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DOMINO.18
Dick Spierenburg 

De bouwstenen voor het moderne leven

Dineren. Vergaderen. Gamen. De architectonische modules van de Domino.18 zijn de 
bouwstenen voor al je activiteiten. Koppel ze aan elkaar, van welke kant je maar wilt. 
Speel met drie hoogtes. En creëer jouw skyline. De losse stoffering op het bovenvlak 
geeft het nuchtere ontwerp een royaal karakter. Een effect dat kan worden benadrukt 
door de stofkeuze.
 
Alle blokken bieden rondom hetzelfde comfort. Zo bouw je aan de voorkant een lounge-  
of tv-hoek, en aan de achterkant een lees-, eet- of werkplek. De zitvlaktes, driehoekige  
kussens en optionele brede arm bieden voor elk moment de ultieme ondersteuning,  
ook aan uw dienblad of laptop. Een familiediner? Rol de hoge zitblokken aan tafel.  
De Domino.18 is net zo dynamisch als het leven zelf.

www.montis.nl
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DE CAMMELEUR  |  Hoge Ham 126  |  5104 JK Dongen  |  0162 31 20 00
www.decammeleur.nl 

Beste theaterliefhebber,
 

De kop is eraf! We kunnen terugkijken op ons eerste theaterseizoen in de  
“nieuwe” Cammeleur. Het was een prachtig seizoen vol muzikale, humoristische  
en ontroerende voorstellingen. Ook dit seizoen hebben we weer een mooi  
theaterprogramma, dat wij met trots presenteren!
 
Om u te blijven verrassen hebben we wederom een gevarieerd aanbod. Houd  
u meer van cabaret? Of toch van dans? Bent u een echte liefhebber van toneel?  
Of wat dacht u van een leuke voorstelling met de kinderen? Het komt dit seizoen  
allemaal voorbij in De Cammeleur. 
 
Zoals u van ons gewend bent, maken wij van uw theaterbezoek een compleet en  
gezellig avondje uit. Het hapje na de voorstelling is ook in De Cammeleur niet  
weg te denken en bij de meeste voorstellingen is een drankje inbegrepen.
 
Samen met onze partners Het KunstPodium, ContourdeTwern en Bibliotheek  
Theek 5 maken wij van De Cammeleur dé ontmoetingsplek van Dongen. Houd  
onze website en social media in de gaten, want we zullen u dit seizoen nog vaker  
verrassen met evenementen en activiteiten die wij samen met onze partners  
gaan organiseren.
 
Kortom: wij staan te popelen om u te mogen ontvangen in De Cammeleur! 
Graag tot snel!
 

Jurgen Jansen & Roxanne Petermeijer
Management Stichting DonckHuys



Pattonstraat 6 in Dongen  |  +31 (0)162 38 62 08  |  mark.vandenbroek@closer2talent.com  |  www.closer2talent.com

Lees meer over ons op www.cambreurcollege.nl



 
DE CAMMELEUR
Hoge Ham 126  |  5104 JK Dongen
0162 31 20 00  |  www.decammeleur.nl 

KAARTVERKOOP
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.decammeleur.nl  en 
tijdens kantooruren bij de informatiebalie van De Cammeleur. Indien de  
voorstelling niet is uitverkocht zijn kaarten ook aan de deur verkrijgbaar.
 
DRANKJE
De meeste voorstellingen zijn inclusief een drankje. Het drankje naar  
keuze uit het standaardpakket wordt in de pauze of bij een doorlopende 
voorstelling na afloop aangeboden.
 
AANVANG
Bijna alle voorstellingen beginnen om 20.15 uur. Bij kindervoorstellingen of 
matinees gelden er afwijkende tijden. Controleer voor de zekerheid altijd de 
aanvangstijd op uw toegangskaart of kijk op de website. De zaal gaat  
doorgaans 10 minuten voor aanvang van de voorstelling open.
 
KOM OP TIJD!
Laatkomers proberen we, in overleg met de productie, nog na te plaatsen in 
de zaal. Het kan dan wel voorkomen dat u niet kunt plaatsnemen op de stoel 
van uw keuze of moet wachten tot na de pauze. Dit om de artiest en  
het overige publiek niet te storen.
 
PLAATSEN
De tribunestoelen in de theaterzaal zijn genummerd. Als een voorstelling, 
lezing in een andere zaal plaatsvindt, wordt gebruik gemaakt van vrije  
plaatsen. 
 
ROLSTOELPLAATSEN
Indien u met een rolstoel komt, vernemen wij dat graag voor de voorstelling, 
zodat wij daar rekening mee kunnen houden.
 
VOORZIENINGEN VOOR SLECHTHORENDEN
Voor slechthorenden beschikken wij over geluidversterkende apparatuur.  
De apparatuur is te leen bij de informatiebalie van De Cammeleur.
 

GOED OM TE WETEN!

VERHINDERD
Bent u onverhoopt verhinderd voor een voorstelling, dan kunt u uw 
kaarten tijdens kantooruren, tot uiterlijk twee weken voor de voorstelling 
ruilen voor een andere voorstelling of een tegoedbon. De tegoedbon is 
onbeperkt geldig.
 
WIJZIGINGEN
Wijzigingen in het programma en prijswijzigingen zijn voorbehouden. 
Stichting DonckHuys behoudt tevens het recht voorstellingen te  
annuleren of op een andere locatie dan aangekondigd te laten  
plaatsvinden. Ook kan besloten worden tot gedeeltelijk gebruik  
van een zaal. 

PARKEREN
In de Hoge Ham bevinden zich enkele parkeerplaatsen. Er zijn  
invalide-parkeerplaatsen voor de ingang van De Cammeleur. 
Tevens bevindt zich hier een ‘Kiss and Ride’-strook. Hier kunt  
u iemand afzetten en weer ophalen. 

