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Nieuwe regisseur bij het Rijsbergs Toneel: Mariëtte Haazen 
 

Als nieuwe regisseur van het Rijsbergs Toneel, kreeg ik het verzoek een stukje te 
schrijven over mezelf. Terwijl ik me afvraag wat de lezers van het Open Doekje graag 
van mij zouden willen weten, bedenk ik me dat er waarschijnlijk heel veel mensen 
zijn, die helemaal geen interesse hebben in de regisseur van hun toneelgroep. De 
spelers, die zijn belangrijk! Daar gaan ze naar kijken, die brengen de lach en de 
ontroering. Die krijgen het verdiende applaus. Wat te denken van de mensen van het 
decor, licht en geluid.  
Maar ik ben aan de beurt, de nieuwe regisseur. Na zo’n 25 jaar toneelspelen en 
toneelstukken lezen, ben ik begonnen met toneelstukken te schrijven. Tijdens het 
repeteren van het eerste stuk van mij dat gespeeld zou worden, vroeg de regisseur 
mij, of regisseren niet iets voor mij was. Toen ik daarna nog zo’n suggestie kreeg van 
George Bruynzeels (oud regisseur van Rijsbergs Toneel), ben ik naar Tilburg gegaan 
om de opleiding Theaterregisseur voor de Amateurkunst te volgen.  Intussen was ik 
ook gestart met Pompidom, een kindertoneelgroep in Rijsbergen. Enkele jongeren van 
het Rijsbergs Toneel heb ik ook in die groep gehad. Behalve met kinderen heb ik ook 
met een seniorengroep gewerkt in Tilburg, de cabaretgroep Onvermijdelijk  

 

speelt 

SCHILDERWERKEN  INTERIEURS 

SINDS 1900 

Secretariaat Rijsbergs Toneel:  
Claudia van Veltom 

Lagestraat 33b 
4891 CC Rijsbergen 

E-mail: info@rijsbergstoneel.nl 
WWW.RIJSBERGSTONEEL.NL 

Geef je op voor jeugdtoneel bij het Rijsbergs Toneel 
  

Het Rijsbergs Toneel start met jeugdtoneel. Ben jij 10 jaar of ouder en lijkt het 
je leuk om toneel te spelen? Dan is dit echt iets voor jou. Heb je altijd al een 
spion, zeerover, filmster of de juf of meester van jouw klas willen zijn? Met to-
neelspelen kan het allemaal. Door middel van spelletjes gaan we aan de slag . 
Zo leer je van alles over toneelspelen. We sluiten af met een echte voorstelling. 
 
We beginnen op woensdag 23 januari 2013 van 18:00 tot 19:30 uur in de Kou-
tershof in Rijsbergen. De toneellessen worden gegeven door Mariëtte Haazen, 
de huidige regisseur van het Rijsbergs toneel. Zij heeft al eerder jeugdtoneel in 
Rijsbergen gedaan. Het zijn in totaal 16 woensdagen . De kosten bedragen 3 
euro per keer (totaal dus 48 euro). 
 
Doe je mee? Download het formulier van onze website en lever hem in op La-
gestraat 33b in Rijsbergen of www.rijsbergstoneel.nl.  
 

Opgeven voor 13 januari 2013. 

LET OP: Kaartverkoop later 
De kaartverkoop van het Rijsbergs Toneel vindt dit jaar op een later moment plaats.  
Reserveer nu alvast uw kaarten via onze website. Na de carnavalsperiode kunt u één 
van onze leden bij u aan de deur verwachten. Kijk voor meer informatie op 
www.rijsbergstoneel.nl. 
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geregisseerd in Etten-Leur, mijn afstudeer- 
voorstelling gedaan bij Het Zunderts Toneel, 
bij Haagse Bluf in Breda,  als regisseur mee-
gewerkt aan een project van Roostheater in 
Roosendaal, bij open- luchttheater Elysee in 
Breda en bij de Torenspelers in Tilburg. En 
nu dus in Rijsbergen, waar ik al ruim 26 jaar 
woon. Het Rijsbergs Toneel kende ik 
eigenlijk alleen van zien, want als ik kon, 
bezocht ik de voorstelling. Maar wat een 
leuke, enthousiaste en betrokken groep het 
eigenlijk is, heb ik sinds de kennismaking 
pas ondervonden. En met betrokken bedoel 
ik dat vanaf de eerste repetitie iedereen 
aanwezig is. Niet alleen de spelers, maar 
ook de mensen van het decor, licht, geluid 
en bestuur. Heel bijzonder, dat heb ik nog 
nergens zo meegemaakt.  
 

