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Rijsbergs ToneelOpen Doekje

Reinaert 31 Maart, 1 en 2 April 2017

Foto: Charles van Campenhout

Reinaert anno 2017
Het Rijsbergs Toneel hee�  dit jaar 
gekozen voor het stuk Reinaert, 
een bewerking van het beroemde 
dierdicht Vanden vos Reynaerde, 
waarin dieren hun gebreken to-
nen die we als menselijke zwak-
heden herkennen. Maar… het 
Rijsbergs Toneel draait het om: de 
spelers spelen geen dieren, maar 
mensen met dierlijke eigenschap-
pen. Reinaert is een schurk, Bruun 
een zoetekauw, Tibeert hee�  last 
van muizenissen, Isegrim wordt 
de hoorns opgezet. Kortom, het 
zijn net dieren… Of toch mensen?

Het verhaal is simpel: de adel is 
bijeen op de hofdag van koning 
Nobel. Reinaert zal voor het 
gerecht gedaagd worden, maar 
het is een beestenbende. Ja, die 
Reinaert hè, dat is een sluwe vos 

die zoveel vertrouwen in zich-
zelf hee�  dat zijn boevenstreken 
haast sympathiek overkomen. 
Reinaert is een sa� re op de 
samenleving. Misschien wel de 
onze… 

Een toneelgroep van zes� en 
mensen brengt het stuk op de 
planken, een club vormgevers 
hee�  gezorgd voor fraaie kleding, 
grime, modieuze kapsels en een 
aantrekkelijk decor. En de licht- 
en geluidmedewerkers ze� en de 
puntjes op de i. 

Zijn Reinaerts vijanden goed-
gelovige sukkels, ijdele bluff ers, 
verwaande kwasten? 

In ieder geval hee�  de adel zich-
zelf overleefd, is de geestelijkheid 

lees verder op pagina 2 >>
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schijnheilig en zijn de dorpelingen lompe heethoofden. 

De Reinaert van het Rijsbergs Toneel is niet Middeleeuws, maar van de 
eenentwin� gste eeuw. Van onze � jd…

Herbert Mouwen, 
regisseur

vervolg van pagina 1

Kaarten & reserveren
Het Rijsbergs Toneel start dit 
jaar met een nieuw systeem 
voor de kaartverkoop en reser-
vering van plaatsen. Wij komen 
één keer aan de deur met kaar-
ten, wanneer je dit open doekje 
in de brievenbus aantre� , heb 

je ons helaas gemist. Natuurlijk 
hopen we dat je komt kijken 
naar onze voorstelling. Neem 
contact op met het secretariaat 
om kaarten te bestellen: 
secretariaat@rijsbergstoneel.nl

www.reserveren.rijsbergstoneel.nl

Vrijdag 31 maart 2017        aanvang 20.00 uur    (076) 596 89 87 
Zaterdag 1 april 2017    aanvang 20.00 uur    (076) 596 11 78
Zondag 2 april 2017      aanvang 14.00 uur    (076) 596 34 76   

We verzoeken een ieder online te reserveren. Mocht dit niet lukken, 
bel dan zondag 26 maart tussen 13.00 en 14.30 uur onderstaande 

nummers om een plaats te reserveren.

Vanaf 26 maart, 13.00 uur, kun je zelf online je plaatsen reserveren 
via de website. Hier kun je uiteraard ook (extra) kaarten aanschaff en:

Telefonisch reserveren gemist? Neem dan contact op met het 
secretariaat: (secretariaat@rijsbergstoneel.nl of 06-51107683).

Ben je in het bezit van een steunkaart dan kun je met bijbetaling 
van  €5,- de voorstelling bezoeken. Dit regel je ook via de website.
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Uw ICT partner voor het MKB

De Waterman 5
4891 TL  Rijsbergen

Telefoon 076-5961391 

St. Bavostraat 79 - 4891CH Rijsbergen

www.hetkaffee.nl

lokale huiskamer
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Nieuwe spelers aan het woord
Tom Brock - Mijn naam is Tom Brock (18) en ik vind 
het geweldig om lekker crea� ef bezig te zijn. Mijn 
hart ligt bij tv, acteren, presenteren en interviewen. 
Ik vind dit geweldig om te doen en ik zou hier ook 
heel erg graag verdere stappen in willen maken.

Edytha de Veld - Ik wilde al� jd al iets doen met to-
neel of zang, maar ik had nooit gedacht dat de per-
fecte vereniging twee minuten van mijn huis was.

Jesse Jansen - Hallo, ik ben 14 jaar. Ik zit sinds dit 
jaar bij het Rijsbergs Toneel en ik geniet iedere re-
pe� � e! Sinds de groep 8 musical waar ik de hoofd-
rol in had, ben ik geïnteresseerd in 
toneel.

