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Hans & Grietje de Musical (4+) | zo. 8 oktober, 12.00u & 15.00u Fotogra� e Nick van Ormondt

UITGELICHT: SAVE THE DATE! 
Theater de Speeldoos bestaat 40 jaar en dat vieren we uiteraard graag met u tijdens 
ons speciale jubileumweekend op 16 en 17 september. Het feestprogramma is te 
vinden op onze website.

zaterdag 16 september, 20.30 uur | SEIZOENSOPENING: DDF Crew – Retuned
De DDF Crew is een professioneel entertainment team uit Vlaanderen met als specialisatie 
touwtje springen. Ze werden vooral bekend als winnaar van Hollands Got Talent in 2012. 
Kom genieten van de muziek, dans, humor, spektakel en vooral veel touwtje springen...

zondag 24 september, 10.00 uur Peuter- en kleuterbios | Masha en de beer (AL)
Een speciale � lmvoorstelling voor onze jongste bezoekers. Met het licht niet helemaal 
uit en het geluid wat zachter kunnen de kleine � lmliefhebbers genieten van Masha en 
de Beer. En papa en mama of opa en oma hoeven het niet benauwd te krijgen van kleine 
wiebelbillen en trappelende ontdekkers-voetjes, want de zaal zit er vol mee en iedereen 
snapt dat lang stilzitten best nog moeilijk is. Ook een ideale ochtend dus voor een eerste 
� lmbezoek.

dinsdag 26 september, 20.30u Sanne Wallis de Vries | GUT (reprise)
Wat o.a. voorbij komt in deze voorstelling: het mysterie man (dat almaar groter wordt) 
en hoe je onderbuikgevoelens naar de juiste uitgang te sturen. Daar gaat Sanne met 
u aan werken. Ze heeft er #zinin! Bent u erbij? Gut. “Perfect getimed topprogramma” – 
Theaterkrant ***** | “Een van de beste voorstellingen van het seizoen” – NRC ****
zondag 8 oktober, 12.00 uur & 15.00 uur

Hans & Grietje De Musical (4+) | met o.a. Keet
‘Knibbel, Knabbel, Knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje?’ Het eeuwenoude sprookje 
keert terug in een spiksplinternieuw, kleurrijk jasje. Voorzien van een nieuw, suikerzoet 
decor en uiteraard swingende meezingliedjes. Dé familievoorstelling die je niet mag 
missen!

za. 4 november, 20.30 uur | Henk Poort – Ik ben mijn lied
In ‘Ik ben mijn lied’ zingt Henk Poort nummers uit zijn omvangrijke repertoire (musical, 
operette, opera en pop) en kruipt hij in de huid van kleurrijke personen uit zijn verleden 
en gunt het publiek een kijkje achter de schermen van de wereld van de musical en de 
opera.

zo. 5 november, 16.00 uur Allemaal Vriendjes (3+) – Het leukste kindertheaterfestival
Nog nooit eerder zagen we zoveel populaire TV vriendjes in één theatervoorstelling 
bij elkaar! Zo ontmoeten we Bart, Bibi en de VivaVogelverschrikker op de gezelligste 
BiBaboerderij van de hele wereld; Pim & Pom, de bekende katten van Fiep Westendorp, 
die dol zijn op kattenkwaad uithalen; de twee vrienden Fred & Ed en het vierjarige meisje 
Chloe, die met haar Toverkast de meest fantastische avonturen beleeft tijdens haar 
verkleedpartijtjes. 

12/9 Jackie (16+) � lm
17/9 Paulien Cornelisse – laatste kaarten cabaret
19/9 A United Kingdom (12+) � lm
23/9 Manchester bij the sea (12+) � lm
28/9 Van Mondriaan tot Vughts  design� lm
29/9 Pieter Derks - UITVERKOCHT cabaret 
30/9 IVC Avond Rotary Club Vught muziek
7/10  Youp van ’t Hek - UITVERKOCHT  cabaret
13 t/m 22/10 De Bossche Komeediete gast  toneel
26/10  Dudok Kwartetkamer muziek
27/10 The Originals muziek
28/10 Leonie Meijer & Band muziek
29/10  Nasrdin Dchar toneel
2/11 Veldhuis & Kemper – laatste kaarten cabaret
4/11 De Partizanen cabaret
9/11 Percossa muziek
10/11 Cantare muziek

