Titanic komen in hertaling 
hard binnen. En ruim plaats voor eigen nummers van 
toen als Lia, Samen uit elkaar en Groot avontuur naast 
recente als Opa Pilletje en Wij zijn er nog.
En laat ouderen niet denken: pff, jaren 90, geen binding 
mee. We hebben het allemaal meegemaakt en houden 
het breed! 

Jan Rot, als altijd vol humor en aanstekelijk enthousiast. 
Tot dan!
www.janrot.nl
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h o t e l  •  R e s ta u r a n t •  b e z o r g i n g  •  c at e r i n g

w w w.  ta s t y wo r l d. n l  •  i n f o @ta s t y wo r l d. n l  •  0 1 6 4 - 6 1 5 8 8 2  

A n t w e r p s e s t r a at w e g  1 0 0  •  4 6 3 1 R B  H o o g e r h e i d e  

O f  u  nu  op  zoek  bent  naa r  een  over nac ht i ng ,  een  rest a u ra nt  

waa r  u  on beper k t  k u nt  gen iet en ,  een  maa l t i jd  voor  t hu is  of  

c a t er i ng  voor  een  feest je .  B i j  Tast y  Wor ld  bent  u  a l t i jd  aa n  het  

j u ist e  ad res !
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Queen Tributeband Crazy Little 
Things met ‘A Night with Queen’
Zaterdag 26 oktober 2019 om 20.15 uur
Entree: € 19,00

Crazy Little Things is een fenomenale band uit Bergen 
op Zoom die in december 2018 in het televisiepro-
gramma ‘5 Uur Live!’ van RTL 4 te zien was. De popu-
lariteit van de zevenkoppige groep die het oeuvre van 
Queen interpreteert, is ongekend groot. Zo stuurde het 
management van Queen de band een uitnodiging om in 
oktober 2019 op te treden op de internationale Queen 
Convention in de Engelse kustplaats Mablethorpe. Daar 
spelen alleen de beste Queen Tributebands ter wereld!

‘You can do anything with my music, but never make 
me boring’, zei Freddie Mercury kort voor zijn over-
lijden in 1991. Saai is Queen Tributeband Crazy Little 
Things allerminst. De zeven muzikale vrienden brengen 
een grandioos, naar Queen-maatstaven, over-de-top-
spektakel. Tussen Keep Yourself Alive en The Show Must 

Go On zit zo’n dertig jaar rockgeschiedenis. Crazy 
Little Things neemt u mee op reis door de tijd waarin 
Queen zich ontwikkelde tot misschien wel de beste 
rockband aller tijden.

Alle wereldhits komen voorbij, maar ook de ‘deep 
cuts’ van Queen worden niet vergeten. Reken in elk 
geval op Killer Queen, Radio Gaga, Somebody To Love en 
natuurlijk Bohemian Rhapsody. Een avond lang genieten 
van geweldige Queen-nummers! Th
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Basily Gipsy Band met ‘Het 
verborgen land van de zigeuners’
Zaterdag 9 november 2019 om 20.15 uur
Entree: € 19,00

De Basily Gipsy Band bestaat uit leden van de zi-
geunerfamilie Basily. Ze hebben op vrijwel alle grote 
muziekpodia ter wereld gespeeld. Met hun ontwa-
penende podiumpresentatie en geniale muzikaliteit 
weten ze het publiek steeds in vervoering te brengen. 
Hoogtepunten waren een gezamenlijk optreden met 
de beroemde Franse violist Stéphane Grappelli en 
de uitnodiging om op een privéfeest van de Rolling 
Stones en rockgitarist Jeff Beck te spelen. De tournee 
in Japan was eveneens een groot succes.

Oorspronkelijk is Basily begonnen als pure ver-
tolker van de ‘Hot Club de France’-traditie. Nu 
combineren ze traditionele en Spaanse zigeunerin-
vloeden met warme klanken van violen, gitaren en 
de cymbaal.

In Het verborgen land van de zigeuners laat Basily u zo-
wel kennismaken met diverse genres muziek als met de 
geschiedenis, cultuur, taal en levensstijl van zigeuners.
Een gevarieerd programma vol swing, romantiek, en-
tertainment, met een lach en een traan.
www.basily.nl
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GG E M M ‘ S  F A S H I O N 

Raadhuisstraat 108 
Hoogerheide
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ABBA Gold Europe met  
‘A Tribute to ABBA’
Zaterdag 23 november 2019 om 20.15 uur
Entree: € 23,00

Tributeband ABBA Gold Europe neemt u mee terug 
naar de tijd dat Agnetha, Björn, Frida en Benny de hit-
lijsten domineerden met tijdloze nummers als Dancing 
Queen, Mamma Mia, Super Trouper, I have a Dream, 
Money, Money, Money, Voulez-Vous, Thank you for the 
Music, Waterloo en ga zo maar door. De heerlijke jaren 
70 komen terug en het is alsof de originele Zweedse 
formatie op het podium staat, dankzij de eersteklas 
zang en muziek, de kleding, acts en moves.

ABBA had eigenlijk alles wat een band zich kon wen-
sen: fantastische liedjes, twee mooie dames met gou-
den stemmen, twee geweldige muzikanten en een 
feilloos gevoel voor show. Niet veel zangeressen halen 
de hoge en lage tonen die Agnetha en Frida wisten te 
bereiken. En zeker niet met de souplesse en kwaliteit 

die zij hadden en die ook hun muziek bezat. Het was 
indertijd baanbrekende muziek van Björn en Benny, 
muziek die nog steeds volop gekopieerd en ‘geleend’ 
wordt in hedendaagse popliedjes.

Bijna vijftig jaar nadat de formatie op het wereldtoneel 
verscheen, is ABBA ongekend populair. Denk bijvoor-
beeld aan de film Mamma Mia! Here We Go Again uit 
2018. En de leden van ABBA Gold Europe maakten 
deel uit van de cast van de hitmusical Mamma Mia op 
West End in Londen.