Parkeermogelijkheden in de nabije omgeving
•  Recht tegenover De Cammeleur zijn enkele parkeerplaatsen
•   Parkeerterrein Jumbo  

Let op: dit parkeerterrein sluit na 20.00 uur!
•  Parkeerterrein Binnenhoven / Aldi
•  Parkeerterrein Looiershof
•   Parkeerterrein Wilhelminaplein  

Vanuit hier kunt u door het park wandelen naar  
De Cammeleur.

DE CAMMELEUR CADEAUBON
Leuk om te geven of cadeau te vragen!
Verkrijgbaar bij de informatiebalie van 
De Cammeleur.





Cabaret  |  zaterdag 21 september 2019

‘Love is wonderful!’ was de eerste zin die Karin in haar leven las, op de 
boekentas van haar oudere broer. ‘Kaatje, wat is love?’ vroeg hij haar vaak 
en dan antwoordde ze verrukt: ‘Wonderful’. 

‘Kaat, wat is love?’ vroeg-ie haar pas nog. Ze antwoordde bedrukt: ‘Gelul’ 
en begon aan haar 3e chocoladebol. Eten is er genoeg in Karins leven, 
maar liefde… daar zal ze geen obesitas van krijgen. 

Liefde... wist u dat een baby die wel eten krijgt, maar géén liefde eerder 
overlijdt dan een baby die wél liefde krijgt, maar geen eten?

Afgelopen met de wild om zich heen schoppende en spugende cabaretière. 
Karin verwelkomt haar publiek in een warm bad van liefde, bijgestaan 
door twee “stagiaires” vanuit de coulissen. Niet schrikken als Karin u  
af en toe kopje onderduwt, da’s lief bedoeld.

KARIN BRUERS 
LOVE IS WONDERFUL  (TRY-OUT)

20.15 uur  |  € 18,50 inclusief consumptie

Wat zijn we trots dat Javier Guzman in ons theater staat! Deze cabaretier 
heeft al talrijke voorstellingen in de Nederlandse theaters op zijn naam 
staan maar misschien ken je hem ook van TV. Naast de vele  
cabaret-voorstellingen en conferences waarmee hij succes had, speelde  
hij o.a. in ‘Flikken Maastricht’ en ‘Bluf’. 

Na de voorstelling ‘Ga-Bie-Jer’ is Javier Guzman dit jaar terug met de  
spraakmakende cabaretvoorstelling Guzmán. In Guzmán kijkt hij terug  
op zijn grillige leven, zijn stormachtige carrière en hij vertelt dingen die 
je nog niet van hem wist. Dingen die wellicht herkenbaar zijn, dingen  
die op zijn minst opmerkelijk zijn, dingen die opzienbarend zijn.  
Zijn het ontboezemingen?  Wie weet. Het zijn onder andere juist die  
dingen waar je normaal gesproken misschien niet eens om moet lachen, 
maar vanavond zeker wel. Ben erbij!

JAVIER GUZMAN
GUZMÁN

20.15 uur  |  € 20,00 inclusief consumptie

Cabaret  |  zaterdag 7 september 2019
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HOVENIERSBEDRIJF DONGEN
06-55 344 533

WWW.RONBERGERSTUINEN.NL

Looiersplein 17-19 Dongen  |  0162 312 777

Stel jouw eigen ring samen!
                                              Jouw smaak, jouw combinatie

C
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Bijoux & Cadeaux
1991

MCMXCI

Simon Vestdijkstraat 89 Dongen
06 48234185  |  www.mvgtimmerwerken.nl

Voor al uw soorten 
timmerwerken  
in en om het huis,
voor particulieren 
en bedrijven!



WEET JE NOG WEL…2  EEN KOFFER VOL MET LIEDJES (TRY-OUT)

Muziek  |  zondag 29 september 2019

Na de succesvolle theatertour ‘Weet je nog wel’ zijn de drie bekende theatersterren Tony Neef, Ruud Bos en Maaike Widdershoven terug  
met ‘Weet Je Nog Wel - deel 2’. 

Als u van musicals houdt, heeft u Tony Neef ongetwijfeld al in een topproductie zien ‘shinen’. Tony Neef werd onder meer bekend door zijn vertolking van 
de rol van Chris in ‘Miss Saigon’. Daarvoor was hij te zien in ‘Jeans’ en ‘Evita’ en vervolgens speelde hij rollen in onder andere ‘Chicago’, ‘Titanic’, ‘Saturday 
Night Fever’ en ‘Les Misérables’. En ook Maaike Widdershoven heeft haar sporen o.a. in musicalland verdiend; ze is bijvoorbeeld bekend van ‘The Sound of 
Music’, ‘Elisabeth’ en vertolkte diverse rollen in grote klassieke producties. Ruud Bos zingt niet alleen maar is ook een bekend liedjesschrijver; hij schreef 
o.a. ‘Telkens Weer’ van Willeke Alberti en composities voor Toon Hermans, Wim Sonneveld en Gerard Cox.

Het trio verrast u met hun mooie uitvoeringen  
van prachtige Nederlandstalige liedjes die 
nooit vergeten mogen worden. Deze keer 
met parels van o.a. Frans Halsema, Robert Long,  
Gerard Cox, Adèle Bloemendaal, Wieteke van Dort,  
Toon Hermans, Paul de Leeuw en Benny Nijman.

