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       We hopen dat u heeft genoten van deze voorstelling! Tot ziens! 

 



Geachte bezoeker, 
 
Van harte welkom bij onze uitvoering van De Richel, een stuk 
geschreven door Ton Davids.  
Het wordt, zoals u van het Rijsbergs Toneel gewend bent, weer 
een avond onbezorgd genieten. Vanaf september is hard gewerkt 
om van deze productie een succes te maken en we hopen dat u 
net zo geniet als de voorgaande jaren. 
 
Het zoeken van een geschikt stuk is altijd een hele kluif. Zo vlak 
na de uitvoering van “Kwijt”, de productie van het vorige jaar, 
moest ik nog wat afgeven bij een bestuurslid. Daar lag op tafel 
het script van De Richel. Ik las de eerste paar bladzijden vluchtig 
door en meteen vormden zich al wat beelden. Dit zou wel eens 
het nieuwe stuk kunnen worden.  
De leescommissie heeft tientallen stukken aangeboden, maar die 
eerste 4 bladzijden van De Richel lieten me niet los. Alle ingre-
diënten waarmee het Rijsbergs Toneel haar publiek graag ver-
went passeerden de revue. Het stuk zat vol humor, personages 
die zomaar anno 2008 van de straat geplukt konden worden ( of 
toch niet? ), muziek en gedichtjes.  
Eén element ontbrak er nog in mijn ogen en dat was dans. Onze 
“repetitiebuurvrouw” Judith en haar groep JDance waren zeer 
bereid om dit op te vullen.  
 
Rijsbergen draagt haar toneelvereni-
ging een warm hart toe. Dat heb ik 
mogen ervaren aan het bezoekers-
aantal en aan de steun die u jaarlijks 
verleent door het kopen van dona-
teurkaarten. Namens alle medewer-
kers aan deze avond wil ik u daarom 
dank zeggen voor uw aanwezig-
heid!! 
 
Eddy Haers, regisseur. 

 

 

Enkele uitspraken van achter het doek: 



 

 
V oor een go ed glas w ijn . 

In  een  sti jlvo lle am b iance. 
 

w w w .dam esp ellens.n l 

Ik hoop dat u geniet van een avondje uit in de Koutershof. Dit jaar treden naast 
onze vaste acteurs gastspelers voor u op. Het theaterstuk “De Richel” heeft een 
muzikale omlijsting. Laat u verassen door de Hidden Stars met ongekend talent. 
Zij spelen, zingen en dansen de sterren van de hemel! 
 
I. Kennis, Voorzitter Rijsbergs Toneel 

 

 Gelegen aan het Kennedyplein te Rijsber-
gen, prachtig verscholen onder de loofbo-
men kunt U genieten van een combinatie 
van Brabantse gastvrijheid met een kwalita-
tief hoogstaande keuken die uitsluitend werkt 
met dagverse producten, bij voorkeur uit de 
eigen regio. 
 
De eerlijke en smaakvolle gerechten zijn dui-
delijk Frans georiënteerd met een uitdagen-
de knipoog naar de Italiaanse, de Oosterse 
en Zuid-Amerikaanse keuken. Ze  worden u 
op een uiterst vriendelijke wijze geserveerd, 
evenals het mooie glas wijn dat met grote 
kennis van zaken kan worden aanbevolen.  
 
De Ruyterhof biedt een breed scala aan mo-
gelijk-heden. Of het nu gaat om een echt 
smakelijke kop koffie op het ruim bemeten 
en sfeervolle terras, een  dinnerparty of the-
mafeest, brunch of High Tea, of om een 
meer dan voortreffelijk diner in het restau-
rant, één ding is duidelijk: Bij De Ruyterhof zit 
u op rozen. 

Hogestraat 22a,  

Rijsbergen  

 

De kunst van genieten  

tel. 076-5961601 

 

Peter & Marianne Reiters 

Met dank aan: 
 

Dhr. G.A.A.M. Kuijpers        

Snellen 

Charles Luijten  

Tuincentrum de Bosrand 

ROS-TV Zundert 

Jacobs Wegenbouw 

Jdance 

Personeel Koutershof 

Plus 



Emma de Leeuw 
 
 
Harrie Watzeels 
 
 
Silvia van der Borst 
 
 
Helma Abbenhuis 
 
 
Marita van den Berg 
 
 
Ineke Vogels 
 
 
Brigitte van de Pas 
 
 
Wouter Hendriks 
 
 
Ad Bastiaansen 
Christine Kwantes  
Jacqueline Ermens  
Johan Spinhoven 

Rika: 
Zwerfster 
 
Eduard Hofman: 
Aan lagerwal geraakte toneelspeler 
 
Jotie Koppenol: 
Zwerfster, junk en dichteres 
 
Wanda: 
Een wat oudere hoer 
 
Pien Steltman: 
Jongste medewerker 
 
Toos Stuyts: 
Directrice en kok 
 
Elsbeth Meerman: 
Boze buurvrouw 
 
Bennie Wassman: 
De onverbeterlijke alcoholist 
 
Figuranten: 
 

Regie: 
Regie-assistente: 
Toneelmeester: 
Licht: 
Geluid: 
Lead zang: 
Dans: 
 
Grime: 
 
 
Souffleuse: 
Rekwisieten: 
 
Kleding: 
Décor: 
 
 
Changeren décor: 
 
 
Public Relations: 
 
Vormgeving: 
Kassa-medewerkers: 
 

Eddy Haers 
Claudia van Veltom 
Frans Matthijssen 
Jeroen Mouws 
Peter Ermens 
Perry van der Wilt 
Jdance o.l.v. Judith  
van de Ven - Knibbeler 
Marian Woestenburg 
Sandra van de Kieboom 
Jacqueline Nouws 
Marian Luijten 
Helma Abbenhuis 
Claudia van Veltom 
Helma Abbenhuis 
Frans Matthijssen 
Danny Isendoorn 
Silvia van der Borst 
Claudia van Veltom 
Frans Matthijssen 
Marc Mulders 
Marjo Jacobs 
Marc Mulders 
Silvia van der Borst 
Rinus Nagtzaam 
Kees Kempen 
Iris Woestenburg 


