
Don’t let us down! 
 

De zaal is gehuurd. 

Arthur Ebeling en zijn Kwartet en 

cabaretier Thijs van Domburg zijn 

gecontracteerd. 

De prijzen voor de verloting zijn 

gekocht, het eten is ingekocht, het 

bier staat koud, de koffie is klaar. 

De artiesten lopen zich warm 

langs de zijlijn en natuurlijk zijn 

de leden van Lionsclub “De  

Bernisse” er helemaal klaar voor. 

Nu u nog!! Want zonder uw 

komst wordt het een ongezellige 

boel en zullen de projecten het 

zonder onze bijdrage moeten 

doen.  

Maar bovenal: U mist een  

vreselijk gezellige avond!!! 

Laat ons niet in de kou zitten!! 

Kom, want we rekenen op u! 

Feestadres: 
 

 Theater Twee Hondjes,  Opzomerlaan 106,  3221 AP  Hellevoetsluis. 

Drinken en eten voor het goede doel…. 
 

U zult misschien de verkeerde indruk krijgen van de ietwat verhoogde 

prijzen die op de avond gehanteerd worden voor de drankjes. Schrikt u 

niet! Wij hebben de prijzen kunstmatig ietwat verhoogd om een hogere 

opbrengst voor ons project te krijgen.Schrijft u de uitbater later dus 

geen boze brieven; het ligt niet aan de horeca, maar aan het geld dat 

nodig is voor onze projecten!! U kunt dus op een lekker manier helpen:     

drinken en eten dat het een “lust” is!!! 

Bert, Bob en de rest.. 
 

Van de lokale hermandad hoorden 

wij dat ze op zoek zijn naar ene 

Bert. Pakken ze „m, dan is „ie 

zuur. Kost „m een berg euro‟s en 

als het tegen zit z‟n roze 

papiertje.Nee, dan is Bob beter af. 

Die mag ongehinderd door, als hij 

zich verder maar aan de regels 

houdt. Misschien zoekt de lokale  

veldwachter in de nacht van 13 op 

14 maart wel wat intensiever dan 

gebruikelijk. 

Want de kans is groot dat Bert één 

van de 200 gasten is, of liever  

gezegd, wórdt. 

Want reken maar dat ze lekker 

smaken die goudgele rakkers,  

pittige wijntjes of andere  

spetterende spiritualiën. Dansen, 

eten en gezelligheid maakt  

immers dorstig. Bob (m/v) zal 

daarom zijn/haar toevlucht  

moeten zoeken tot alcoholvrije 

versnaperingen. Zo niet is hij/zij 

kandidaat voor een snelle  

naamswijziging. 

Van Bob naar Bert zit „m namelijk 

in dat ene glas! 

De veldwachter staat al in de  

startblokken!!!  

Een gewaarschuwd mens telt voor 

twee. 

(om reden van privacy zijn de namen 

van Bob en Bert  in dit artikel  

gewijzigd) 

Tijd van komen en...gaan 
 

We verwachten een enorm  

aantal gasten met luidruchtig 

knorrende magen vanaf 17:00 

uur.   

Na een welkomst cocktail wacht 

u onvergetelijke avond met een 

overheerlijk Indisch buffet en 

gepast vertier afwisselend in de 

grote en de kleine zaal. 

Onvergetelijk voor u, maar ook 

voor de mensen die u steunt met 

uw bijdrage aan deze avond! 

Gezelligheid kent geen tijd, 

maar wel een einde: om  

ongeveer 22:30 uur wordt u 

vriendelijk verzocht ons in de 

gelegenheid te stellen van onze 

nachtrust te gaan genieten,  

terugdenkend aan een geslaagde 

avond! 

Arthur Ebeling kwartet 
 

Arthur Ebeling is een zeer 

talentvolle gitarist en heeft o.a 

gespeeld met Fay Lovsky. Hij 

stond in het voorprogramma van 

artiesten als Joan Armatrading. 

Hij is van oorsprong jazz-gitarist 

maar speelt meer een mengeling 

van blues, rock „n roll en jazz. 

Zijn muziek is zeer onderhoudend 

en swingt op z‟n tijd de pan uit.  

Hij wordt muzikaal bijgestaan 

door een saxofoon, een dubbele 

bas en percussie. 

Thijs van Domburg 
 

Thijs van Domburg studeerde 

Nederlands en won in 2002 het 

Groninger Studenten Cabaret 

Festival. Hij sluit zich daarop 

aan bij de Comedytrain en is dan 

te zien bij de Vara. 

Verder richt hij met Emilio 

Guzman cabaret TED op en is 

tekstschrijver van Spijkers met 

Koppen.  

Hij is een ervaren stand-up 

comedian en cabaretier en weet 

al snel iedereen te vermaken. 

 www.pallieterhelpt.nl 