Oubollig? Truttig? Nee, hoor! En dat gaat het 
ook nooit worden als je de teksten en 
melodieën hun werk laat doen. In dit  
knusse programma zijn Tony, Maaike en 
Ruud totaal zichzelf. Ze ontroeren, ze  
verbazen, ze laten schateren en verstillen. 
Ook het publiek doet ertoe; het drietal gaat 
verschillende keren met ze in gesprek. Er 
wordt ongedwongen meegezongen en een 
gezellige sfeer gecreëerd, waardoor iedereen 
een heerlijk middagje heeft.

15.00 uur  |  € 21,50 inclusief consumptie



ContourdeTwern

R-Newt Jongerenwerk

Wij zijn er voor u in de wijk én in De Cammeleur. Bij 
ContourdeTwern kunt u terecht voor onder andere:

• Actief in buurten, wijken en kernen van Dongen
• Buurtbemiddeling 
•  Vrijwilligersondersteuning
• Mantelzorgondersteuning
• Weduwe- en weduwnaarsgroep (lotgenotencontact)
• Financieel en juridisch spreekuur
• Ondersteuning burgerinitiatieven
• Taalontwikkeling

Kijk voor het complete overzicht van onze diensten en 
activiteiten op www.contourdetwern.nl/dongen.

Onze jongerenwerkers begrijpen jongeren en sluiten aan 
bij hun leefwereld. Bij R-Newt kun je terecht voor onder 
andere: 

•  Individuele coaching en ondersteuning 
•  Groepsactiviteiten (koken, muziek, sport)
• Hulp bij geldzaken en formulieren
•  Ondersteuning bij scholing, werk en vrije tijd
• Talentontwikkeling
•  Ondersteuning van jonge mantelzorgers

Benieuwd naar wat R-Newt voor jou kan betekenen? 
Check www.r-newt.nl. 

adres De Cammeleur 
  Hoge Ham 126
  5104 JK Dongen
mail  infodongen@contourdetwern.nl
tel   0162 314 138

adres JW De Poort 
  Gasthuisstraat 3
  5104 HP Dongen
mail  info@r-newt.nl 
tel   0162 317 361



Kind  |  woensdag 16 oktober 2019

Omdat een feest moet knallen! 

Zijn de professoren van Mad Science nu helemaal gek geworden? Het ziet 
er wel naar uit. Tijdens deze energieke kindervoorstelling trakteert  
Mad Science je op het leukste en meest spectaculaire uit de wereld van  
de wetenschap.

De makers van Mad Science verbazen kinderen, dagen ze uit én maken ze 
slimmer. Meer dan 200 professoren brengen jaarlijks 300.000 kinderen 
door heel Nederland in aanraking met het leukste van de wetenschap en 
techniek. Meestal op scholen, maar nu ook in het theater!

Samen met de profs ga je op zoek naar de formule om het coolste feest  
te geven! Uitnodigingen versturen, liedjes zingen, kaarsjes uitblazen,  
trakteren en muziek. Er komt nogal wat bij kijken! Of dat allemaal lukt en 
of het een knalfeest gaat worden? Wie weet. Knallen doet het sowieso!

Leeftijd: 5 tot 12 jaar

MAD SCIENCE 
HET GROTE MAD SCIENCE THEATERFEEST

15.00 uur  |  € 12,50 inclusief consumptie

Speciale 
KINDER

voorstelling



www.dongenpallets.nl

Innovatieve partner in 
houten pallets en verpakkingen



Muziek  |  zondag 27 oktober 2019

‘Music is the universal language of mankind’ 
- Henry Wadsworth Longfellow

Deze uitspraak komt volledig tot z’n recht bij de muziek van het  
wereldmuziekensemble LUKIC’.

Da te nema is een afwisselend en meespelend programma met eigen  
muziek en parels uit de mediterrane, balkan- en zigeunermuziek.  
LUKIC’ is herkenbaar aan de organische en natuurlijke klank. Tussen de  
muziek door worden verhalen verteld; soms sprookjesachtig, soms geestig 
of scherpzinnig. Het repertoire van LUKIC’ is oprecht, boeiend,  
avontuurlijk, lyrisch en ongeremd. 

Mile Lukic’ weet zich omringd door musici uit de bovenste regionen 
van de (wereld)muziekscene: violiste Aili Deiwiks (o.a. Ernst Jansz), 
percussionist Henk Wanders (Orchestra, Frank Boeijen, Makis Seviloglou) 
en contrabassist Norbert Leurs (oa. Gé Reinders, John Helliwell, Quatro 
Ventos, Iain Matthews).

Mile Lukic’, zang & gitaar | Aili Deiwiks, viool, piano, ukelele |  
Norbert Leurs, contrabas  | Henk Wanders, percussie.

LUKIC’ 
DA TE NEMA

Cabaret
vrijdag 8 november 2019

Jim Speelmans is een begrip in het stand-up comedy circuit. Kent u hem 
niet? Dan heeft u waarschijnlijk al vaak om hem gelachen zonder dat u het 
wist! Hij is namelijk al jarenlang de tekstschrijver voor grote namen in de 
Nederlandse cabaretwereld. 
Inmiddels trad Jim ook op met zijn eigen show: ‘Wat goed is komt snel.’ 
Leuke spreuk voor een tegeltje in uw slaapkamer, maar voor theater gaat 
dit niet altijd op. Want tegenwoordig is ‘t gemeengoed om op toneel  
te staan met slechts een microfoon, een rode draad en een boodschap. 
Maar of dat de beste resultaten oplevert? Jim Speelmans toont aan dat  
er meer mogelijk is. Eerlijk, scherp van geest, teder en humoristisch  
tegelijk, dat is Jim Speelmans.

Zijn nieuwe show Huppethee is een dynamische solovoorstelling met  
een hoge grapdichtheid. Een komische, kleurrijke voorstelling van  
een getalenteerd theaterdier.

