
Iedereen nogmaals bedankt voor het kopen van  
donateurkaarten, sponsoring en  

natuurlijk voor uw bezoek. 
 

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

 

http://home.wanadoo.nl/rijsbergstoneel 

 

 

 

 

SCHILDERWERKEN  INTERIEURS 

SINDS 1900 

Secretariaat Rijsbergs Toneel:  
 

Marita van den Berg 
Van Oosterhoutstraat 28  
4891 AJ RIJSBERGEN  

 

Telefoon 076 - 596 12 46 
 

E-mail: rijsbergstoneel@wanadoo.nl 

 

 

 



Beste toneelliefhebbers, 
 
Na weer een periode intensief repeteren presenteren wij  
u de nieuwe productie “ Kwijt”. Het stuk is geschreven 
door de Engelse toneelschrijver Charles Raymond Dyer.  
De oorspronkelijke titel was “Wanted- one body” in het  
Nederlands vertaald als “Het lijk is zoek”. 
Omdat de titel iets anders doet vermoeden heeft het  
Rijsberg Toneel gekozen voor “Kwijt”. Immers alles raakt 
kwijt, testamenten, personen, enveloppen, maar ook raken 
personen af en toe zichzelf kwijt in hun drang naar macht  
en hebzucht. 
 

Op het landgoed Greenacres, ergens in Engeland, was de 
oude heer Barraclough heer en meester. Een vriendelijke ou-

de man die goed was voor zijn personeel en van spelletjes 
hield. In het bijzonder van verstoppertje. Zo was ‘ie er en zo 
was ‘ie kwijt. Nu hij is overleden azen zijn stiefdochters op zijn 
vermogen, maar ze kunnen niet om het voltallig personeel 
heen.  
Het verhaal begint als de oude heer is overleden en zijn stief-
dochter zich gereed wil maken voor de begrafenis. Ze bevindt 
zich in de salon van het landgoed en wacht op de begrafenis-
ondernemer. Twee heren melden zich, maar wie zijn ze eigen-
lijk??? Dit is slechts de eerste vraag die u zich zult stellen. 
 
Lang geleden vond de première van deze komische thriller in 
Londen plaats. Vandaag is Rijsbergen aan de beurt.  
Iedereen die zijn of haar steentje aan het tot stand komen 
van deze productie heeft bijgedragen, heet u van harte wel-
kom. We hopen dat u een moord-
avond zult beleven!  
 
  
 Eddy Haers, regisseur.  

 
     

 Met dank aan: 
 

Dhr. G.A.A.M. Kuijpers   

Dames Pellens  

Charles Luijten  

Familie v.d. Bemd 

ROS-TV Zundert 

Jacobs Wegenbouw 

Dó-Ré-Mi  

K.B.O. Rijsbergen 

 

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  

 

 



  

Met dank aan: 
 

Bestuur en medewerkers Alberingstichting  

 Familie Slezak- Huybregts 

“Stichting Rijsbergen Luid en Duidelijk” 

Burgemeester en Wethouders gemeente Zundert 

V.A.V. Vleeswaren B.V. 

InzOOmend op deze komische thriller  

borrelen aanwijzingen uit de druïdenbron  op... 

 

 
  



Faith Barraclough:   Marjo Jacobs 
 

Hope Barraclough:   Ineke Vogels 
haar tweelingzus 
 

Ann Beale:     Helma Abbenhuis 
secretaresse 
 

Agnes:      Emma de Leeuw 
keukenmeid 
 

Mabel:      Silvia van der Borst 
kamermeisje 
 

Johnson:     Wouter Hendriks 
chauffeur 
 

Mr. Blundell:    Harrie Watzeels 
notaris 
 

Mr. Mickleby:    Marita van den Berg 
notarisklerk 
 

Dokter Brown:    Brigitte van de Pas 
          

Mr. Sorell:      Ad Bastiaansen 
begrafenisondernemer 
 

Burry Boy:     Peet van de Veeken 
zoon begrafenisondernemer 
 

  

 
   

 

Regie:     Eddy Haers 

Regie-assistente:  Claudia van Veltom 

Toneelmeester:   Frans Matthijssen  

Licht:     Jeroen Mouws  

Geluid:      Peter Ermens  

Grime:      Marian Woestenburg 

      Sandra van de Kieboom 

Souffleuse:     Marian Luijten   

Rekwisieten:   Helma Abbenhuis 

      Claudia van Veltom 

Kleding:    Helma Abbenhuis 

Décor:      Frans Matthijssen  

      Jan Braspenning 

Changeren décor:  Frans Matthijssen  

      Claudia van Veltom 

      Marc Mulders 

Public Relations:  Marjo Jacobs 

      Jacqueline Ermens 

      Marc Mulders 

Vormgeving:    Jacqueline Ermens 

Kassa-medewerkers: Rinus Nagtzaam 

      Kees Kempen 

   