Dit concert is een hommage aan de muziek van ABBA 
in zijn originele vorm. Alle hits passeren de revue. Zing 
en swing mee met ABBA Gold Europe uit Engeland!
www.abbagoldeurope.com Th
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Sinterklaas-voorstelling
Zondag 24 november 2019  
om 13.00 en 15.00 uur
Entree: € 3,00 (geen pauzedrankje)

Rommel de bommel, wat een gestommel! Wie zou dat 
toch zijn? Pietengroep Woehoo en feestband Sjooloos 
zijn ook dit jaar met een mooie sinterklaasvoorstelling 
te zien in MFC Kloosterhof. De Sint brengt een feeste-
lijk bezoek aan de theaterzaal. Deze spetterende show 
brengen de Pieten en Sjooloos in samenwerking met 
Podium Kloosterhof.

Dit is een leuke voorstelling speciaal voor alle kinde-
ren van de gemeente Woensdrecht en hun ouders en 
grootouders. Elk jaar is het een groot feest en ook nu 
zullen de Sint en zijn Pieten de kleine en grote kin-
deren verrassen. De Pieten heten het ‘Hooggeëerd 
publiek’ van harte welkom! Daarna zal blijken dat de 
Sint heel wat te stellen heeft met al zijn Pieten. Kom 
genieten van een vrolijke en muzikale sinterklaasvoor-
stelling vol grappige situaties, ondeugende Pieten en 
natuurlijk een lieve Sinterklaas.

Er zijn twee voorstellingen. De eerste voorstelling be-
gint om 13.00 uur en de tweede om 15.00 uur.

De Sint hoopt dat alle kinderen, papa’s, mama’s, opa’s 
en oma’s naar deze geweldige voorstelling komen. Dit 
wil je toch zeker niet missen?
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Leer nu een vreemde taal spreken!
Succes verzekerd door unieke aanpak

zie www.ebc.nl
óf bel 0164-265679

ne
la

tebc
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Hans Visser en Irena Filippova 
met ‘Rembrandt & De Gouden 
Eeuw’
Zaterdag 30 november 2019 om 20.15 uur
Entree: € 18,00

In 2019 staat Nederland in het teken van Rembrandt 
en de Gouden Eeuw. De aanleiding daarvoor is de 
350e sterfdag van Rembrandt van Rijn. Het hele jaar 
zijn er tal van activiteiten. Zo toont het Rijksmuseum 
voor het eerst al zijn werken. Andere musea organi-
seren speciale tentoonstellingen rond de beroemde 
Hollandse meester en het hele jaar zijn er tv-program-
ma’s over Rembrandt. Hans Visser en Irena Filippova 
laten zich muzikaal inspireren door de schilderijen van 
Rembrandt en nemen ze mee naar de theaters.

Weinigen schoppen het zo ver dat alleen het noe-
men van hun voornaam voldoende is om te we-
ten over wie we het hebben. Rembrandt kreeg het 
voor elkaar en is dé legende uit de Nederlandse 

kunstgeschiedenis. Hij liet vijfhonderd schilderijen na 
en leidde meer dan veertig leerlingen op van wie een 
aantal zeer bekend werd, zoals Govert Flinck, Gerard 
Dou en Ferdinand Bol.

Oud-Flairck gitarist Hans Visser en top-accordeoniste 
en zangeres Irena Filippova brengen een muzikale ode 
aan de Gouden Eeuw, het tijdperk waarin Nederland 
cultureel, wetenschappelijk en politiek-economisch 
de wereld domineerde. Het wordt een interessante 
multimedia-theatershow in de lijn van hun vorige pro-
gramma Doctor Zhivago, dat tot in Engeland triomfeer-
de: ‘Highly entertaining evening’ (The Guardian). In hun 
songs leggen ze fascinerende en verrassende parallel-
len met de huidige tijd, versterkt door grootse projec-
ties van de schilderijen van de oude Meester.

Een muzikaal beeldverhaal met schitterende projectie 
en prachtige muziek! Een avond om lang te heugen. 
Muziek om naar te luisteren én kijken!
www.hansvisserproductions.nl M
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Taverne De Heusche Bollaert

1e Verdelingsweg 6 - 4645 RT Putte - Tel. +31 (0)164 602103 - www.pannenkoeken-restaurant.nl

Specialiteit 100 verschillende 
pannenkoeken
Menukaart met vlees- en visgerechten
Met mooi zonnig terras en speeltuin
Gezellig zitje bij de houtkachel
Een mooie zaal voor al uw feesten
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Ogham met ‘Celtic Songs  
and Tunes’
Zaterdag 18 januari 2020 om 20.15 uur
Entree: € 18,00

Deze zeer enthousiaste groep heeft al vaker bij ons ge-
speeld. We doen er veel mensen een plezier mee om 
de muzikanten opnieuw te laten optreden. Keltische 
muziek is immers populairder dan ooit.

Ogham diept tijdens dit concert het inzicht in haar 
relatie met Schotland verder uit. Geen extravagante 
would-be Schotse of Ierse uitdossingen met pruiken 
en kilts. Ze laten de muziek spreken. Stuwende folk-
songs, breekbare ballads, sfeer, gezelligheid, prachtige 
muziek en een goeie pint erbij. Zo’n avond wordt het 
gegarandeerd! Celtic folk, met een eigen sound, met 
eigen composities maar ook met bekende klassiekers.

De bandleden zingen, fluiten, spelen op viool, harp, 
gitaar, mandoline, banjo, ukelele, bas, keyboard, drums, 

djembé, bohdrán en lepels. Door een luchtige, humo-
ristische presentatie ontstaat er een fijne sfeer en 
komt de band heel toegankelijk over.

Uiteindelijk gaat de hele zaal plat en raakt iedereen in 
de ban van Ogham. Gegarandeerd een geweldig, aan-
stekelijk concert. Kom genieten! Haste ye to Ogham!
www.ogham.nl Th
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Diamonds on the Rocks met  
‘A Tribute to Neil Diamond’
Zaterdag 14 december 2019 om 20.15 uur
Entree: € 19,00

Al enkele jaren speelt de zevenkoppige Belgische top-
formatie Diamonds on the Rocks met veel succes in 
de theaters van onze zuiderburen. De band brengt 
enkel en alleen muziek die is geschreven door Neil 
Diamond. Overigens schreef Neil Diamond ook num-
mers voor andere artiesten, bijvoorbeeld Red, Red 
Wine voor UB40 en I’m a Believer voor The Monkees.
De concerten slaan enorm aan. De zalen zijn nagenoeg 
overal uitverkocht en eindigen met een massaal fees-
tend en zingend publiek en een minutenlang applaus. 