JIM SPEELMANS  
HUPPETHEE

20.15 uur  |  € 20,00 inclusief consumptie

15.00 uur  |  € 17,00 inclusief consumptie

Gezien op 
ORANJEPARK

festival



De juiste weg naar
           de beste koffie...

Lage Ham 186-188  |  5102 AE  Dongen  |  0162-315285  |  www.ekskoffie.nl



Cabaret  |  woensdag 20 november 2019

Het leven is net een zwembad. En Kees van Amstel zwemt niet. Hij staat 
maar een beetje bang langs de kant… toe te kijken hoe anderen het hoofd 
boven water proberen te houden. Althans, dat zegt zijn therapeut.  
Dan kun je twee dingen doen: langs de kant blijven staan of vol het leven 
in duiken. Kees koos de derde optie: hij zocht een nieuwe therapeut.  
En hij maakte een nieuw cabaretprogramma. Met verhalen. En grappen. 
Veel grappen. 

Kees van Amstel is comedian bij het beroemde gezelschap ‘Comedytrain’, 
heeft een wekelijkse column in De Nieuws BV op NPO Radio 1, schreef voor 
het Correspondents’ Dinner (speech Mark Rutte), maakte cabaret voor 
‘Spijkers met Koppen’ en is tevens één van de breinen achter het  
programma ‘Dit Was Het Nieuws’. 

“Kees van Amstel laat zijn verhalen glanzen.” - NRC
“Absoluut. Te gek.” - Jacques d’Ancona (Dagblad vh Noorden)

KEES VAN AMSTEL 
EEN BANG JONGETJE DAT HELE ENGE  
DINGEN DOET

20.15 uur  |  € 18,00 inclusief consumptie
Vanwege het succes van vorig jaar is Jelle Amersfoort weer terug met een 
nieuwe versie van het Pepernotenpopconcert. Want wat is er gezelliger 
dan zingend de Sinterklaastijd in te gaan? Alles mag: dansen, zingen, 
springen of zwaaien! 

De Pepernotenpopconcerten zijn zwaar vet voor kinderen in de  
basisschoolleeftijd. Wat dacht je van swingen op ‘Zie ginds komt de 
stoomboot’, keihard meezingen met ‘Oh, kom er eens kijken’ of  
twisten op ‘Sinterklaas Kapoentje’? Het mag allemaal! 

Steevast een energiek, aanstekelijk muziekfeest met massa’s kleine én 
grote meezingers, dansers en springers. Jelle rules! Niet te vergeten:  
ook ontzettend leuk voor ouders, opa’s en oma’s.

En last but not least: na de voorstelling 
zijn er Pietjes in het Grand Café van 
De Cammeleur.    

JELLE AMERSFOORT
PEPERNOTENPOPCONCERT

14.30 uur  |  € 11,00

Kind  |  woensdag 27 november 2019

Speciale 
KINDER

voorstelling



 

 

 

 

 

 

 
Op zoek naar een nieuwe uitdaging?  

Ardagh Group is altijd op zoek naar nieuwe collega’s in de 
techniek! 

 
De glasfabriek in Dongen, onderdeel van Ardagh Group, is een van de grootste producenten van 
glasverpakkingen voor de drank- en voedingsindustrie in Europa. Kom jij uit de omgeving van Dongen en heb jij 
affiniteit met de techniek? Neem dan eens een kijkje op onze vacaturesite. 
 
Over Ardagh Group Wij geloven er sterk in  dat het succes van ons bedrijf afhankelijk is van het succes van 
onze mensen. Wij streven er dus naar om een omgeving te creëren waar onze mensen zich gewaardeerd voelen, 
zij hun kennis en vaardigheden optimaal kunnen benutten en waar hun successen worden gevierd. 
Aangezien ons product en de techniek die daarbij komt kijken een hele specifieke branche is, investeren wij veel 
tijd en geld aan het opleiden van onze medewerkers.  
 

Kijk voor meer informatie en onze vacatures op 
www.ardaghgroup.com/careers 

Staat er geen passende vacature bij, reageer dan door middel van een open sollicitatie.  



20.15 uur  |  € 18,00 inclusief consumptie

GESTAMPTE MEISJES  F*KE IT

Cabaret  |  zaterdag 30 november 2019

Soms lijkt het leven één grote show. Door social media en de ‘hoe gaat het? Met mij goed’ gesprekken lijkt het of het met ieder een om je heen goed gaat, 
behalve met jou. Durven we nog eerlijk antwoord te geven? En wordt er dan oprecht geluis terd? Mogen we eerlijk zijn of moeten we liegen en altijd blij ven 
lachen? Hoe lang kan jij dit volhouden en wanneer begin nen jouw leugens je in te halen? En wat gebeurt er als je faalt?
 
De drie jonge meiden van Gestampte meisjes maken fysiek cabaret. Hun voorstellingen zijn snel met dans en beats, opgevolgd door kwetsbare verhalen en 
altijd een onverwachte twist. En niet te vergeten... met een schaamteloos rauw randje. Na het succes van ‘BALLEN 2.0’ maken De Gestampte Meisjes een 
show vol magie en illusies waarin alles goed lijkt te gaan. Toch hebben ze een probleem... ze proberen net als zoveel anderen de schone schijn hoog te
houden.  Maar wat schuilt er nou écht achter die lachende gezichtjes?
Deze show is herkenbaar en geschikt voor volwassenen én jeugd die zelf veel met social media doen.

