
 

 

Hooggeëerd publiek,  
Komt dat zien, komt dat zien! Nee geen circuskunstje van een 
dier, maar wel een komedie met een dier in de hoofdrol, 
namelijk onze alom vertrouwde kater. 
 
Na een jaar van afwezigheid is het voor mij weer een hele eer  
om terug te mogen keren bij het Rijsbergs Toneel. Alle 
ingrediënten om een fantastische voorstelling neer te zetten, 
zijn verzameld; niet alleen de spelers bereiden zich voor maar 
ook het creatief / technisch team draagt zijn steentje bij. Dit is, 
zonder ook maar iemand te kort te willen doen, een onmisbare 
club binnen de vereniging die mee vorm geeft aan wat je als 
regisseur bedenkt op gebied van licht, grime, geluid, decor en 
kleding.  
 
Al zoekend naar een nieuwe uitdaging belandde ik bij Herman 
Heijermans. In 1917 schreef hij de komedie “De wijze kater”  
een stuk dat in zijn tijd bol stond van de  
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Wist u dat… 
 Onze regisseur Eddy Haers na 1 jaar weer terug is bij het 

Rijsbergs Toneel!  
 Er na het succes van vorig jaar ook dit jaar weer rollen voor 

alle jeugdleden zijn weggelegd!  
 Wij op 4, 5 en 6 april spelen! Zorg dat u erbij bent en noteer 

het in uw agenda!   
 Er dit jaar een echte kat meespeelt!  
 Wij elke week op woensdag- en donderdagavond vanaf 

20.00 uur repeteren in de Koutershof. Kom gerust eens  
  kijken.  
 Er in de repetitie heel wat gelachen wordt, maar ook hard 

gewerkt om voor u een mooie voorstelling neer te zetten. 
 Nieuwe leden van harte welkom zijn zowel op het toneel, 

technisch of op bestuurlijk vlak. 
 U voor meer informatie terecht kunt op onze website: 

www.rijsbergstoneel.nl 

Lees verder op pagina 2 

Sponsors bedankt! 
Wij danken alle adverteerders in dit open doekje. Zij zorgen 
voor een belangrijke bijdrage die daarmee de productie van 
ons toneelstuk mede mogelijk maakt. Draagt u het Rijsbergs 
Toneel ook een warm hart toe? Wilt u ook onze vereniging 
sponsoren? Neem dan contact op met ons secretariaat.  
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socialistische moraal. Vandaag de dag spreken we liever over 
een satire. Wat hoe dan ook overeind blijft, is de absurdistische 
manier waarop de onmenselijke kanten van de mens te kijk 
worden gezet.  
 
In de kern draait dit komische toneelstuk simpelweg om goed 
en kwaad. Het verhaal gaat over de jonge Jonathan die uit 
schaamte voor zijn rijke afkomst al zijn geld heeft weggegeven. 
Met als gevolg dat hij diep in de schulden zit. Tot overmaat van 
ramp is hij verliefd op de dochter van de bakker die weer één 
van zijn schuldeisers is. Jonathan heeft een kater in huis die 
ineens blijkt te kunnen spreken. Het beest werpt zich op om zijn 
baasje te redden uit zijn penibele situatie. De kater krijgt dat 
voor elkaar wanneer hij de koningin verlost van een rattenplaag 
in haar paleis. De vileine kater mag één dag het koninkrijk 
regeren. En dan blijkt dat macht corrumpeert en dat niet alleen 
de vis duur betaald wordt! 
 
Eddy Haers,  
Regisseur Rijsbergs Toneel 

Vervolg van de voorpagina 



 

Elzenweg 33D 
Postbus 289 

5140 AG Waalwijk 

Kaarten kopen? 
Heeft u onze leden aan de deur gemist? Wilt u extra kaarten 
bestellen? Stuur een e-mail naar het secretariaat:  
info@rijsbergstoneel.nl of neem telefonisch contact op:  
076 596 36 16.  
 
Let op: tot en met 29 maart bedraagt de prijs voor een toe-
gangskaart € 5,00. Vanaf 30 maart betaalt u € 10,00 per kaart.  
 

Plaatsen reserveren  
Bel zondag 30 maart tussen 13.00 en 14.30 uur om een 
plaats te reserveren. Dit kan via de volgende telefoonnummers:  
 
Vrijdag 4 april 2014     aanvang 20.00 uur   076 596 89 87  
Zaterdag 5 april 2014   aanvang 20.00 uur   076 596 34 76  
Zondag 6 april 2014    aanvang 14.00 uur   076 596 11 78  
 

Reserveringsdag gemist? Kijk op www.rijsbergstoneel.nl 

www.printcontrol.nl 

Transparant in een ontransparante markt 



 
De wijze kater aan het woord…. 
Na een paar jaar niet meer gespeeld te hebben, begon ‘t vorig 
jaar te kriebelen. En dan komt tijdens de evaluatie de ham-
vraag, wie wil er komend jaar spelen? Ach ja, doe maar weer  
een keer zeg je dan. In augustus wordt de rolverdeling bekend 
gemaakt: OEPS ik mag de wijze kater spelen! Hartstikke leuk, 
de hoofdrol! Maar dan begint het proces van lezen, teksten  
leren en jezelf in gaan leven als kater. Hoe doe je dat? Nou ik 
kan jullie vertellen dat het hele gezin inmiddels als kat door het 
huis sluipt. Er wordt door Lizzie en Nout geen mama meer ge-
roepen maar MIAUWW!! Niet alleen ik maar alle spelers en  
medewerkers werken ontzettend hard om een geweldig stuk 
neer te zetten. Dus familie, vrienden, bekenden en inwoners uit 
Rijsbergen en omstreken, bestel een kaart en kom kijken!    
De katerige groeten van Marita van den Berg 

 

Mooie producten  
uit de regio, liefst 
recht van de boer 

  en met liefde  bereid. 
 

High beer, High wine 
 

Keuzemenu 
vanaf 26,75 

 

Iedere zondag 
uitgebreide brunch 
met streekproducten  

 

Voor gezelschappen 
“Live cooking“  buffetten 

Proeverij arrangementen 
Borrelarrangementen 

 

Genieten in landelijke sfeer 
Peter & Marianne Reiters * Hogestraat 22A 4891 CB Rijsbergen * 076-5961601 

*info@deruyterhof.nl * www.deruyterhof.nl 

Restaurant & proeverij 


