
 Beste toneelliefhebbers, 
 

De repetities voor ”Kwijt” zijn inmid-
dels  in volle gang. In een moordtem-
po is het decor gebouwd. De kleding 
ziet er crimineel leuk uit, alleen zon-
der grime zien de acteurs nog wat 

lijkbleek. De tekst zijn we af en toe 
nog kwijt, maar als het straks 

eenmaal 12 januari is, kunt u 
er zeker van zijn dat er een 

moordspel op de planken 
staat.  

U begrijpt het al: we spelen een komische thriller. 
Het stuk speelt zich af in het begin van de vorige 
eeuw in een Engels landhuis. De oude heer Barra-

clough is overleden en familie & personeel maakt 
zich gereed voor de uitvaart, maar in werkelijk-
heid is ze meer geïnteresseerd  
in de inhoud van het testament. Dan beginnen de 
verwikkelingen, alles raakt kwijt. Van het testa-
ment tot het lichaam van de oude lord.  Moord, 
diefstal, stiefdochters, een vreemde dokter en 
twee notarissen. Wat zijn hun belangen, wat  
verbergen ze??  
Kortom: stof genoeg voor een avond vol humor, 
spanning en sensatie. 
 

Evenals vorig jaar hoop ik u weer in grote  
getale te mogen begroeten en u, samen met de 
dolenthousiaste medewerkers van het Rijsbergs 
Toneel, een genoeglijke avond en middag te mo-

 

 

  

 

  

 

Hallo allemaal, 
 

Mijn naam is Silvia, ik ben 23 jaar en 
woon in Etten-Leur. Afgelopen twee 
jaar ben ik gaan kijken naar de voor-
stellingen van het Rijsbergs Toneel.  
Ik vond dit zo leuk, dat ik me hier als 
lid aangemeld heb! Iedere week gezel-
lig bij elkaar: er wordt veel gelachen, 
maar natuurlijk ook veel geoefend.  
Al in dit eerste jaar heb ik best een  
flinke rol gekregen, wel spannend! 
Ik hoop dat jullie allemaal naar de 
voorstelling komen kijken, en nog be-
ter: als jullie ook lid worden van het  

Rijsbergs Toneel. 
 
Groetjes en tot snel, 
Silvia 

   

Vrijdag 12 januari 
Aanvang  20.00 UUR 

(076) 596 34 76 

Zaterdag 13 januari 
Aanvang   20.00 UUR 

(076) 596 11 78 

Zondag 14 januari 
Aanvang   14.00 UUR 

(076) 596 36 02 

Wist u dat: 
 

Na de voorstelling er live-
muziek aanwezig is? 
 

Wij mannen zoeken  
die lid willen worden van  
onze vereniging? 
 

Je jezelf dus kunt aanmelden, 
ook vrouwen zijn welkom! 
 

Gebruik maken van appara-
tuur van Stichting Rijsbergen 
Luid en duidelijk. 
 

Jacqueline stopt bij ons, en 
dat dit haar laatste  
“open doekje” is?  
 



Geacht publiek, 
 

Het Rijsbergs Toneel heeft vier nieuwe leden waaronder een 
nieuwe penningmeester, een regie-assistente en twee ac-
teurs. Het repetitieproces is in volle gang; vanaf december 
wordt er twee avonden per week (woensdag en donderdag) in 
de Koutershof gerepeteerd. 
Tijdens het spel raak je als toeschouwer al snel de weg kwijt. Met humor en 
schrik-effecten wordt spanning opgebouwd. Gaat het om een komische thriller 
of is dit een detective, zult u zich afvragen.  
Ik hoop dat u geniet van de voorstelling: Kwijt! 
 

Na de voorstelling is er live muziek in de Taveerne van de Koutershof. 
 

I. Kennis 
Voorzitter van het Rijsbergs Toneel 

 

In de Ruyterhof kunt U genieten van: 
 

Uitgebreide zondagsbrunches 

  

 

 

 

Aantrekkelijke menu’s in ons restaurant  

 

 

 

Altijd de perfecte invulling voor Uw party! 

 

 

 

 

 

www.deruyterhof.nl  

 

 

 

 

De kunst van genieten  

 

Heeft u onze website als eens bezocht? Hier vindt 
u alle actuele informatie en foto's uit het verleden. 

 

http://home.wanadoo.nl/rijsbergstoneel  
 

En wilt u ons mailen: 
rijsbergstoneel@wanadoo.nl 

 

Tijd voor een nieuwe start!  
 

Na een aantal (bestuurs- en overige) 
taken te hebben neergelegd had ik op-
eens weer tijd om te gaan spelen. Laat 
dát nu ook de reden zijn geweest dat ik 
destijds lid werd van de vereniging.  
Om eerlijk te zijn is het zálig om niets 
meer te hoeven regelen. Soms is het 
ook wennen om me niet meer met din-
gen te bemoeien, af en toe gebeurt dat 
vanzelf toch. Niet dat ikzélf daar de 
meeste hinder van ondervind...  
Het is weer nieuw om me te con-
centreren op het spel zelf en 
opnieuw te ontdekken hoe dat 
ook alweer gaat als je mee-
speelt, tekst leren, op dinsdag 
erachter komen dat het alweer 
bijna donderdag is en o jee, 
woensdagavond heb ik al wat. 
Op donderdag om 19.00 ontdek-
ken dat we een oppas nodig 
hebben, want ik speel mee dus 
is elke donderdag bezet, dat 

stond nog niet in de kalender. Bij de 
uitvoeringen zal ik me afvragen waar ik 
in godsnaam alweer aan begonnen ben 
en mijn zoon kan nu al niet meer wach-
ten om te komen kijken en vertelt vol 
trots dat zijn Mama toneel speelt. Kort-
om; ik geniet met volle teugen en vind 
het een geweldig repetitieproces! 
 
Het "oude" centenvrouwtje 

 
 

 

 

 

 

Voor een goed glas wijn. 

In een stijlvolle ambiance. 

 

www.damespellens.nl 

SCHILDERWERKEN  INTERIEURS 

SINDS 1900 


