
 

 

 

Beste toneelliefhebber, 
 

Het is weer bijna zover. De laatste voorbereidingen treffen, nog 

enkele weken hard repeteren en dan spelen we voor u: 
 

Fedja,  

een volstrekt onwaarschijnlijke gebeurtenis in twee bedrijven. 
 

In dit Open Doekje wil ik graag uw aandacht voor de jongeren in 

onze gelederen. Met Willemijn, Joyce en Mitchell hebben we drie 

tieners in de gelederen die helemaal enthousiast zijn voor het    

Rijsbergs toneel. Vol overgave storten ze zich telkens weer in de 

repetities om  voor u straks een mooie rol neer te zetten. Als 

toneelgroep ben je daar trots op, want zij zijn tenslotte de toekomst.    

In deze productie spelen ze allemaal een dubbelrol en zorgt 

Willemijn ook nog voor live muziek. Niet onbelangrijk is ook de rol 

van de ouders van deze jeugdleden die er elke week weer staan om 

hun sterren te brengen en te halen. En daar blijft het niet bij, want  
Vervolg zie volgende pagina...

 

speelt 

Plaats reserveren 
Bel zondag 11 maart  tussen 

13.00 en 14.30 uur  om een 

plaats te reserveren  Dit kan via 

de volgende telefoonnummers: 
 

- Vrijdag 16 maart 

  (076) 596 34 76  
 

- Zaterdag 17 maart 

  (076) 596 89 87  
 

- Zondag 18 maart 

  (076) 596 11 78  
 

Reserveringsdag gemist? Kijk 

op www.rijsbergstoneel.nl  www.esfinge.nl 

Sintelweg 54  

4838 EJ Breda 

SCHILDERWERKEN  INTERIEURS 

SINDS 1900 

Secretariaat Rijsbergs Toneel:  

Claudia van Veltom 

Lagestraat 33b 

4891 CC Rijsbergen 

E-mail: info@rijsbergstoneel.nl 

WWW.RIJSBERGSTONEEL.NL 



De Waterman 5 
4891 TL  Rijsbergen 

Telefoon 076-5964931 

 
Antwerpseweg 30A  
4891 CP Rijsbergen 

 

www.tcdebosrand.nl 

 

 

vervolg van de voorpagina. 
 

door het enthousiasme van hun 

kinderen dragen ook zij hun 

steentje bij aan het Rijsbergs 

Toneel. Ze denken mee,  leveren 

attributen, helpen bij op- en afbouw 

of verzorgen foto en filmmateriaal. 

Kortom in een geweldig samenspel 

stimuleren ook zij onze groep. 

Zeker weten dat alle oudgedienden 

het helemaal met mij eens zijn!   

 

Ik hoop u dus met velen in het 

weekend van 16, 17 en 18 maart te 

mogen ontmoeten in de Koutershof 

om deze enthousiaste jonge mensen 

aan het werk te zien.  
 

Eddy Haers, regisseur 

 



 

Als u naar onze voorstelling wilt komen kijken! 
 

Heeft u een donateurskaart gekocht bij een van onze leden, dan kunt 

u die als toegangskaart voor één persoon gebruiken voor een van on-

ze voorstellingen. Heeft u nog geen kaarten of wilt u nog extra kaar-

ten bestellen? Reserveer dan gewoon voor het aantal personen waar-

mee u komt een plaats en geef aan dat u nog extra kaarten wilt bij-

bestellen. Deze kaarten liggen dan voor u klaar bij de kassa. U kunt 

ze daar meteen betalen à € 8,00 per stuk. 

 

Voor Vrijdagavond  16 maart   076-596 3476 

Voor Zaterdagavond 17 maart  076-596 8987 

Voor zondagmiddag 18 maart   076-596 1178 

Stukje Historie Rijsbergs Toneel 

Het Rijsbergs Toneel  is in 1902 opgericht als Rooms-katholieke to-

neelvereniging Geestesbeschaving en bestaat dus alweer 110 jaar.  Een 

jubileum waarop we best trots mogen zijn. Enkele jaren geleden heb-

ben we onze naam aangepast en heten nu Rijsbergs toneel. Een ver-

eniging met een rijke historie  In het jaar 1921 is uit onze vereniging 

de fanfare St. Cecilia is geboren. Tijdens de oorlogsjaren zijn de acti-

viteiten van de vereniging stilgelegd. Van 1945 tot 1963 speelde de 

vereniging maar liefst 2 stukken per seizoen. In 1953 werd gestart met 

het aanwerven van donateurs, een basis die tot op de dag van vandaag 

een redelijke solide basis aan de vereniging biedt. Daarom komen wij 

ook elk jaar bij u aan de deur om onze donateurskaarten te verkopen. 

Wij zijn de Rijsbergse bevolking dan ook zeer dankbaar omdat zij elk 

jaar weer vele donateurskaarten kopen. Ook de Rijsbergse winkeliers 

en bedrijven dragen de vereniging een warm hart toe. Wilt u de hele 

historie eens lezen? Kijk dan op onze website, www.rijsbergstoneel.nl. 

http://www.rijsbergstoneel.nl


St. Bavostraat 32, Rijsbergen 

Wist u dat… 
 

 Wij hard gewerkt hebben om dit stuk voor u op de planken te zet-

ten? 

 Dat we nog steeds nieuwe spelers zoeken (vooral mannen!)? 

 Het stuk dit jaar weer geregisseerd wordt door Eddy Haers? 

 Hij dit alweer voor de 7e keer voor het Rijsbergs Toneel doet? 

 Wij Café Marktzicht willen bedanken voor het beschikbaar stellen 

van de Harmoniezaal? 