De Gestampte Meisjes maken op zeer geestige wijze gehakt van het ideaal-beeld dat media neerzetten van jonge vrouwen en hun gedrag ten aanzien van mannen 
– Theaterkrant
De Gestampte Meisjes maken snelle, komische voorstellingen, vaak heel persoonlijk en de schaamte voorbij. Confronterend en ongegeneerd – **** Theaterkrant



CAMMELEUR CABARET CAFÉ

Cabaret  |  zondag 8 december 2019

gewoon
KUUS

Emmastraat 31  5104 AR Dongen 
06 53 28 54 80

www.gewoonkuus.nl
Veelzijdig in elke vorm  |  DTP - DRUK - MEDIA

VOOR EEN

HELDERE 
KIJK OP 

COMMUNICATIE

Op twee zondagmiddagen wordt zaal 7 in De Cammeleur omgetoverd  
tot het Cammeleur Cabaret Café; een ware comedy club. Je kunt voor  
het eerst een zondagmiddag heerlijk lachen in dit Cabaret Café op  
zondagmiddag 8 december. De tweede editie vindt plaats op  
zondagmiddag 29 maart 2020.

Tijdens elk Cabaret Café zie je een sneak preview of try-out van een  
voorstelling die wellicht volgend seizoen in zijn geheel in de theaters  
te zien zal zijn, of een nieuw cabarettalent dat zich voorstelt aan het  
Dongens publiek. 

De line-up voor het Cabaret Café wordt minimaal 2 weken van tevoren  
via www.decammeleur.nl bekend gemaakt. 

15.00 uur  |  € 8,00



DAAN BOOM   DE EERSTE

Cabaret  |  vrijdag 13 december 2019

Daan Boom had eigenlijk rapper, acteur, illusionist, 
dolfijnentrainer, profvoetballer of president willen 
worden. Precies daarom werd hij afgewezen op de  
toneelacademie: hij wilde ‘te veel‘. 

Inmiddels heeft Boom ook al een hoop gedaan:  
hij maakte met vrienden het TV-programma Streetlab, 
hij heeft op het filmfestival in Cannes met de winnaars 
op het podium gestaan (uiteraard zonder dat zij dit 
doorhadden), De Vijfde van Beethoven gedirigeerd 
voor een orkest, een marathon gelopen (uiteraard  
zonder hiervoor te trainen), Maarten van Rossem nét 
niet aan het lachen gekregen en bij Sterren op het  
Plein voor 15.000 man opgetreden. En nog véél meer.

‘Maar waarom zo veel, Daan Boom? Wanneer is het 
genoeg, welke leegte probeer je te vullen?’ 
Daan Boom: ‘Nou, denkbeeldige Zomergasten- 
interviewer, dat is een goede vraag. En hoe beter  
daar antwoord op te geven dan in de vorm van mijn 
allereerste one-man-show in het theater.’ 

En wat hij daar gaat doen? Wat denkt u zelf?  
Veel te veel natuurlijk: streetdancen, zingen, rappen, 
pianospelen, schreeuwen, huilen, miepen, maar ook 
sociale experimenten uithalen, verhalen vertellen uit 
de Kelderklasse en bovenal: heel veel lachen. 

20.15 uur  |  € 17,00 inclusief consumptie



Cabaret  |  zondag 22 december 2019

Slecht slapen, weinig eetlust, buikpijn, hoofdpijn, plotselinge  
koortsaanvallen, overspannen of superdruk gedrag; het zijn allemaal 
herkenbare symptomen die zich manifesteren rond Sinterklaas en Kerst. 
En die treffen niet eens alleen overgevoelige kinderen; ook een nuchter 
zieltje kan behoorlijk op tilt slaan. Hoe blijft de feestmaand feestelijk? 
Hoe houden we het vrolijk? Met deze voorstelling dus!

Over kerstmarkten bezoeken, Sylvana Simons, goede voornemens,  
All you need is love, kersthits, Zwarte Piet-hooligans, bunkeren,  
de Top-2000 en de Sinterklaasconference. En natuurlijk mag het  
kerstverhaal - het tweeduizend jaar oude mirakel dat door  
Andy Marcelissen in een modern jasje is gestoken - niet ontbreken.

ANDY MARCELISSEN 
HIJ KOMT, HIJ KOMT!

20.15 uur  |  € 18,00 inclusief consumptie

EINDE
JAARS-

voorstelling

© FOTOGRAFEN:

So Long Cohen  |  Tjeerd Postma 
Daan Boom  |  Corne van der Stelt 
Mark van de Veerdonk  |  Cathrien van de Veerdonk 
Doet sneeuw pijn  |  Annemieke van der Togt 
Enge Buren BASTA!  |  Studio Loerijzer
Pieter Jouke  |  Thierry Schut
Javier Guzman Guzmán  |  Chloé Leenheer
Jim Speelmans  |  Nico Hofstra
Kees van Amstel  |  Simone Peerdeman
Angela Groothuizen  |  Marthe Hennink 
Karin Bruers  |  Merlijn Doomernik
Joris Linssen & Caramba - RAAK!  |  Corbino
Pepernotenpopconcert  |  Nienhuis  |  Bos21
Weet je nog wel 2  |  Mischa Muijlaert
VT LUKIC  |  Ton-Gelsing
Mannen van Naam  |  Jaap Reedijk
Stefano Keizers   |   Lotte Bronsgeest
Marlon Kicken  |  Dave van Hout
Nabil  |  Diligentia, Anne van Zantwijk
Partita  |  Kim Doeleman



Kind  |  zondag 5 januari 2020

REMCO THEATER-KUNST 
HET VERDWENEN IJSJE (PREMIÈRE)

14.30 uur  |  Volwassenen € 7,50  |  Kinderen € 5,00

Speciale 
KINDER

voorstelling

‘Mannen van Naam’ bestaat uit drie rasmuzikanten die hun sporen  
verdienden bij o.a. ‘Pater Moeskroen’. Ze verstaan de kunst van het  
schrijven van liedjes vol humor en melancholie en weten goed hoe je het 
publiek vermaakt. 