In België zijn deze muzikanten erg bekend, omdat zij 
een voor een speelden in Belgische topgroepen, zo-
als Clouseau, Bart Peeters & The Radio’s, Soulsister 
en Rick Tubbax & The Taxi’s. Een sterk punt van deze 
groep is de zang van Kris Valvekens, die erg veel lijkt 

op de stem van Neil Diamond, alsook de presenta-
tie, waarbij de twee achtergrondzangeressen Emilie 
Leysen en Nathalie Van Den Meutter een belangrijke 
rol spelen.

Dit wordt een fantastisch concert en een onvergete-
lijke avond met alle hits van Neil Diamond: September 
Morn, Love on the Rocks, Song Sung Blue, Sweet Caroline, 
You don’t bring me flowers, en nog veel meer.
www.diamondsontherocks.be
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RAADHUISSTRAAT 77
4631 NC HOOGERHEIDE

T: +31(0)164-620308

WWW.HENRISFASHION.NL

OOK ’S ZONDAGS GEOPEND
VOOR DE DEUR PARKEREN

400M2 FASHION, FUN & MEER

DAMES- & HERENMODE
TROUW- & MAATPAKKEN

BEDRIJFSKLEDING
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Mark van de Veerdonk met  
‘Geen Viking’
Zaterdag 8 februari 2020 om 20.15 uur
Entree: € 18,00

Mark van de Veerdonk behoeft geen introductie. Hij 
is al een aantal malen eerder bij ons geweest en staat 
garant voor een avondje lekker lachen! Verbale slap-
stick vol mallotige meningen, onzinnige omdraaiingen 
en slimme schijnbewegingen. Zie hier het handelsmerk 
van deze Brabantse cabaretier.

Ook zijn nieuwe voorstelling belooft weer een 
ware flipperkast vol stuiterende grappen te worden. 
Tweemaal vijftig minuten ontiegelijk lachen, onder het 
motto ‘Het leven is geen grap, je moet het er zelf van 
maken’. In Geen Viking doet de Brabander wederom 
verslag van een bizar incident uit zijn persoonlijke 
 leven waar hij misschien niet sterker maar wel veel 
joliger uit is gekomen. En dat is ook wat waard.
Wie eerder bij zijn optredens was, weet dat het draait 

om die ene vraag: wat wordt het  decorstuk? Na een 
vliegende wc-pot, een halve deux-chevaux, een antieke 
telefooncel, een gecrashte solex in een ladekast en een 
concertvleugelboot, dringt de prangende vraag zich op: 
wat sleept de Brabantse komiek nu het podium op? Van 
de Veerdonk: ‘Wat het decor wordt? Ik kan slechts één 
ding verklappen: geen Viking’.

Dit belooft een heerlijke, onbezorgde avond vol hu-
mor te worden!
www.markvandeveerdonk.nl Ca
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Renate Reijnders met  
‘Het Liefdescollege’
Zaterdag 25 januari 2020 om 20.15 uur
Entree: € 17,00

Cabaretière Renate Reijnders wordt ook wel de 
Nederlandse Ruby Wax genoemd. Ze is dit seizoen in 
de Nederlandse theaters te zien met Het Liefdescollege.

De liefdestips die Renate in haar college geeft, werken 
echt. Kom naar Het Liefdescollege voor een romanti-
sche avond met bruikbare tips en hilarische facts over 
de liefde. Dit is een boeiende voorstelling voor men-
sen met een relatie en de happy singles.

Het Liefdescollege is cabaret, show en college ineen. De 
voorstelling is doorspekt met flirttips, nuttige lesjes 
in eerste indruk en wondermiddeltjes die je huidige 
roestige liefdesleven helpen opkrikken. En de lief-
destips werken echt, want het eerste liefdeskoppel is 
al ontstaan door Het Liefdescollege.

De liefdesquiz komt natuurlijk ook aan bod: gaat de 
liefde van de mens door de maag of de neus? Welke 
geur windt mannen op? Hoeveel procent van de 
Nederlanders denkt er weleens over om zijn of haar 
partner te vermoorden?

Je wist niet dat er nog zo veel te leren viel over de lief-
de. Terug de schoolbanken in, maar dan wel met rode 
koontjes, vooral van het lachen.
www.renatereijnders.nl
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Uw adres voor een gezellig feestje, 
een heerlijk arrangement maar ook 
voor een leuke workshop! 

Theetuin Kortenhoeff 
Huijbergseweg 140 
4631 SW  Hoogerheide 
Tel. 06-25006919 
www.theetuinkortenhoeff.nl 

Etten-Leur Torenpad 18A, (076)  203 00 22
Bergen op Zoom Fruiteniersdreef 8, (0164) 26 16 91
Steenbergen Geert Vinckestraat 2A, (0167) 56 64 44
Roosendaal Roselaarplein 19, (0165) 57 03 85
Hoogerheide Raadhuisstraat 83, (0164) 20 14 01 PHONE HOUSE THUIS IN TELECOM

i.c.m. alle netwerken

DE NIEUWSTE 
SMARTPHONES
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Theatergroep Hilaria met  
‘Het jaarfeest van Sint-Hilarius’
Zondag 8 maart 2020 om 14.00 uur
Entree: € 5,00 (geen pauzedrankje)

Wat een feest dat theatergroep Hilaria weer bij ons 
komt spelen! Ze zijn superleuk en origineel. Deze 
voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar en 
duurt ongeveer 60 minuten, zonder pauze.

Voor de kinderen: De voorstelling Het Jaarfeest van Sint-
Hilarius gaat over een middeleeuws feest. Op zo’n feest 
kwam iedereen samen: het volk (dat zijn jullie), geestelij-
ken, de adel (in dit geval een jonkvrouw), valkeniers (om 
shows te geven met hun roofvogels), vendeliers (met 
optocht en vendelzwaaien), soldaten (voor de veiligheid 
en om vechtkunst te demonstreren) en natuurlijk de 
ridders (te paard: ringsteken, toernooi).

