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Rijsbergs ToneelOpen Doekje

PerronGeluk 20 - 21 - 22 Maart 2015

Foto: Anko Gils

Beste toneelliefhebber,
Dit jaar hebben we gekozen voor 
PerronGeluk. Het stuk handelt 
over twee kioskhouders die een 
onderlinge concurrenti estrijd 
voeren op een perron van een 
willekeurig stati on. Ze zitt en niet 
alleen zakelijk elkaar dwars, hun 
kinderen hebben ook een relati e 
en dat is al helemaal "not done". 
Alles wordt in het werk gesteld 
om elkaar dwars te zitt en, maar 
ook om de verkering van de jon-
gelui onmogelijk te maken. 

Tot zover in grote lijnen het ver-
haal van Het Perron van Fraukje 
Anama. 
Na het lezen van het origineel 
wilde ik er een eigen draai aan 
geven en besloot wat zaken 
nader te onderzoeken. Zo stuitt e 

ik op de Perrongelukjes van 
Steven van Beek. Wat is toeval 
in deze context? Een kioskhou-
der op een perron van een niet 
willekeurig stati on, maar heel 
dicht bij, namelijk stati on Breda. 
Hij publiceert grappige, ontroe-
rende en leuke belevenissen van 
reizigers die via Breda reizen en 
bij hem nog het een en ander 
inslaan voor onderweg. Zo las ik 
tal van deze Perrongelukjes die 
ik geschikt achtt e om te gebrui-
ken in mijn bewerking van Het 
Perron. 

Ik legde contact met Steven en 
legde hem mijn bedoeling uit. 
Hij reageerde hier onmiddellijk 
helemaal enthousiast op. Het 

lees verder op pagina 2 >>
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gevolg is dus dat in PerronGeluk verschillende anekdotes, geba-
seerd op de verhalen van Steven van Beek, zijn beland en tot korte 
dialogen zijn omgezet.

Nu nog een leuk decor ontwerpen, de muziek zoeken en fl ink re-
peteren om u de volgende voorstelling van het Rijsbergs Toneel te 
kunnen presenteren.

Eddy Haers
regisseur

vervolg van pagina 1

www.rijsbergstoneel.nl

Rijsbergs Toneel

@Rijsbergs Toneel

Rijsbergs Toneel

Social media
Het Rijsbergs Toneel is erg acti ef op de social media. Zo hebben wij 
een eigen Twitt er, Facebook en YouTube account.

Heb je een leuke foto gemaakt ti jdens een van de voorstellingen? 
Deel hem dan met ons:



3

HET TUINCENTRUM
DE BOSRAND RIJSBERGEN
ELKE ZONDAG OPEN !!!

ANTWERPSEWEG 30A
4891 CP RIJSBERGEN

NEDERLAND
TEL. 076 - 5961885

Openingstijden:  
Maandag 13.00 - 17.45 uur 
Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 - 17.45 uur 
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur 
Zondag 11.00 - 17.00 uur

www.tcdebosrand.nl
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Toegangskaarten kopen
Heeft  u onze leden aan de deur gemist? Wilt u extra toegangskaar-
ten bestellen? Neem contact op met het secretariaat. Via email: 
info@rijsbergstoneel.nl of telefonisch:  076 596 36 16. Ook zijn 
kaarten via de website www.rijsbergstoneel.nl te bestellen.

Steunkaarten kosten €5,- per stuk. Toegangskaarten zijn voor €8,- 
per stuk te verkrijgen. Wanneer U een steunkaart heeft  kunt U door 
bijbetaling van € 3,- een van de voorstellingen bezoeken.