Ik hoop samen met hen een mooie 
voorstelling te maken, zodat u kunt 
genieten van de spelers, van de lach en de 
ontroering die ze brengen, van het decor, 
het licht en het geluid. 
 

Mariëtte Haazen, regisseur
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Rijsbergs Toneel speelt “JAN RAP EN ZIJN MAAT”  
geschreven door Yvonne Keuls 
  

Het Rijsbergs Toneel heeft nu maar liefst 8 jongeren binnen de vereniging. Daar-
om is gekozen voor het toneelstuk JAN RAP EN ZIJN MAAT van Yvonne Keuls. Het 
stuk is gebaseerd op het boek met dezelfde titel en speelt zich af in een opvang-
huis voor probleemjongeren. Het huis is bedoeld als doorsluishuis, waar de jon-
geren even op adem kunnen komen terwijl er gezocht wordt naar een ander 
huis, gezin of een eigen kamer. 
 
Het opvanghuis is nog maar net open en de eerste jongeren druppelen binnen. 
De leiding is ambitieus maar heeft nauwelijks ervaring. Ondanks dat ze er eigen-
lijk niks van bakken, bieden ze de jongeren een thuis. Voor sommige jongeren is 
dit de meest huiselijke situatie die ze ooit hebben gehad en daarom willen ze 
niet meer weg of komen steeds terug, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. 
De leiding doet haar best en is tolerant maar hoe ver moet en kan je gaan?   
 
Een stuk dat verbijsterd, ontroerd en je laat lachen.   

Wij danken al onze adverteerders in dit open doekje. Zij zorgen voor een be-
langrijke 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 vereni-
ging sponsoren? Neem dan contact op met ons secretariaat of stuur een mail 
naar wouter@rijsbergstoneel.nl  

Aan de rand van Rijsbergen, onder 

de   rook van Breda kunt U genie-
ten van Brabantse gastvrijheid en 

een ambachtelijke keuken met 
dagverse producten zo veel moge-
lijk uit de directe omgeving. 

 Restaurant met “Proeven a la 

carte”; Een ruime keuze kleine-
re gerechten gecombineerd met 
wijnen, Belgische bieren en 

bijzondere alcohol-vrije dran-
ken. 

 Café & Terras met salades, 

broodjes, snacks en pannenkoe-
ken. 

 Iedere Zondag streeklunch-

buffet  
  “De Zondagse Tafel” & High Tea 

  “live cooking” buffetten, barbe-

cues, dinershows, kookwork-

shops & vergaderarrangemen-
ten.  

 Aktieve feesten zoals kook-en 

dansworkshops en foto-fiets en 
steptochten, excursies in de 
regio. 

De Kunst van Genieten 
Peter & Marianne Reiters * Hogestraat 22A 4891 CB Rijsbergen * 076-5961601 * * 

BESTUURDERS GEZOCHT 
 

Het Rijsbergs toneel is op zoek naar bestuursleden, o.a. een penningmeester 
en secretaris. Zoals bij alle verenigingen zorgt een goed bestuur voor de voor-
waarden om, in ons geval, ervoor te zorgen dat er elk jaar weer een productie 
tot stand komt.  Heeft u interesse of wilt u meer informatie neemt u dan con-
tact met ons op. U kunt een e-mail sturen of bellen met Wouter Hendriks, 
wouter@rijsbergstoneel.nl of 06-19226183. 



St. Bavostraat 32, Rijsbergen 

www.wijnkoperij-johandebrouwer.nl 

Wist u dat… 
 jongeren het Rijsbergs Toneel steeds beter weten te vinden. Nieuwe jongere 

spelers zijn Vincent Haazen (20) en Amber van Overveld (14). Zij spelen dit 

jaar mee. 

 Joyce Mathijssen (15), Willemijn Gils (14), Vincent Haazen (20) en Mitchell 

Klijs (15) grote rollen spelen. 

 de ‘oude garde’ dit jaar bescheiden rollen speelt. 

 Marc Rombouts zijn taak bij het geluid heeft ingeruild voor een rol in het stuk. 

 Joris Martens samen met Sam Jochems het geluid gaat doen. 

 we op zoek zijn naar mannen tussen de 20 en 40 jaar die toneel willen spelen. 

 helpende handen worden gezocht bij de decorploeg en bij het op– en afbreken 

van het toneel en podium . 