Ethel Pennings - Als kind verzon ik 
vaak toneelstukjes met vriendinnetjes. Maar daarna 
kwamen er andere hobbies. Nu sta ik voor het eerst 
in een ‘echt’ toneelstuk. Spannend, maar tot nu toe 
ontze� end leuk!

Mariska Deckers - Ik ben bij het toneel gekomen 
nadat ik een aantal voorstellingen van het Rijsbergs 
Toneel bezocht had. Ik speel Cuwaert in het stuk 
Reinaert. Ik heb er zin in!

Wil je meer van deze nieuwe spelers en onze andere leden en medewerkers zien? 
Kijk dan op onze vernieuwde website: www.rijsbergstoneel.nl/smoelenboek.

Lizzie Koeken - Onze jongste telg, 8 jaar oud en nu 
al op het toneel als Rosseel. Dat wil je toch niet 
missen!
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HET TUINCENTRUM
DE BOSRAND RIJSBERGEN
ELKE ZONDAG OPEN !!!

ANTWERPSEWEG 30A
4891 CP RIJSBERGEN

NEDERLAND
TEL. 076 - 5961885

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

-  sfeervol genieten en vriendelijk in  de buurt
-  deskundig advies
-  7 dagen per week open, dus ook iedere zondag
-  de scherpste prijzen
-  gezellige koffi ecorner voor een lekker hapje en een drankje
-  grootste assortiment in groen en sfeer
-  compleet in dierbenodigdheden en dierenvoer
-  uitgebreide tuinwinkel met meubelen, verlichting, gereedschap etc.
-  bloemboeketten naar eigen wens in onze bloemenwinkel 

De Bosrand is....
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Zin in toneelspelen?
Het Rijsbergs Toneel staat open 
voor nieuw talent. Al� jd al de 
ambi� e gehad om op het to-
neel te staan? Of lijkt het je wel 
wat, maar heb je het nog nooit 
geprobeerd? Neem dan vooral 
contact met ons op!

Voor de aanvang van het vol-
gende produc� ejaar worden 

er weer workshops gehouden 
voor mensen met interesse. We 
heten je dan graag welkom!

Ligt je passie meer bij techniek? 
Ook dan is het Rijsbergs Toneel 
heel blij met jou.

Wil je meer informa� e? Neem 
dan vooral contact op met het 
secretariaat.
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www.rijsbergstoneel.nl

Rijsbergs Toneel

@Rijsbergs Toneel

Rijsbergs Toneel

Social media
Het Rijsbergs Toneel is erg ac� ef op social media. Op onze website 
kun je meer informa� e vinden over onze produc� e en afgelopen 
produc� es. Verder tref je er foto's van onze voorstellingen aan en 
kun je meer lezen over de geschiedenis van de vereniging.

Op onze Facebook pagina en Twi� er account houden we je op de 
hoogte van de vorderingen van de repe� � es voor onze voorstellin-
gen. Verder kan je hier kaarten winnen voor de voorstellingen.

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

info@rijsbergstoneel.nl
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Secretariaat Rijsbergs Toneel
Marita Koeken

Bredaseweg 7, 4891 AX Rijsbergen 
Telefoon:  06 51 10 7683
Email: info@rijsbergstoneel.nl
Website: www.rijsbergstoneel.nl

Wist je dat...
• Onze voorstellingen dit jaar op 31 maart en 1 en 2 april plaats-

vinden! Schrijf deze data in je agenda en koop kaarten.
• Herbert Mouwen dit jaar voor de tweede keer bij het Rijsbergs 

Toneel regisseert met een stuk waarmee hij veel ervaring hee� .
• De repe� � e wekelijks op donderdagavond plaatsvindt in de 

Koutershof. 
• Er dit jaar zes (!) spelers debuteren bij het Rijsbergs Toneel. Zij 

vervullen fi gura� erollen tot zelfs een hoofdrol.
• De vereniging sinds het begin van dit produc� ejaar drie nieuwe 

bestuursleden hee� .
• We onze sponsoren zeer dankbaar zijn en nieuwe sponsoren 

goed kunnen gebruiken! Heb je interesse om het Rijsbergs To-
neel (fi nancieel) te helpen, laat het ons weten! Uiteraard staat 
daar een tegenpresta� e van de vereniging tegenover.

• Reinaert een echte familievoorstelling is? Kinderen kijken hun 
ogen uit!

Sponsoren bedankt!
Wij danken alle sponsoren die vermeldt staan in dit open doekje. Zij 
leveren een belangrijke bijdrage en maken de produc� e van 
Reinaert mede mogelijk.

Foto’s: Schaduwen 2016; Anko Gils
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