In dit vijfde theaterprogramma vertelt zanger Ton Smulders het verhaal 
van ‘DE DUIVELSBRUG’, muzikaal ondersteund door zijn kompanen  
Ad Grooten en Wilbert van Duinhoven. Dit is een spannende oude sage die 
nog steeds actueel is en als spiegel dient: was alles wel zo anders vroeger? 
Gaat het nu beter of juist slechter met ons? En hoe staat het met ons  
morele kompas? Zal dat ons wel veilig over de Duivelsbrug leiden? Met  
hun sympathieke presentatie creëren de mannen een huiskamersfeer 
waarin ze moeiteloos schakelen tussen hilarische grappen, persoonlijke 
liedjes of een opzwepende Keltische folkdeun. 

MANNEN VAN NAAM
DE DUIVELSBRUG

20.15 uur  |  € 17,00 inclusief consumptie

Muziek  |  vrijdag 10 januari 2020

Remco van Remco Theaterkunst is woonachtig in Dongen. Hoe leuk is het 
dat de première van deze voorstelling in De Cammeleur plaatsvindt! 

De nieuwe voorstelling ‘Het verdwenen ijsje’ is een hele leuke voorstelling 
met zeer tot de verbeelding sprekende poppen over ‘goed zijn zoals je 
bent’. 

Pluis vindt Loesewies heel erg leuk. Maar ziet Loesewies hem wel staan? 
Pluis vraagt oom Bob om hulp. Oom Bob is erg van de sterke verhalen, 
maar komt toch met een goed plan voor een heel speciaal cadeau.  
Daarmee gaat Pluis vast indruk maken op Loesewies! 

Dit is een leuke voorstelling met aansprekende poppen, waarin er  
van alles mis gaat maar alles gelukkig uiteindelijk weer op zijn pootjes 
terecht komt.



Als er een bijzondere voorstelling in Dongen is, kan 
het niet anders dan dat we onze eigen Dongense 
danstalenten ook een paar minuten op het podium 
gunnen. Daarom wordt het voorprogramma van de 
voorstelling van het internationaal danstheater 
verzorgd door dansleerlingen van  
Het KunstPodium. 

Over de voorstelling 
Een virtuoos gesprek tussen twee dansers, een  
violist en het genie Johann Sebastian Bach. 
‘Creativity is more than just being different.  
Anybody can play weird; that’s easy. What’s hard  
is to be as simple as Bach. Making the simple,  
awesomely simple, that’s creativity.’  
- Charles Mingus

Dans en muziek spreken! Laat u zich meevoeren 
door de choreografie die Neel Verdoorn creëerde 
voor het unieke danskoppel Francesca Peniguel 
en Jeroen van Acker? Samen met de muziek die 
violiste Tanya Schaap speelt, ontstaat een  
meeslepende en intrigerende performance,  
waarin de tijdloosheid en de genialiteit van  
Bach de dansers gevangen houdt. Tanya speelt  
de partita’s 2 en 3 van Bach voor solo-viool;  
deze worden gezien als de parels van zijn  
onuitputtelijke oeuvre en staan in deze  
voorstelling centraal.
 
Er is altijd iets niet. Niets is ooit volmaakt. Men zal 
nooit ophouden te verlangen. Maar dat is wel de  
basis om steeds, soms met de moed der wanhoop, 
iets nieuws te beginnen. De menselijke  
onvoltooidheid zorgt voor dynamiek. Er moet  
iets gebeuren, het is de bron voor creativiteit. 

STG MUSICA EXTREMA 
ISM INTERNATIONAAL DANSTHEATER 
PARTITA

19.30 uur  |  € 21,50 inclusief consumptie

Dans  |  woensdag 15 januari 2020

Voorprogramma 
door HET 

KUNSTPODIUM



‘Sorry dat ik geen tijd wilde maken, dat ik het allemaal vergeten ben.  
Sorry dat ik er niet altijd voor je was, dat ik er nooit voor je was,  
sorry dat ik je ben tegengekomen, sorry dat je mij hebt leren kennen. 
Sorry voor de hele mikmak, sorry voor alle keren. Sorry voor het huis  
en de spullen, voor de rook en voor de dieren. Sorry voor mij en sorry  
voor alle andere mensen.’

STEFANO KEIZERS  
SORRY BABY 

20.15 uur  |  € 18,50 inclusief consumptie

Cabaret  |  vrijdag 24 januari 2020

DonckHuys exploiteert De Cammeleur en De Geubel en  
biedt daarnaast een gevarieerd theater- en activiteiten- 
programma. We bieden multifunctionele ruimtes voor  
verenigingen, clubs of andere groepen die iets willen  
organiseren en daarvoor een plek nodig hebben.

De ruimtes variëren in capaciteit van 2 tot 1000 personen  
en zijn voorzien van technische middelen. Door de  
moderne en sfeervolle uitstraling, is De Cammeleur  
de perfecte locatie voor (zakelijke) evenementen en  
activiteiten. Wij faciliteren alle bijeenkomsten in  
De Cammeleur en indien gewenst ondersteunen we  
bij de organisatie. 

Wilt u na uw bijeenkomst genieten van een hapje of  
een drankje? Geen punt, wij exploiteren in hetzelfde  
pand ook het gezellige Grand Café De Cammeleur.  