Voor de volwassenen: De voorstelling Het Jaarfeest van 
Sint-Hilarius is een middeleeuws spektakel, waarbij een 

aantal vrijwilligers uit het publiek een middeleeuwse 
rol krijgt toebedeeld. Aan bod komen: valkerij, vendel-
zwaaien, ringsteken en paardendressuur. Op het eind is 
er een toernooi tussen een zwarte en witte ridder. Er 
wordt gewerkt met namaakpaarden en de muziek en 
geluidseffecten staan op een geluidsband. De voorstel-
ling is zeer visueel, met weinig tekst maar veel humor. 
Ga erheen met uw (klein)kinderen. U weet niet wat u 
meemaakt! Een uur lang genieten!
www.hilaria.nl Fa
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Acting The Maggot met  
‘The Songs we love so well’
Zaterdag 15 februari 2020 om 20.15 uur
Entree: € 18,00

Acting The Maggot brengt in een ruim twee uur du-
rende voorstelling de allermooiste Ierse liedjes uit hun 
repertoire ten gehore. Deze zeskoppige band zal u 
versteld doen staan van vele Ierse liedjes met een die-
pe betekenis of gevoelige liedjes die vertellen over de 
geschiedenis van het land: liedjes over oorlog en liefde, 
over hongersnood en reizen. Maar ook over bier, whis-
key en feestvieren. Want de bandleden zouden zichzelf 
niet zijn als ze er geen feestje van zouden maken!

Die feesten vieren ze over de hele wereld. Van België, 
Duitsland en Denemarken tot in China. Het is dan 
ook geen wonder dat zelfs de Ierse media regelmatig 
schrijven over deze van oorsprong Brabantse band. 
Ook de Ieren luisteren en kijken steeds weer met 
verbazing naar deze topband. De muzikanten zijn dan 

ook rasentertainers die weten hoe je Ierse muziek ten 
gehore moet brengen.

Deze avond zullen ze met gitaren, bas, drums, viool, 
banjo en accordeon alle gevoelige snaren, toetsen en 
trommels raken die hun instrumenten rijk zijn. De 
 theatershow The songs we love so well wordt slechts 
in enkele theaters gespeeld. Podium Kloosterhof be-
hoort tot deze selecte groep. Hier moet u dus bij zijn!
www.actingthemaggot.nl
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Van Gorsel 
Digital Colour Print

Telefoon: 0164-613609 E-mail: gorseldcp@home.nlBergstraat 34 Calfven

Bedrijfslogo’s op kleding
Bedrukken van T-shirts
Bouwtekeningen
Briefpapier
Clubbladen
Doorschrijfformulieren
Enveloppen
Feestgidsen
Geboortekaartjes
Grootformaat posters 
Jubileumkaarten
Kerkboekjes

Kopiëren
Lamineren
Ontwerpen
Printen
Rouwkaarten
Scannen
Spandoeken
Stempels
Stickers
Trouwkaarten
Vlaggen
Visitekaartjes

Voor fijne diners en uitgebreide 
buffetten. Kijk ook voor onze 
High Tea mogelijkheden.

Grindweg 2, Woensdrecht 
Tel. 0164-612165
www.cafenonplusultra.nl

Voor al uw gelegenheden naar het
gastvrije gelegenheidscentum:

NON PLUS ULTRA

Diverse zalen voor iedere gelegenheid. 
bruiloften • theatervoorstellingen 

vergaderingen • workshops 
rommelmarkten • sportevenementen

Huijbergseweg 3b • 4631 GC Hoogerheide
Tel./Fax.: 0164-65 23 09 • www.mfckloosterhof.nl
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Echt Antwaarps Teater met  
‘Mijne gebuur heeft het zuur’
Zaterdag 21 maart 2020 om 20.15 uur
Entree: € 19,00

Uiteraard ontbreken onze vrienden uit Antwerpen 
niet in ons programma! Het gezelschap bestaat al 
ruim 35 jaar. De acteurs van het blijspel Mijne gebuur 
heeft het zuur zijn: Nicole Laurent, Ruud De Ridder, 
Anke De Ridder, Nick Lafontaine en Ludo De Wit.

Nadine woonde naast haar ouders met haar man 
Harry, maar twee jaar geleden stierf Harry aan een 
hartstilstand. Nadine kon niet langer in het huis blijven 
waar alles haar aan Harry herinnerde. Nu, twee jaar 
later, komt ze haar ouders vertellen dat ze terug wil 
komen. Gust en Edith kunnen hun geluk niet op, tot 
ze horen dat Nadine een nieuwe vriend heeft. Hoe 
zal vader Gust reageren? Zijn overleden schoonzoon 
Harry was immers zijn beste vriend en de ideale 
schoonzoon!

De toneelstukken van het Echt Antwaarps Teater zijn 
humoristisch en het Antwerps dialect - dat overigens 
goed te volgen is - geeft een extra komisch effect. 

U kunt een ontspannen avond vol heerlijke, ongecom-
pliceerde humor verwachten.
www.echtantwaarpsteater.be
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Mannen van Naam met  
‘De Duivelsbrug’
Zaterdag 14 maart 2020 om 20.15 uur
Entree: € 18,00

Ad Grooten, Ton Smulders en Wilbert van Duinhoven 
stonden aan de basis van Pater Moeskroen. Ze zijn 
geen onbekenden voor ons: de vorige keer traden ze 
samen met Sylvia Houtzager (ex-Flairck) op.

Met hun sympathieke presentatie creëren de mannen 
een huiskamersfeer waarin ze moeiteloos schakelen 
tussen hilarische grappen en kleine persoonlijke lied-
jes. Maar net zo gemakkelijk zetten ze een opzwepen-
de Keltische folkdeun in. Daarvoor brengen ze een 
heleboel snaarinstrumenten, fluiten, een accordeon en 
doedelzak mee. 

Tussen de nummers door vertelt zanger-verteller 
Ton Smulders het verhaal van De Duivelsbrug, muzi-
kaal ondersteund door zijn kompanen Ad Grooten en 

Wilbert van Duinhoven. Een spannende oude sage die 
nog steeds actueel blijkt te zijn. Die als spiegel dient: 
was alles wel zo anders vroeger? Gaat het nu beter of 
juist slechter met ons? En hoe staat het met ons more-
le kompas? Zal dat ons wel veilig over de Duivelsbrug 
leiden? Alles wordt duidelijk! Kom het meemaken en 
geniet van de verhalen en prachtige muziek!
www.mannenvannaam.nl
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T  0164 – 65 28 23 
I   www.ilsevastgoed.nl 
E  info@ilsevastgoed.nl 

 

Uw partner bij de verkoop of 
aankoop van een woning. Ook 

voor uw taxaties.

