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B 
este toneelliefhebber, 
 

Nog geen vastomlijnde vakantieplannen, maar wel eens overwogen 
een cruise te maken? Het Rijsbergs toneel wil u graag op weg helpen 
een goed beeld te vormen van deze zeer populaire vakantievorm. Wij 

nemen u mee aan boord van de Maria Stuart en zetten koers richting  de Noorse 
fjorden waar we in romantische havens aanleggen. Niet zo heet als in het Caribi-
sche gebied, alhoewel………?  
 
Zo.. en nu het eerste vraagteken is geplaatst volgen er nog veel meer want: 
 
Wat is Hendrik van plan en welke brief wordt door een bemanningslid bezorgd? 
Waarom is Mathilde zo uitbundig?  Welke partij speelt Bobsen? Alleen een baslijn 
of is het een fundamenteler kwestie? Is mevrouw van Serooskerken werkelijk zo’n 
kouwe kikker en verveelt haar dochter zich werkelijk op deze luxe boot? Benieuwd 
welke beroemde popster per helikopter een spetterende show komt geven? 
 
Wordt u al nieuwsgierig?  Als u weer komt kijken, beloven wij u een avond vol 
grappige, vrolijke, ontroerende en muzikale momenten met het stuk Gebroken IJs. 
De schrijver,  Haye van der Heyden kent u vast en zeker want elke zaterdagavond 
is van hem ‘Kinderen geen bezwaar’ te zien op tv. Geen vraag meer, maar  een 
uitnodiging  voor onze  uitvoeringen op 8, 9 en 10 april.  
 
Eddy Haers, Regisseur 

 

 

Vrijdag 8 april 
Aanvang:   20.00 UUR 

(076) 596 24 38 

Zaterdag 9 april 
Aanvang:   20.00 UUR 

(076) 596 34 76 

Zondag 10 april 
Aanvang:   14.00 UUR 

(076) 596 11 78 

Wist u dat… 
 We 2 avondvoor-

stellingen brengen en 1 
middagvoorstelling? 

 Er nog steeds kaarten 
verkrijgbaar zijn bij het 
secretariaat?  

 Wij veel zin hebben om 
het stuk “Gebroken IJs” 
voor u op te voeren? 

 

@ Administratie en Advies Bureau Jacobs 

  
Administratie (ook online mogelijk)      Marjo Jacobs 
Belastingaangiftes (BTW, IB en VPB)   Oranjestraat 46 
Jaarrekening                   4891 XP Rijsbergen 
Startersbegeleiding               06 – 33 011 092 
Adviezen                                 info@aabjacobs.nl 
Inrichting financieel pakket           www.aabjacobs.nl 

  
Persoonlijk, deskundig en een aantrekkelijk tarief. 

Kaarten bestellen 
Het is nog steeds 
mogelijk om kaar-
ten te bestellen bij 
ons secretariaat. De 
kaar ten zijn ver- 
krijgbaar voor maar 
€ 8,- per stuk.  
Wees er snel bij! 
 
Tot ziens in het 2e 
weekend van April! 

mailto:info@aabjacobs.nl
http://www.aabjacobs.nl/


SCHILDERWERKEN  INTERIEURS 

SINDS 1900 

Woordje van de voor-
zitter 
Het tweede weekend 
van april speelt voor u 
het Rijsbergs Toneel de 
voorstelling Gebroken 
IJs. Tijdens de voorstel-
ling wordt u meegeno-
men op een cruise en 
wel op een bootreis 
naar Noorwegen. De 
passagiers aan boord 
houden van avontuur en zij zijn geïnteresseerd in elkaar. Ik hoop dat u kunt genieten 
van de avonturen op het toneel. 
 
Heeft u al zin gekregen in een avondje Rijsbergs Toneel? 
De kaarten zijn verkrijgbaar via het secretariaat (zie achterkant) en reserveren van 
plaatsen is telefonisch mogelijk  op zondag 3 april. Als voorzitter van het Rijsbergs 
Toneel wens ik u een gezellige avond en/of middag in de Koutershof! 

I. Kennis, voorzitter 

 

 

 

   Aan de rand van Rijsbergen, verscholen onder de 

loofbomen kunt U genieten van Brabantse gastvrijheid 

en onze ambachtelijke keuken met dagverse pro-

ducten uit de eigen regio. 

 Restaurant met streekproducten  

 “Proeven©”van wijnen, Belgische bieren & 

whisky. 

 Iedere zondag „live cooking‟ brunch & High 

Tea. 

 Voor gezelschappen  „live cooking‟ buffetten, 

thema-avondenbarrbecue‟s, dinnershows, & 

feestavonden. 

      Meer weten? www.deruyterhof.nl 

Restaurant * terras * sfeervolle ruimtes voor gezelschappen  

Hogestraat 22a,  

Rijsbergen  
 

De kunst 

van genieten  
 

076-5961601 

 Gebroken IJs 
'Gebroken IJs' speelt zich af op 
het dek van de 'Maria Stuart', 
een luxueus cruiseschip met 
hoofdzakelijk alleenstaande be-
jaarde passagiers. Ieder heeft zo 
zijn eigen beweegredenen om 
onderdeel te zijn van dit comfor-
tabele 'drijvende bejaarden-
tehuis'. Vanuit de dekstoelen 
stijgt regelmatig de gulle lach 
omhoog en als het ijs eenmaal 
gebroken is ligt zelfs de roman-
tiek op de loer. Er wordt gedron-
ken, gedanst en gezongen, maar 
achter de facade van het 'dolce 
far niente' verschuilt zich ook de 
tijdgeest die het ouder worden 

niet altijd even soepel laat verlopen. 
'Gebroken ijs' is een pure komedie met 
veel humor en ontroerende momenten.  

St. Bavostraat 32, Rijsbergen 

De Waterman 5, Rijsbergen 


