Voor een goed glas wijn.
In een stijlvolle ambiance.

www.damespellens.nl
Bestuurswisseling.
Er is in de jaarvergadering in april een bestuurswisseling geweest. Na afscheid te hebben genomen
van zijn schoolloopbaan, heeft Harrie Watzeels, na
18 jaar, ook een punt gezet achter zijn bestuursfunctie bij het Rijsbergs Toneel. Hoewel Harrie niet graag
op de voorgrond staat, heeft de vereniging goed op
hem kunnen rekenen. Harrie nam veel tijdrovende
klussen voor zijn rekening. Er werd nooit tevergeefs
een beroep op hem gedaan. Zijn specifieke taak, buiten de diverse andere
klussen, lag bij de leescommissie.
Een moeilijk onderdeel welk, onder
Harrie's leiding elk jaar heeft geresulteerd in een toneelstuk waar iedereen
zich in kon vinden. Harrie is opgevolgd door Marc Mulders."

Na een afwezigheid van twee jaar, in verband met
studie, speelt de jonge Marc Mulders het komende
seizoen weer mee. Marc speelde voor het eerst mee
bij "Haar van de Hakkenbar", hij was toen amper 14
jaar oud. Met veel enthousiasme heeft hij zich al die
jaren ingezet voor de club, zijn speelkwaliteiten werden elk jaar duidelijker en groter en resulteerden
reeds enkele malen in een grote rol. Zo speelde hij
de dorpsomroeper in "Eerst Eten", onze jubileum productie in maart 2002. Daarna speelde hij een grote
rol in de productie "God", waarin hij een werkloze
acteur speelde. In verband met studie heeft hij enkele jaren niet op de bühne gestaan, maar dit jaar is hij
weer van de partij. Dat mag u natuurlijk niet missen...

Anton van der Heijden
SCHILDERWERKEN | INTERIEURS
sinds 1900
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BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
H O F L E V E R A N C I E R

St. Bavostraat 57-59-61 4891 CH Rijsbergen
Tel. 076-5961579 Fax. 076-596 4563
Info@antonvanderheijden.nl www.antonvanderheijden.nl

Het Rijsbergs Toneel is op zoek naar een
goede penningmeester.
We hebben een leuke, goed samenwerkende club, die
elk jaar samen een goede productie neerzet. De tijd
rondom de voorstellingen zijn soms hectisch, maar
vooral oergezellig en het is gewoon prettig van zo'n
club deel uit te maken.
Liggen uw qualiteiten op het gebied van financiën,
neemt u dan kontakt op met Marjo Jacobs
076 - 596 82 40 of Irma Kennis 076 - 596 36 02.

Het Rijsbergs Toneel speelt in 2006
“De Cactusbloem”
Vorig jaar is het stuk Jenny goed ontvangen.
De volgende productie kent veel actie
en met gevoel voor humor zijn de acteurs met de
nieuwe regisseur aan het productieproces begonnen.
Veel plezier bij de voorstelling “De Cactusbloem”.
I. Kennis
Voorzitter Rijsbergs Toneel

Onze speeldata:
Vrijdagavond
20 januari 2006
zaterdagavond
21 januari 2006
St. Bavostraat 36 - 4891 CJ Rijsbergen
Tel. 076 - 596 1071 - Fax: 076 - 596 1072
E-mail: info@assutron.nl

Zondagmiddag
22 januari 2006

• verzekeringen • hypotheken • pensioenen • onroerend goed

im proving professionols

Ook voor uw
gebitprotheses
gaat u naar
tandarts
J. Desforges
Verder zijn wij
gespecialiseerd in
het bleken
van uw gebit.

Secretariaat Rijsbergs Toneel:
Marita van den Berg
Van Oosterhoutstraat 28
4891 AJ RIJSBERGEN
Telefoon 076 - 596 12 46
E-mail: rijsbergstoneel@wanadoo.nl
http://home.wanadoo.nl/rijsbergstoneel

Avans verzorgt een breed scala
aan p ostbachelor en masteropleidingen
+

Avans + is partner van de K N H B en hoofdsponsor van de bedrijfshockeycom petitie
Avans+ pluspunten:
+ een top ontwikkeltraject
+ een persoonlijke benadering
+ state of the art kennisverwerving
+ direct resultaat in de praktijk
+ een erkend diploma
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Aanmelden / Informatie
Postbus 2087, 4800 CB Breda

Woordje van de nieuwe regisseur:
Als nieuwe regisseur van het Rijsbergs Toneel wil
ik graag deze gelegenheid aangrijpen om me even
voor te stellen.
Ik ben Eddy Haers en woon in Roosendaal. Daar
ben ik al vanaf 1984 actief in het amateur-theatercircuit. Eerst begonnen met straattheater om daarna te spelen bij het totaaltheatergezelschap PasseVite. Na een aantal jaren maakte ik de overstap
naar Variant, een enthousiaste groep die tot doel
had zo veel mogelijk genres toneel te spelen. In het
derde seizoen Variant heb ik hier de regie overgenomen. Tijdens een onderbreking van twee seizoenen deed ik de regie bij de Roosendaalse Comedie. Vorig seizoen heb ik bij Variant afgerond met
het stuk: 'Na de regen'.
Een aantal producties die ik gedaan heb zijn: Central Park West, Ik wil Mjoessof spreken, Eten, Serenade, Oorlog op twee hoog, Op de hellingen van de
Vesuvius en Ciao. Naast toneel mocht ik ook rollen
spelen in een aantal tv- en videoproducties en reclamespotjes.
Als speler was ik de laatste twee jaar actief voor
Theaterhuis Zuid uit Breda. Mijn ervaringen deel ik
graag met de leden van het Rijsbergs Toneel, en
het is dan ook een leuke uitdaging om voor het
Rijsbers publiek een nieuw stuk te mogen regisseren. Ik kan alvast verklappen dat het stuk een blijspel is met de titel 'De Cactusbloem'.
Een flinke dosis humor staat garant voor een heerlijke toneelavond, dat beloof ik u.
In een volgend Open Doekje vertel ik u graag meer
over de inhoud en de vorderingen van het spel.

Tel: 0900 110 10 10
E-MAIL: INFO@AVANSPLUS.NL

]

[ U N I V E R S IT Y

W W W .A V A N S P L U S .N L

F O R P R O F E S S IO N A L S

]

Eddy Haers.