AUTOBEDRIJF ROOMER.BV
Burgemeester Voetenstraat 75, 4641 JB Ossendrecht

0164-672981 - 06-53475074

Dorpsstraat 21 Huijbergen    
Tel: 0164-642680                           

WWW.FLEURIAN.NL



23Stichting Podium Kloosterhof

The U2 Tribute met  
‘Soundtrack of the 80’s’
Zaterdag 11 april 2020 om 20.15 uur
Entree: € 19,00

The U2 Tribute levert absolute topkwaliteit als het 
gaat om de muziek en show van U2. Dit is de meest 
ervaren U2 Tributeband!

De band brengt een liveshow met louter hoogtepun-
ten uit het repertoire van de Ierse superband U2. De 
bandleden spelen de muziek van U2 op een natuurge-
trouwe manier, met veel respect voor het origineel. 
Ze brengen een dynamische liveshow waarin opzwe-
pende meezingers worden afgewisseld met krachtige 
rocknummers en prachtige ballads. Hoewel deze band 
zich allang ruimschoots heeft bewezen, willen de vier 
muzikanten toch elk optreden opnieuw het publiek 
veroveren met alle passie, kwetsbaarheid, melancholie 
en energie die de liveshows van U2 zo bijzonder ma-
ken. De kracht van de bandleden is dat ze elk optreden 

benaderen alsof het hun laatste is. Ze spelen daarbij 
met verschillende thema’s en showelementen uit de 
oorspronkelijke U2-shows, waarbij ruimte blijft voor 
spontaniteit en interactie met het publiek.

The U2 Tribute weet de unieke sound van U2 als geen 
andere band op overtuigende manier neer te zetten. 
De band heeft meer dan 250 internationale concerten 
als bagage en is nu in Hoogerheide te zien!
www.u2tribute.nl Th
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The Bentleys met  
‘To Liverpool and Back’
Zaterdag 27 maart 2020 om 20.15 uur
Entree: € 19,00

The Bentleys (voorheen de band Vezpa) nemen u mee 
op de spannende reis die de popmuziek en rock-’n-
roll maakte van de Verenigde Staten naar Engeland en 
terug.

De rock-’n-roll van Elvis en Chuck Berry had in de 
fifties een enorme impact op de jeugd in de VS én in 
Europa. In Liverpool maakten vier jonge gasten hun 
versie van deze energieke en rebelse muziek. Toen 
The Beatles in de sixties Amerika veroverden, veroor-
zaakten ze een revolutie: The British Invasion. Engelse 
bands verrasten de VS met hun sound, hun looks en 
hun brutaliteit. Iets wat niet onopgemerkt bleef bij 
 jonge Amerikaanse muzikanten.

De vijf bevlogen muzikanten van The Bentleys nemen 

u mee terug naar die tijd. Ze zingen en spelen rhythm-
and-blues van Ray Charles, rock-’n-roll van Jerry Lee 
Lewis, beatmuziek van The Beatles, rock van The Rolling 
Stones, maar ook de Amerikaanse antwoorden daarop, 
zoals The Monkees, Creedence Clearwater Revival, Elvis 
Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash en Chuck Berry.

Een avond golden oldies uit de jaren 50 en 60. To 
Liverpool and Back is een onvergetelijke live-ervaring 
waar het plezier van afspat! Een feestje!
www.thebentleys.nl
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3D ontwerp I projectbegeleiding I realisatie I advies

Passie voor natuur 

a Putseweg 26 
   4641 RS Ossendrecht 

t 06 12 97 55 97 
e roel@dedooij-tuinontwerp.nl 
i  www.dedooij-tuinontwerp.nl 

L i k e  u s  o n  f a c e b o o k
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Frank Evenblij en Erik Dijkstra  
met ‘Bureau Sport in het theater’
Vrijdag 24 april 2020 om 20.15 uur
Entree: € 20,00

Al sinds 2009 maken Frank Evenblij en Erik Dijkstra 
Bureau Sport voor televisie. In 2017 waagden ze de 
stap van televisie naar theater. Sinds die tijd hebben 
ze niets anders dan plezier beleefd aan hun Bureau 
Sport-theatertour. Hoewel de heren iedere week op 
vrijdagmiddag met Bureau Sport op Radio 1 te horen 
zijn en de agenda’s zich vullen met de verschillende 
televisieprogramma’s, maken ze maar al te graag tijd 
vrij voor een avond Bureau Sport in het theater.

In deze voorstelling komen veel vertrouwde Bureau 
Sport-elementen terug. Zo zult u getuige zijn van mes-
scherpe interviews met spraakmakende gasten in ‘De 
Verhoorwagen’ en tijdens ‘Meedoen Met’ onthullen 
bekende topsporters de fijne kneepjes van hun vak.

Daarnaast deelt het tweetal opzienbarende verhalen 
die het tv-programma nooit hebben gehaald. Soms was 
er simpelweg even geen camera in de buurt of waren 
de gedraaide beelden te slecht om uit te zenden. In het 
theater is gelukkig alle ruimte voor de hoogtepunten 
én dieptepunten uit de sport-journalistieke loopbaan 
van Evenblij en Dijkstra.

Reken op een interactieve, prikkelende en vrolijke 
avond totaaltheater met de onmiskenbare signatuur 
van Frank en Erik: boordevol humor, maar altijd serieus 
als het om de inhoud gaat.
https://programma.bnnvara.nl/bureausport  
en  
www.nporadio1.nl/bureau-sport-radio
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Platengastraat 1, Hoogerheide  |  0164 612 494   
info@goossens.org  |  www.goossens.org

verzekeringen
pensioenen
hypotheken

financiële planning
risicomanagement (mkb)

Meer dan lasersnijden...
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Eric-Jan Overbeek & The Fats 
Domino Tribute Band met  
‘A Fats Domino Tribute’
Zaterdag 16 mei 2020 om 20.15 uur
Entree: € 21,00

Op veler verzoek komen Eric-Jan Overbeek & The 
Fats Domino Tribute Band terug naar Hoogerheide. 
Ook in het jaar 2016 en 2018 vormden ze het specta-
culaire slotakkoord van het theaterseizoen.