MEER INFORMATIE?
Neem voor meer informatie contact met ons op via  
0162 - 31 20 00 of mail naar info@donckhuys.nl

EVENEMENT OF 
VERGADERING?
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Met haar 60e verjaardag in zicht, is zangeres en actrice Angela Groothuizen 
nog altijd één brok creativiteit. Ze staat dit seizoen op de planken met een 
nieuw, meeslepend theaterprogramma waarin liedjes en anekdotes elkaar 
afwisselen. ‘Lueke binge’ is de cryptische titel van haar nieuwe  
voorstelling. Die is afkomstig van haar dochters. Op een strippenkaart  
die Angela 15 jaar geleden op moederdag kreeg stond dat ze ‘lueke binge’ 
met hun moeder wilden doen. Ze waren nog niet zo goed in spelling,  
ze bedoelden ‘leuke dingen doen’. Nu Angela 60 wordt en haar dochters 
volwassen zijn, is het hoog tijd om die strippenkaart te gaan innen.

In Lueke Binge bepaalt Angela haar positie in onze steeds sneller  
draaiende wereld. Deze rasvertelster pakt je bij de kladden met een  
prachtig verhaal en wondermooie nieuwe liedjes die je in je kern raken.

ANGELA GROOTHUIZEN
LUEKE BINGE 

15.00 uur  |  € 19,50 inclusief consumptie

Muziek  |  zondag 9 februari 2020 Muzikaal cabaret  |  vrijdag 6 maart 2020

Uit het immense repertoire van dit unieke muzikale cabarettrio werd een 
geheel nieuw programma samengesteld! Meer dan 25 jaar hilarische, 
maffe, gekke, absurdistische, gevoelige, kritische liedjes en acts leverde 
een schat aan materiaal op om uit te putten en daaruit ontstond BASTA! 
De grootste hits ‘mogen’ worden meegezongen, maar ook kleine subtiele 
liedjes komen aan bod. De ene origineel, de ander opgepoetst en aan deze 
tijd aangepast. Ook nieuw werk zal niet worden geschuwd!

Leest u het goed? “Mogen worden meegezongen?!”                                           
Jazeker, alles kan, omdat het publiek mede de avond bepaalt! Er zal dus 
geen show dezelfde zijn. De afscheidstournee vol anekdotes, onthullingen 
en verhalen over ruim 25 jaar succesvol toeren langs allerlei theaters, 
 podia, festivals en feesten, is slechts 1 seizoen te zien en daarmee  
‘BASTA!’

ENGE BUREN  
BASTA!

20.15 uur  |  € 21,50 inclusief consumptie



Pieter wil de wereld graag een stukje beter maken. Maar ja, dan zal hij die 
wereld eerst even beter moeten begrijpen. En dat is lastig, want meestal 
leeft hij in zijn eigen wereld. In een hoofd dat bol staat van de gedachten. 
Van de hersenactiviteiten. De gedachtespinsels. Continu vallen hem  
dingen op, schieten hem ideeën te binnen, slaat zijn fantasie op hol. 

‘Zijn associaties zijn geestig en vindingrijk.’ (NRC).

Zijn brein kookt over van de overpeinzingen. In ‘Gloeiende Plaat’ spuit 
alles eruit. Pieter Jouke kan een aardig potje rennen, maar zijn hoofd  
slaat nog hollender op hol. Dat weten we van ‘De Staat van Verwarring’. 
Van ‘Padoem Patsss’, de ‘Humormarathon’ en ‘Zondag met Lubach’.  
En dat weten we nu ook van ‘Gloeiende Plaat’. 
Wat een wereld! 

PIETER JOUKE
GLOEIENDE PLAAT (REPRISE)

20.15 uur  |  € 17,00 inclusief consumptie

Cabaret  |  zaterdag 14 maart 2020

Muziek  |  zaterdag 21 maart 2020

JORIS LINSSEN & CARAMBA  
RAAK! (REPRISE)
Laat je verrassen door het enthousiasme van zanger/tv-presentator  
Joris Linssen en zijn muzikale vrienden. Al meer dan tien jaar zetten ze 
elke theaterzaal op de kop.

Raken en geraakt worden, daar draait alles om. En dat doen deze  
topmuzikanten vol overgave met hun opzwepende liedjes, prachtige 
ballades, ontroerende levensverhalen, gevoelige teksten en loepzuivere 
samenzang. Een theaterconcert vol interactie, energie en ontroering. 
Recht in het hart: RAAK!

‘Zoveel enthousiasme, gevoeligheid en muzikaliteit.  
Dit blijft nog lang bij me.’

‘Deze avond zal ik niet vlug vergeten, maar als een parel in mijn  
hart bewaren.’

20.15 uur  |  € 20,50 inclusief consumptie



De bekende liedjesschrijver en zanger Leonard Cohen is voor velen een 
grote legende. In ‘So long Cohen’ zoekt schrijver Bas Steman uit wie hij 
was en waarom hij zovelen inspireerde. Tijdens deze zoektocht klinken 
Cohens prachtige liederen, vooral in de sfeer van het origineel. 

Zanger, cabaretier Ernest Beuving doet Leonard Cohen herleven en 
zoekt mee. Via imitaties/ persiflages laat hij karikaturale tafelgastheren 
meepraten, van o.a. Maarten van Rossum en Nico Dijkshoorn tot dominee 
Gremdaat. 
Marlies Claassen en Ariane Greep zingen mee en vertolken ook een aantal 
Cohennummers.
 
Kortom, een heerlijke avond Cohenmuziek met humor en ontroering,  
in een oprechte zoektocht naar ieders persoonlijke inspiratie door de 
diepe ziel van Leonard Cohen.

Bas Steman (schrijver, verteller)
Ernest Beuving (zang, cabaret, gitaar)
Marlies Claasen (zang, verteller)
Ariane Greep (zang)
Tom Klein (gitaar)

ERNEST BEUVING 
SO LONG COHEN

20.15 uur  |  € 18,50 inclusief consumptie

Wil je een zondagmiddag lekker lachen? Kom dan naar het Cammeleur 
Cabaret Café; een ware comedy club. 