Plaatsen reserveren
Bel zondag 15 maart tussen 13.00 en 14.30 uur om een plaats te 
reserveren. Dit kan via de volgende telefoonnummers:  

Vrijdag 20 maart 2015        aanvang 20.00 uur    076 596 89 87
Zaterdag 21 maart 2015    aanvang 20.00 uur    076 596 34 76
Zondag 22 maart 2015      aanvang 14.00 uur    076 596 11 78   

Reserveringsdag gemist? Kijk op www.rijsbergstoneel.nl
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Uw ICT partner voor het MKB

De Waterman 5
4891 TL  Rijsbergen

Telefoon 076-5961391 

Welkom bij het Rijsbergs Toneel
PerronGeluk is de nieuwe producti e van het Rijsbergs Toneel. In 
deze producti e zijn uit het werk van Steven van Beek meerdere 
sketches verwerkt. Hij heeft  over zijn observati es als kioskmedewer-
ker geschreven in de nieuwste Perrongelukjes van Van Beek. 
Het repeti ti eproces is begonnen en het belooft  dit jaar een voorstel-
ling met veel humor te worden. Ik hoop dat ik u nieuwsgierig heb 
gemaakt en kijk uit naar uw komst in de Koutershof!
 
I. Kennis
Voorzitt er
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Nieuw lid: Sandra Koenraads
Hallo,
Mijn naam is Sandra Koenraads en ik 
ben sinds vorig jaar lid van het Rijs-
bergs Toneel.  Ik ben woonachti g in 
Breda, getrouwd en trotse moeder van 
2 zoontjes. 
Al van kleins af aan vind ik het leuk om 
te performen. Toen ik ging werken in 
de ouderenzorg vond ik het onwijs leuk 
om mee te doen met de revues, om op 
die manier de mensen te vermaken. 

Vorig heb ik dan eindelijk de stap 
genomen om bij een toneelvereniging te gaan en ik moet zeggen; 
de beste stap ooit! Ik werd warm welkom geheten en voelde me 
meteen helemaal thuis! 
Toen ik vorig jaar lid werd, was het Rijsbergs Toneel al halverwege 
met het repeteren van het stuk en heb ik toen de rol van souffl  euse 
op me genomen. 
Op deze manier leerde ik iedereen snel kennen en werd ik snel één 
met de groep.
En dit jaar heb ik dan meteen m'n eerste rol! 

Ik speel Ati  in het stuk PerronGeluk. Meteen al een redelijk grote 
rol, waar ik erg blij mee ben. Fijn dat Eddy (de regisseur) het ver-
trouwen in me heeft  dat ik deze rol aan kan. 

PerronGeluk is een komisch stuk waar je heerlijk ontspannen naar 
kan kijken en lekker kan lachen. Een heel ander stuk dan vorig jaar, 
dat maakt het ook afwisselend en leuk. 

Ik zou zeggen tot 20, 21 of 22 maart en veel kijkplezier!!!
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Secretariaat Rijsbergs Toneel
Claudia van Veltom

Lagestraat 33b, 4891 CC Rijsbergen 
Telefoon:  076 596 36 16 
Email: info@rijsbergstoneel.nl
Website: www.rijsbergstoneel.nl

Wist u dat...
• Wij dit jaar op 20, 21 en 22 maart spelen! Zorg dat u erbij bent 

en noteer het in uw agenda!
• We dit seizoen weer een nieuw lid hebben mogen verwelkomen 

in onze vereniging!
• Wij elke week op donderdagavond vanaf 20.00 uur repeteren 

in de Koutershof. Kom gerust eens kijken ti jdens een van deze 
repeti ti es.

• Er ti jdens de repeti ti es heel wat gelachen wordt, maar ook hard 
gewerkt om voor u een mooie voorstelling neer te zett en.

• Nieuwe leden van harte welkom zijn zowel op het toneel, tech-
nisch of op bestuurlijk vlak. 
Meer informati e op: www.rijsbergstoneel.nl/nieuweleden

• U voor meer informati e terecht kunt op onze website: www.
rijsbergstoneel.nl 

Sponsoren bedankt!
Wij danken alle adverteerders in dit open doekje. Zij zorgen voor 
een belangrijke bijdrage die daarmee de producti e van ons toneel-
stuk 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.  

Foto’s: De Wijze Kater 2014; Anko Gils, Peter Mathijssen
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