In dit theaterconcert zullen Fats Domino’s grootste 
hits als Blueberry Hill, I’m Ready, Blue Monday, Ain’t That 
a Shame en I’m Walking de revue passeren, aangevuld 
met een flink aantal nieuwe songs uit Domino’s enor-
me repertoire.
Deze geweldige voorstelling is een explosief mu-
ziekspektakel vol vuur, virtuositeit en humor, met een 
tienkoppige bigband, inclusief een zeskoppige blazers-
sectie. Een eerbetoon aan de muziek van de legenda-
rische Fats Domino.

De Fats Domino Tribute Band staat onder muzikale 
leiding van pianist-zanger Eric-Jan Overbeek oftewel 
Mr. Boogie Woogie, die op dertienjarige leeftijd werd 
gegrepen door de boogiewoogie. Hij toert drie maan-
den per jaar door Amerika en ontving diverse nationa-
le en internationale prijzen.

Dit wordt weer een spetterend eerbetoon, waar-
bij Fats Domino’s grootste hits als een onstuitbare 
stoomtrein aan u voorbij denderen. Probeer dan maar 
eens op uw stoel te blijven zitten!
www.boogieandbluesnight.com M
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Blue Grass Boogiemen en Cor 
Sanne met ‘Grand Old Country’
Zaterdag 2 mei 2020 om 20.15 uur
Entree: € 19,00

In deze muziekvoorstelling hoort u de beste country-
klassiekers uit voornamelijk de fifties en sixties, op ge-
heel eigen wijze gebracht en met uitsluitend akoestische 
instrumenten gespeeld. Denk aan de muziek van arties-
ten als Hank Williams, Johnny Cash, Merle Haggard, 
John Denver, Don Williams en Bill Monroe. Maar ook 
worden er uitstapjes gemaakt naar de rock-’n-roll en 
de popmuziek, uiteraard met een connectie tot de oor-
spronkelijke countrymuziek. Hierbij gaat het om succes-
sen van Elvis Presley, Ricky Nelson en Roy Orbison.

The Blue Grass Boogiemen en Cor Sanne: hartver-
scheurende muziek uit het gouden tijdperk voor 
country en rock-’n-roll. Authentieke zang en virtuoze 
instrumentatie en dat alles 100% akoestisch. Kleding 
als in oude USA-films.

Bent u liefhebber van countrymuziek en/of geïnteres-
seerd in de mooie historie van dit kleurrijke genre? 
Of hebt u gewoon zin in een avond vol prachtige lied-
jes, met de hand gespeeld en uit het hart gezongen? 
Dan mag u Grand Old Country zeker niet missen!
www.bluegrassboogiemen.nl
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Moleneind 25
4641 SB  Ossendrecht
0164-672429

www.autoservice-ossendrecht.nl
info@autoservice-ossendrecht.nl

Uw adres in de regio voor:
- In- en verkoop nieuwe en 

gebruikte auto´s
- Onderhoud en reparatie 

alle merken
- APK

- Aircoservice
- Schadeafwikkeling
- Ruitherstel en -vervanging
- Winter en zomerbanden

Staalconstructies
Trappen en bordessen
Las- en reparatiewerk
Montage
Stalen ramen en -deuren
Plaatwerk
Draai- en freeswerk

Postweg 8
4631 RZ  Hoogerheide
Tel.: 0164-610107
Fax: 0164-610466
E-mail: info@hvbconstructie.nl
Internet: www.hvbconstructie.nl
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Overzicht voorstellingen

Podium Kloosterhof
Theaterseizoen 2019-2020
Dag Datum Aanvang Voorstelling Entreeprijs
za 15 juni 2019 20.15 uur Presentatie-avond seizoen 2019-2020 gratis
za 21 sept 2019 20.15 uur Doe Maar Na: Doe Maar Tribute € 19,00
za 12 okt 2019 20.15 uur Jan Rot: ‘O ja!’ (jaren 90) € 18,00
za 26 okt 2019 20.15 uur Queen Tributeband Crazy Little Things:  
   A Night with Queen € 19,00
za 9 nov 2019 20.15 uur Basily Gipsy Band:  
   Het verborgen land van de zigeuners € 19,00
za 23 nov 2019 20.15 uur ABBA Gold Europe: A Tribute to ABBA € 23,00
zo 24 nov 2019 13.00 uur Sinterklaasvoorstelling* € 3,00** 
zo 24 nov 2019 15.00 uur Sinterklaasvoorstelling* € 3,00**

za 30 nov 2019 20.15 uur Hans Visser en Irena Filippova:  
   Rembrandt & de Gouden Eeuw € 18,00
za 14 dec 2019 20.15 uur Diamonds on the Rocks:  
   A Tribute to Neil Diamond € 19,00
za 18 jan 2020 20.15 uur Ogham: Celtic Songs and Tunes € 18,00
za 25 jan 2020 20.15 uur Renate Reijnders: Het Liefdescollege € 17,00
za 8 febr 2020 20.15 uur Mark van de Veerdonk: Geen Viking € 18,00
za 15 febr 2020 20.15 uur Acting The Maggot: The Songs we love so well € 18,00
zo 8 maart 2020 14.00 uur Theatergroep Hilaria:  
   Het jaarfeest van Sint-Hilarius € 5,00**

za 14 maart 2020 20.15 uur Mannen van Naam: De Duivelsbrug € 18,00
za 21 maart 2020 20.15 uur Echt Antwaarps Teater: Mijne gebuur heeft het zuur € 19,00
vr 27 maart 2020 20.15 uur The Bentleys: To Liverpool and Back € 19,00
za 11 april 2020 20.15 uur The U2 Tribute: Soundtrack of the 80’s € 19,00
vr 24 april 2020 20.15 uur Frank Evenblij en Erik Dijkstra:  
   Bureau Sport in het theater € 20,00
za 2 mei 2020 20.15 uur Blue Grass Boogiemen en Cor Sanne:  
   Grand Old Country € 19,00
za 16 mei 2020 20.15 uur Eric-Jan Overbeek & The Fats Domino Tribute Band:  
   A Fats Domino Tribute € 21,00

* Kaarten voor de sinterklaasvoorstelling zijn verkrijgbaar in de foyer van MFC Kloosterhof en bij Primera 
Niels van Elzakker. U kunt ze niet via de website van Podium Kloosterhof bestellen.

