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NIET MET MIJ HE! 
  auteur en regie: Frank DE KAEY 

van 16 september tot en met 23 oktober 2022 

cast: Liliane DOREKENS, Anne Mie GILS                                                                  

Theo VAN BAARLE, Michaël ZANDERS en Frank DE KAEY  
 

Omwille van gezondheidsredenen wordt Jeanine, ex cafébazin van ‘Het Dokske’ 

door haar zoon verplicht om haar intrek te nemen in Residentie 

‘Ochtendgloren’, het duurste en meest luxueuze Woon-Zorg-Centrum                     

van België. Ze wordt er hartelijk ontvangen door Gérard, kolonel-op-rust,               

en iets minder hartelijk door Anne-Sophie, gravin Agie de Sandhoven.                               

Beetje bij beetje en met heel veel humor, leren ze elkaar beter kennen en 

komen verrassende geheimen uit het verleden naar boven.. 

Het eerste stuk van Frank De Kaey gaat U doen schateren                                            

van het lachen en onverwacht ontroeren.  

 

DE SCHEVE SCHAATS 
  auteur en regie: Jeroen MAES 

van 11 november tot en met 18 december 2022 

cast: Gerdy SWENNEN, Maike BOERDAM                                                        

Maarten BOSMANS, Thomas VAN GOETHEM en Frank DE KAEY                                                                  

Tot grote vreugde van Marcel zijn alle vijvers dichtgevroren en wil hij samen 

met zijn goede vriend Theo gaan schaatsen. Eenmaal bij Theo valt de afspraak 

in het (ijskoude) water: wegens een dringende zakelijke verplichting                             

kan hij niet mee. Regine, de vrouw van Theo, voelt de ontgoocheling                       

bij Marcel en stelt voor dat zij met hem mee gezellig gaat schaatsen.                                                       

Het duurt dan niet lang of de twee schaatsen scheef….                                                                                                 

Hilariteit verzekerd met deze dolle komedie van Jeroen Maes!!! 

IK SPRING UIT EEN VLIEGMACHIEN                                                                                    
auteur: John GODBER – regie Frank DE KAEY                                                                                                                       

van 20 januari tot en met 26 februari 2023                                                                                  

met Marc VERBRUGGEN, Anne-Mieke RUYTEN, Daisy THYS                                        

Door VAN BOECKEL, Annik PAUWELS, Paul MAES en Anne VAN OPSTAL             

Misschien bent U wel iemand die het alles behalve prettig vindt om een 

vliegtuig in te stappen. U bent dan zeker welkom op deze cursus ‘Overwin je 

vliegangst’. En achteraf mag U mee voor de initiatievlucht boven België.                  

Maak uw gordels stevig vast voor de meest absurde voorstelling van 2023! 

µ 

GELUKSNUMMERS                                                            

auteur: Mike YEAMAN – regie Ron CORNET                                                                         

van 17 maart tot en met 23 april 2023                                                                               

cast: Theo VAN BAARLE, Daisy THYS, Dirk BOSSCHAERT                                           

Door VAN BOECKEL, Mathias DANEELS, Iante BEYE en Reggy TURNEER                   

Den Bompa woont sinds jaren in bij zijn dochter en schoonzoon, maar dit loopt 

niet altijd van het gekende leien dakje. Kleindochter en kleinzoon werken hem 

meer wel op de zenuwen dan niet en dit gevoel is regelmatig wederzijds.               

Tot de dag dat de 6 Lotto-nummers van den Bompa zijn uitgekomen.                                                                                            

Maar waar hebben ze dat formulier nu weer gelegd?  

 

 

 

IK HEB ZIN IN JOU! 
auteur: Sébastien CASTRO - regie: Frank DE KAEY 

van 12 mei tot en met 18 juni 2023 

cast: Mathias DANEELS, Tom DINGENEN, Pieter VAN KEYMEULEN                 

Dorothy WUYTS, Sandrine VAN HANDENHOVEN en Daphne PAELINCK                 

We sturen allemaal tientallen sms’jes of whatsappjes per dag zonder er vaak  

bij na te denken. Maar wat als je de verkeerde sms verstuurt naar je ex                   

in plaats van je nieuw lief? Het ene misverstand stapelt zich boven op het 

andere en de oplossing lijkt steeds verder en verder weg.                                           

Deze nieuwe komedie  vol misverstanden staat garant                                                  

voor een dolkomische afsluiter van het seizoen. 



 

 

ABONNEMENTSAANVRAAG EWT-THEATER 

Naam:  …………………………………………………………………………………………………………………….….                             