Tijdens dit cabaret café zie je een sneak preview of try-out van een  
cabaret-voorstelling die wellicht volgend seizoen in zijn geheel in de  
theaters te zien zal zijn, of een nieuw cabarettalent dat zich voor komt 
stellen aan het Dongens publiek. 

De line-up voor het Cabaret Café wordt minimaal 2 weken van tevoren  
via www.decammeleur.nl bekend gemaakt. 

CAMMELEUR CABARET CAFÉ

15.00 uur  |  € 8,00

Cabaret  |  zondag 29 maart 2020

Muziek  |  zaterdag 4 april 2020
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Cabaret  |  woensdag 8 april 2020

Verbale slapstick vol mallotige meningen, onzinnige omdraaiingen en 
slimme schijnbewegingen. Zie hier het handelsmerk van cabaretier  
Mark van de Veerdonk. Ook zijn nieuwe voorstelling is weer een ware  
flipperkast vol stuiterende grappen; ontiegelijk lachen, onder het motto 
‘Het leven is geen grap, je moet het er zelf van maken’. In ‘Geen Viking’ 
doet de Brabander verslag van een bizar incident uit zijn leven waar hij 
misschien niet sterker maar wel veel joliger uit is gekomen. En dat is ook 
wat waard.

Wie de afgelopen jaren zijn optredens meemaakte, weet dat het draait  
om die ene vraag: wat wordt het decorstuk? Na een vliegende wc-pot,  
een halve deux chevaux, een gecrashte solex in een ladekast en een  
concertvleugelboot… wat sleept Mark nu het podium op?  
“Wat het decor wordt? Ik kan slechts één ding verklappen; geen Viking”. 

MARK VAN DE VEERDONK
GEEN VIKING

20.15 uur  |  € 18,00 inclusief consumptie

De meest goedlachse cabaretier uit Brabant zit in de lift! Hij begon als 
tonprater, werd stand-up comedian en speelt nu de theaterzalen plat 
als cabaretier. In zijn nieuwe voorstelling zit Marlon Kicken letterlijk in 
de lift! Dit is natuurlijk de makkelijkste en snelste manier om boven te 
komen, maar is het soms niet slimmer om de trap te nemen? In zijn derde 
theatervoorstelling ‘In de lift’ neemt Marlon je mee van het verleden,  
naar het heden en de toekomst. Wie kwam hij tegen? En wat staat hem 
nog te wachten?

Met een humoristische blik becommentarieert Marlon Kicken de wereld 
om zich heen. Deze meester-verteller zorgt ervoor dat iedereen zich  
bijzonder voelt en als hij over zijn avonturen praat, is het net alsof je er 
zelf bij bent geweest! 

MARLON KICKEN
IN DE LIFT 

20.15 uur  |  € 18,00 inclusief consumptie

Cabaret  |  zaterdag 18 april 2020



Cabaret  |  vrijdag 1 mei 2020

“En weer een toptalent uit Brabant”. Zo luidt de titel van de lovende 
recensie die Nabil ontving voor zijn tweede avondvullende voorstelling 
‘Monopoly’. 
Geld. We kunnen niet meer zonder. Maar maakt geld ons gelukkig,  
gemeen, gemakzuchtig of gewoon gek? Maak kennis met Nabil.  
Deze talentvolle en veelzijdige theatermaker komt in zijn tweede  
programma tot de kern. Deze Brabantse drop-out uit een bijstandsgezin, 
leidt het publiek over de straten van Monopoly langs de wijze lessen van 
zijn moeder. In zijn eigen Monopoly van pianospel, stand-up, zang en 
typetjes vertelt hij een prachtig verhaal waarin zijn zwakte uiteindelijk 
zijn kracht is geworden. Pak je kans; je kan tenslotte je geld maar één keer 
uitgeven. Met een beetje geluk is het nog vrij parkeren ook!

“Het is anderhalf uur trillen van genot. ‘Monopoly’ is een ongelooflijk rijk 
programma.” (Theaterkrant)

NABIL AOULAD AYAD  
MONOPOLY  (REPRISE)  

20.15 uur  |  € 17,00 inclusief consumptie



Toneel  |  vrijdag 8 mei 2020

Eindelijk hebben ze elkaar gevonden. Ze beginnen een leven samen en krijgen 
een prachtige zoon. Dan gaat hij zoals elk jaar skiën met vrienden. Maar deze 
keer komt hij niet meer terug. Na de begrafenis rest er een levensgroot gat dat 
opnieuw gevuld moet worden. Maar hoe? 

De makers van ‘LEEF!’, ‘PAAZ’, ‘Ma’ en ‘Emma wil leven’ brengen met  
‘Doet sneeuw pijn’ een tragikomische monoloog over een vrouw die de dood  
van haar man een plek heeft te geven, maar tegelijkertijd ook als moeder door 
moet met het dagelijks leven. Een verhaal over een ondenkbaar verlies, maar 
ook over de onwaarschijnlijke kracht om opnieuw te beginnen, gebaseerd op 
het boek van journalist Carolien Spaans.

SOLOSTORY  DOET SNEEUW PIJN

20.15 uur  |   € 22,50 inclusief inleiding  
en consumptie

Voorafgaand aan de  
voorstelling is er een  
inleiding van ongeveer  
30 minuten.  
Om 19.15 uur vertelt  
dramaturg Annemiek Lely 
meer over de inhoud en  
achtergrond van de  
voorstelling.



Horen, Zien en Meedoen

Initiatieven die het 
verschil maken, 
daar doen we graag
aan mee.
Wil je meer weten over onze maatschappelijke 
betrokkenheid in Tilburg en omstreken? 
Kijk dan op:
www.rabo.nl/tilburg/meedoen.