** Alle prijzen zijn inclusief een pauzedrankje met uitzondering van de kindervoorstellingen.
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Tickets bestellen via onze website
Entreekaarten bestellen via onze website is snel en gemakkelijk. U kiest thuis in alle rust uw voor-
stellingen uit. U betaalt via internetbankieren en daarna ontvangt u een e-mail waarin u leest hoe u 
uw e-tickets downloadt. Kaarten bestellen kan tot 30 minuten voor aanvang van een voorstelling.
Voor online entreekaarten betaalt u dezelfde prijs als voor kaarten die u op een andere manier koopt 
(via het bestelformulier op bladzijde 33 van dit programmaboekje of in MFC Kloosterhof).

Hier vindt u een stap-voor-stapbeschrijving om uw kaarten online te bestellen.

1. Ga naar onze website: www.podiumkloosterhof.nl.
2. Klik op Agenda.
3. U ziet het overzicht van alle voorstellingen in een bepaalde maand.
4. Scrol naar de gewenste voorstelling.
5. Klik achter deze voorstelling op Kaarten.
6. U bent in het scherm waar u kaarten kunt bestellen.
7. Wilt u meer dan één kaart bestellen, klik dan op +.
8. Klik op Plaats bestelling.
9. Plaatst u voor het eerst een bestelling? Klik dan op Registreer. 

Bij uw volgende bestelling kunt u  inloggen met uw e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord.
10. Vul uw persoonlijke gegevens in. 

Kies een wachtwoord. 
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Vink dan aan: Abonneer je op onze nieuwsbrief. 
Vink desgewenst ook aan: Houd me op de hoogte van aankomende evenementen.

11. Klik op Bewaar.
12. U ziet het overzicht van uw reservering. 

Klopt uw bestelling niet? Klik op Bestelling wijzigen. 
Is uw bestelling in orde? Vink dan aan: Ik accepteer de Algemene Voorwaarden en de Privacy 
policy.

13. Klik op uw betaalwijze: Kies een bank, VISA of Mastercard. 
U wordt doorgelinkt naar internetbankieren.

14. Klik na uw betaling op Afronden.
15. Klik in het volgende scherm op Download tickets.
16. Print uw tickets en neem deze op de dag van de voorstelling mee naar ons theater.  

U kunt uw tickets ook op uw smartphone laden en bij de ingang van de theaterzaal tonen om 
te laten scannen.
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De Putse Vishandel

Tervoplein 8,  4645 HR Putte  •  Tel. 0031 (0)164 - 603 831
www.deputsevishandel.nl   •   info@deputsevishandel.nl

Ons assortiment bestaat uit:
Mosselen • Oesters • Gebakken vis • Vele soorten verse en gerookte vis
Kant en klaar producten • Vers schoongemaakte maatjes (nieuwe haring) • Catering (opgemaakte schalen)

openingstijden:    ma-don   09.00-17.30 uur
vrijdag    09.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur / zondag 09.00-16.00 uur

GRATIS PARKEREN

U kunt ook 
in de winkel

genieten van onze
overheerlijke 
visgerechten!
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Bestelformulier seizoen 2019-2020
Naam:  

Adres:  

Postcode:  Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Ik bestel kaarten voor de volgende voorstellingen:

Naam voorstelling Aantal Prijs per kaart Totaal

  × € €

  × € €

  × € €

  × € €

  × € €

  × € €

  × € €

  × € €

  × € €

  × € €

  × € €

  × € €

  × € €

  × € €

  × € €

  × € €

 Administratiekosten € 3,00

 Totaal te betalen €

Maakt u direct na verzending/inlevering van dit aanvraagformulier het juiste bedrag over op bankrekening-
nummer NL.50.RABO.010.92.44.532 t.n.v. Podium Kloosterhof, Hoogerheide o.v.v. uw postcode en 
huisnummer. 
Voor betaling vanuit het buitenland is het BIC-nummer van de Rabobank: RABONL2U.
Het bestelformulier stuurt u in gesloten gefrankeerde envelop naar: Secretariaat Podium Kloosterhof, t.a.v. 
Cees van Rijsbergen, Postbus 108, 4630 AC Hoogerheide. 
U kunt uw envelop ook inleveren bij MFC Kloosterhof, Huijbergseweg 3b, Hoogerheide.
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www.autoschadefredvandenbergh.nl

autoschade 
van den Bergh

Gratis leenauto bij schadeherstel!

Opel Vivaro voor zakelijke klanten
Maak een afspraak via 0164-674 375

Inbraakbeveiliging voor uw bedrijf of bij u thuis

Middenweg 14 - 4631ST Hoogerheide - Tel. 0164-604772
www.rvhelectrotechniek.nl - info@rvhelectrotechniek.nl

◆ Licht en kracht installaties
◆ Inbraakbeveiliging
◆ Preventieadviezen
◆ Meet en regeltechniek
◆ Telefonie en data
◆ Inspecties en keuringen

◆ Camera beveiliging
◆ Paneelbouw
◆ Lichtberekeningen
◆ Energiemetingen
◆ 24 uur 7/7 servicedienst

www.image-productions.nl
Trotse huisleverancier van Podium Kloosterhof
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Praktische informatie
Informatie en contact
Website: www.podiumkloosterhof.nl
E-mail: info@podiumkloosterhof.nl
Telefoon: 0164-620221

Locatie theater
Multifunctioneel Centrum (MFC) Kloosterhof
Huijbergseweg 3b
4631 GC Hoogerheide

Gratis parkeren
Bij MFC Kloosterhof zijn twee parkeerterreinen 
met 250 parkeerplaatsen waar u gratis kunt 
parkeren.

Over Podium Kloosterhof
De Stichting Podium Kloosterhof is in 2005 
opgericht. In theaterseizoen 2019-2020 vieren 
wij ons 15-jarig jubileum! Podium Kloosterhof 
draait volledig op enthousiaste vrijwilligers met 
liefde voor het theater. Op de avond van de 
voorstelling zorgen wij bij toerbeurt voor de 
ontvangst van het publiek, de kaartverkoop, de 
organisatie in de theaterzaal, het begeleiden van 
de artiesten, de technische ondersteuning van 
licht en geluid enzovoort. Bij alle voorstellingen 
kunt u bij onze vrijwilligers terecht met vragen 
of opmerkingen.

