
Heeft u ons tijdens de 
rondgang gemist? 
U kunt tot 1 januari 2011 
kaarten bestellen in de 
voorverkoop via het secre-
tariaat voor € 5,-. Na deze 
datum kosten de kaarten  
€ 8,- Wees er dus snel bij! 

Mededelingenbord 

Secretariaat Rijsbergs Toneel:  
Marc Mulders 

Kard. Frankenbergstraat 53  
4891 XB RIJSBERGEN  

 

Telefoon 06 - 45 30 27 62 
 

      E-mail: info@rijsbergstoneel.nl 

WWW.RIJSBERGSTONEEL.NL 

 

 

B 
este toneelliefhebber, 

Voor de zesde keer heb ik de eer om een productie van het Rijs-

bergs Toneel te mogen regisseren. Na de “Cactusbloem”, 

“Kwijt”, “De Richel”, “Spotgeesten” en “Dwazen” wil ik u dit 

seizoen meenemen aan boord van de Maria Stuart voor het stuk “Gebroken 

IJs”. Ons schip ligt nog voor onderhoud in het dok maar in het voorjaar van 

2011 start het cruiseseizoen en varen we uit richting Noorwegen en hopen u 

als toeschouwer mee aan “boord” te nemen. 

 

U begrijpt het al: Ons stuk “Gebroken IJs” speelt zich af aan boord van een 

cruiseschip. Alle gasten aan boord hebben zo hun eigen reden om mee te 

gaan; Vakantie, op zoek naar contact of eigen identiteit. Liefdesperikelen en 

verveling zijn de ingrediënten en ik kan u verzekeren dat ze genoeg stof be-

vatten voor een aangename toneelavond. 

 

“Gebroken IJs”is geschreven door Haye van der Heijden, zeker geen onbe-

kende in de Nederlandse toneel- en televisiewereld. “In de Vlaamsche Pot”, 

“Kees en Co” en “Kinderen geen bezwaar” zijn van zijn hand. Het belooft 

dus een avond te worden met grappige teksten, muziek, beweging en leuke 

wendingen. Bent u al nieuwsgierig geworden? Koop dan alvast een kaart 

voor één van de uitvoeringen in april 2011. 

 

Wist u dat: 
-We dit jaar een aantal nieu-
we jeugdleden hebben. Dit 
zijn: Mitchel Klijs en Wille-
mijn Gils.  
- Er ook een aantal volwasse-
nen lid zijn geworden van 
onze vereniging? Dit zijn 
Huub van Loon, Trea van 
Kuyk en Erwin Martens. 
- De vereniging afgelopen 
zomer geïnvesteerd heeft in 
spelkwaliteit door het aan-

bieden van workshops. 

 

Eddy Haers 

Regisseur Rijsbergs Toneel 



SCHILDERWERKEN  INTERIEURS 

SINDS 1900 

 Woordje van de voorzitter 

 
In het nieuwe seizoen 2011 speelt voor u 
het Rijsbergs Toneel het stuk Gebroken ijs.  
 
Tijdens de voorstelling wordt u meegeno-
men op een cruise en wel op een bootreis 
naar Noorwegen. De passagiers aan boord 
houden van avontuur en zij zijn geïnteres-
seerd in elkaar. 
 
Ik hoop dat u kunt genieten van de beleve-
nissen op het toneel. Als voorzitter van het 
Rijsbergs Toneel wens ik u een gezellige 
avond in de Koutershof. 

I.Kennis 

Voorzitter Rijsbergs Toneel 

 

 

 

   Aan de rand van Rijsbergen, verscholen onder de 

loofbomen kunt U genieten van Brabantse gastvrijheid 

en onze ambachtelijke keuken met dagverse produc-

ten 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 