Theater de Speeldoos, Vliertstraat 6 VUGHT | 
www.theaterdespeeldoos.nl | T 073 6565588 

Op 8 september as. vindt de Dag 
van de Scheiding plaats. Deze 
wordt georganiseerd door de 
Vereniging familierechtadvocaten 
en scheidingsmediators, de VFas. 
Veel advocatenkantoren stellen 
hun deuren open zodat u hen kunt 
bezoeken en vragen kunt stellen.
Deze dag is er niet om het scheiden 
te stimuleren, maar om er aandacht 
voor te vragen dat Scheiden een 
zorgvuldig proces is waarbij oog 
moet zijn voor alle aspecten van de 
echtscheiding, zowel de emotionele 
als de zakelijke. Het geeft een 

mogelijkheid om geheel vrijblijvend vragen te stellen aan deskundigen. Op 
8 september gaan ook al onze deuren in Vught, Boxtel, Oisterwijk, Tilburg 
en Son van 09.00uur tot 14.00 uur  open om u te ontvangen. Dit kost niets.
Omdat wij advocaten zijn, hebben wij ons te houden aan de regels van 
de Orde van Advocaten. Wij voldoen aan de gestelde opleidingseisen 
en handelen conform de normen en gedragsregels van de Orde van 
advocaten. Daarom zal onze secretaresse eerst uw naam willen weten, 
zodat er gecheckt kan worden op tegenstrijdig belang. 

Ook geeft de dag van de Scheiding de mogelijkheid om kennis te maken 
met een van onze vfas-mediators. Indien u van plan bent om te komen, 
adviseren wij u wel om samen te komen. Het is een mediator niet 
toegestaan om eerst inhoudelijk met de een te spreken en dan inhoudelijk 
met de ander. Mediation is een open proces waar iedereen moet weten wat 
de anderen te zeggen hebben.

Ook op andere dagen kunt u ons kantoor bellen voor een afspraak. Wij 
staan voor u klaar. Bezoek ook eens onze website voor familierecht voor 
een vaste prijs. Geen verrassingen achteraf, snel en deskundig, zodat je 
weet waar je aan toe bent.

Wij heten u van harte welkom op 8 september 2017!

Open spreekuur Dag van de Scheiding
van 09.00 uur tot 14.00 uur 
Vught: Sint Michielsgestelseweg 8, 5261 NH, tel ;088-1410800
Boxtel: Parkweg 12, 5282SM, tel: 088-1410800
Tilburg: Ellen Pankhurststraat 1 N, 5032MD, tel: 088-1410899
Oisterwijk: Leerfabriek KVL aan de Almystraat 14, 5061 PA te Oisterwijk, 
tel: 088-1410899
Son: Ekkersrijt 1412, 5692 AK te Son en Breugel, tel:088-1410800

De sectie Familierechtadvocaten van Bogaerts en Groenen advocaten  
leveren laagdrempelige en  hoogwaardige kwaliteit.  Elke donderdag-
ochtend van 09.00 tot 10.30 u is er een gratis spreekuur in Villa Oldenburg 
te Vught. Ook in Oisterwijk, Tilburg,  Boxtel en Son zijn de spreekuren 
gratis. Voor meer informatie; zie de website: www.bgadvocaten.nl of neem 
contact op met Liedeke Floris (088-1410800)

Gratis inloopspreekuur in Vught
Elke donderdag van 9.00 tot 10.30 uur verzorgt mr. Liedeke Floris,  advocaat 
en scheidingsmediator bij Bogaerts & Groenen advocaten een gratis inloop-
spreekuur in Villa Oldenburg (voormalige Speelburcht) te Vught. Iedereen kan 
dan vrijblijvend binnenlopen voor vragen over echtscheiding, alimentatie of 
andere juridische kwesties.

Bogaerts & Groenen advocaten
Elke donderdag van 9.00-10.30 Villa Oldenburg
Sint Michielsgestelseweg 8, 5261 NH Vught.
Of maak een afspraak voor een kosteloos en 
vrijblijvend gesprek op een ander moment: 
Telefoon 088-1410800
WWW.BGADVOCATEN.NL

Dag van de Scheiding,
wat is dat nu weer?

Mr. Liedeke Floris