Voornaam: ………………………………………..……………………………………………………………………….                   

Straat:  ………………………………………………………………………….…………….……nr …………………….                                   

Postcode ………………………….. Gemeente ……………………………………………………………………..                                

Telefoon …………………………………………………………………                       

email ………………………………………………………….……………………………………………………………… 

             aantal                   aantal       aantal                                                         aantal 

  ABO              VIP ABO                     KEUZE ABO                         STUDENT (€ 70)                                                                                                                                                        

 

 

DONDERDAG                   ANDERE DAG                                                                                                                                     

€ 100                                    € 105                                                                                                                                        

VIP € 150       VIP € 155           

TOTALE PRIJS: ..................................... € 

Data van uw keuze aankruisen aub: 

1. NIET MET MIJ HE!                               

                                                                                    

          zat 17 sep         zon 18 sep                             

don 22 sep     vrij 23 sep   zat 24 sep        zon 25sept                            

don 29 sep      vrij 30 sep   zat 01 okt        zon 02 okt                                                                                     

don 06 okt      vrij 07 okt     zat 08 okt             zon 09 okt                                               don on 

don 13 okt      vrij 14 okt   zat 15 okt        zon 16 okt             maan 17 okt                                      

don 20 okt         vrij 21 okt   zat 22 okt            zon 23 okt don        

 

2. DE SCHEVE SCHAATS                                                                             

                     zat 12 nov           zon 13 nov                                                                                

don 17 nov   vrij 18 nov                    zat 19 nov                           zon 20 nov                          

don 24 nov   vrij 25 nov     zat 26 nov        zon 27 nov                  don 

don 01 dec                     vrij 02 dec    zat 03 dec        zon 04 dec                                                        

don 08 dec           vrij 09 dec   zat 10 dec        zon 11 dec               maan 12 dec                               

don 15 dec                     vrij 16 dec                     zat 17 dec                          zon 18 dec 

 

3. IK SPRING UIT EEN VLIEGMACHIEN 

                                                  zat 21 jan                          zon 22 jan                                   

don 26 jan       vrij 27 jan   zat 28 jan         zon 29 jan                      

don 02 feb       vrij 03 feb   zat 04 feb        zon 05 feb                       

don 09 feb       vrij 10 feb   zat 11 feb        zon 12 feb                                         

don 16 feb       vrij 17 feb   zat 18 feb        zon 19 feb  maan 20 feb                                                    

don 23 feb       vrij 24 feb                  zat 25 feb                           zon 26 feb   

 

    4. GELUKSNUMMERS                   

        zat 18  maa                        zon 19 maa                                                    

don 23 maa      vrij 24 maa   zat 25 maa        zon 26 maa                      

don 30 maa      vrij 31 maa   zat 01 apr        zon 02 apr                      

don 06 apr       vrij 07 apr   zat 08 apr        zon 09 apr                         

don 13 apr           vrij 14 apr   zat 15 apr        zon 16 apr              maan 17 apr                                      

don 20 apr                         vrij 21 apr                  zat 22 apr                          zon 23 apr 

 

5. IK HEB ZIN IN JOU                                                         

           zat 13 mei        zon 14 mei                                         

don 18 mei       vrij 19 mei   zat 20 mei        zon 21 mei                                             

don 25 mei       vrij 26 mei   zat 27 mei        zon 28 mei                                               

don 01 juni       vrij 02 juni   zat 03 juni        zon 04 juni                                          

don 08 juni       vrij 09 juni   zat 10 juni        zon 11 juni  maan 12 juni                                            

don 15 juni                         vrij 16 juni                zat 17 juni                          zon 18 juni   

SPECIFIEKE VRAGEN IVM STOELKEUZE (in de mate van het mogelijke) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VIP-ABONNEMENT =  Zitplaats + programmaboekje + vestiaire + voorbehouden tafel tijdens de pauze  

                     + 2 consumpties naar keuze (voor elke productie) 

Abonnementen worden vanaf 1 MEI genoteerd. Vrije ticketverkoop start op 1 JUNI. Opties voor groepen 

worden ook vanaf 1 JUNI genoteerd. 

4 abonnementen of meer moeten op voorhand betaald worden. Nadat het abonnement is uitgereikt  zal voor 

elke wijziging een administratiekost van € 5 worden aangerekend.  

Gelieve dit formulier volledig ingevuld af te geven aan de kassa of op de burelen. U kunt het ook versturen naar 

EWT-Theater, Hertstraat 2, 2100 Deurne of mailen naar info@ewt.be 