Aanvangstijden
De avondvoorstellingen van Podium Kloosterhof 
beginnen om 20.15 uur. In het overzicht op 
bladzijde 29 vindt u de aanvangstijd van de mid-
dagvoorstellingen. Wij verzoeken u om op tijd te 
komen. Bij sommige voorstellingen is het name-
lijk niet toegestaan om na aanvang publiek toe te 
laten. Als deze voorstellingen een pauze hebben, 
mag u na de pauze de theaterzaal in. U hebt geen 
recht op restitutie van het entreegeld. Voorkom 
dus teleurstelling en vertrek op tijd van huis.

Entreekaarten scannen
Bij binnenkomst in de theaterzaal scannen wij 
uw entreekaart. Dit gaat snel als iedereen zijn 
of haar kaart individueel aanbiedt met de bar-
code naar boven. U kunt uw e-ticket ook op uw 
smartphone laten zien en scannen. Vergroot dan 
de afbeelding van de barcode.

Toegangsprijs inclusief pauzedrankje
De toegangsprijs is bij bijna alle voorstellingen 
inclusief een pauzedrankje. Bij de kindervoor-
stellingen is geen consumptie inbegrepen. Na 
het scannen van uw entreekaart ontvangt u een 
consumptiebon. Als er geen pauze is, kunt u uw 
consumptiebon na afloop van de voorstelling 
gebruiken.

Entreekaarten kopen
Er zijn verschillende manieren om entreekaar-
ten te kopen.
• U bestelt online: www.podiumkloosterhof.nl. 

Op bladzijde 31, Tickets bestellen via onze 
website, vindt u een praktische handleiding.

• Als online bestellen niet lukt, kunt u een e-mail 
met vermelding van de gewenste kaarten 
sturen naar info@podiumkloosterhof.nl. U 
geeft daarbij aan of u de kaarten via de mail of 
per post toegestuurd wilt krijgen. De kosten 
hiervoor zijn € 3,00 en dit bedrag wordt 
toegevoegd aan uw totale bestelling.

• U vult het bestelformulier op bladzijde 33 
van dit programmaboekje in en volgt de 
aanwijzingen onder het formulier.

• Vanaf 1 september 2019 zijn kaarten te koop 
aan de bar in de foyer van MFC Kloosterhof.

• Wanneer een voorstelling niet is uitverkocht, 
kunt u een half uur voor aanvang van de show 
kaarten kopen aan de theaterkassa in de hal 
van MFC Kloosterhof.
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Kijk iedere maand
naar ons  
kunst & cultuur  
programma POD!UM 
bij ZuidWest TV

Luister iedere vrijdag
van 19:00 tot 21:00 uur 
naar ons theater 
programma Spotlight
op ZuidWest FM
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Voorstelling annuleren
Wat te doen als u onverwacht niet naar een 
voorstelling kunt komen? Tot één week voor 
de voorstelling kunt u uw entreekaarten om-
ruilen voor een andere voorstelling van een 
vergelijkbaar bedrag of retourneren tegen een 
tegoedbon. Per geruilde kaart betaalt u € 2,00. 
Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld 
een ziekenhuisopname, kunt u entreekaarten 
omruilen voor een andere voorstelling van een 
vergelijkbaar bedrag of retourneren.

Wachtlijst uitverkochte voorstelling
Kort voor of op de dag van de voorstelling 
zelf komen er soms kaarten terug in de ver-
koop. Bij een uitverkochte voorstelling kunt 
u dan ook uw naam en telefoonnummer op 
onze wachtlijst laten zetten. Stuur een e-mail 
naar  info@ podiumkloosterhof.nl of bel met 
0164-620221.

Vrije plaatskeuze
In de theaterzaal kiest u zelf een plaats uit op de 
tribune. Vanaf iedere plaats hebt u goed zicht op 
het toneel.

Rolstoelgebruikers en mindervaliden
Hebt u een rolstoelplaats nodig of bent u slecht 
ter been? In dat geval is het mogelijk om een 
zitplaats op de eerste rij te reserveren. Wij ver-
zoeken u dit bij de bestelling van uw kaarten per 
e-mail kenbaar te maken. Stuurt u uw e-mail naar 
info@podiumkloosterhof.nl. Wij reserveren dan 
graag een plaats voor u.

Slechthorenden of slechtzienden
Op de eerste en tweede rij is een ringleiding aan-
wezig. Wenst u hiervan gebruik te maken? Laat 
het ons weten door een e-mail te sturen naar 
info@podiumkloosterhof.nl. Voor slechtzienden 
reserveren wij ook graag een zitplaats vooraan.

Roken, eten en drinken
Ons theater is rookvrij. Het is niet toegestaan om 
etenswaren en drank mee te nemen in de zaal.

Garderobe
Er is een gratis, onbewaakte garderobe. In ver-
band met de veiligheid is het op last van de 
brandweer niet toegestaan om uw jas mee te 
nemen in de theaterzaal.

Mobiele telefoon
Het gebruik van een mobiele telefoon kan 
storend zijn voor de artiesten of andere bezoe-
kers. Ook kunnen mobiele telefoons storingen 
veroorzaken op de geluidsapparatuur. Schakel 
daarom vóór aanvang van de voorstelling uw mo-
biele telefoon uit of zet deze in vliegtuigmodus.

Beeld- en geluidsopnamen
Het is niet toegestaan om tijdens de voorstelling 
te fotograferen, te filmen of geluidsopnamen te 
maken, zonder vooraf gekregen toestemming 
van de artiest(en) of organisatie.

Nazit
Na afloop kunt u onder het genot van een 
drankje nog even napraten. Vaak komen de ar-
tiesten ook wat drinken.

Wijzigingen voorbehouden
Voor alle in het programma vermelde data, 
programmatitels enzovoort geldt: wijzigingen 
voorbehouden.

Nieuwsbrief
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Ga dan 
naar www.podiumkloosterhof.nl en klik bij 
‘Onze nieuwsbrief’ op ‘Aanmelden’. U kunt zich 
ook inschrijven door een e-mail te sturen naar 
info@podiumkloosterhof.nl.

Cadeaubon
Geef eens een cadeaubon van Podium Kloosterhof 
cadeau! U kunt deze bestellen via ons secretari-
aat: info@podiumkloosterhof.nl of 0164-620221. 
U bepaalt zelf de waarde van de cadeaubon. 
Wilt u een voorstelling tegen een cadeaubon 
inwisselen, bel of mail dan ook even met ons 
secretariaat.




