
 

 

Nieuwsbrief 2 seizoen 2014-2015 

 

Sittard, maart 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste vrienden van Toneelclub Euverhaove,  
  

Sinds onze nieuwsbrief van december, is er weer van alles gebeurt achter de schermen. 

Er wordt intensief en hartstochtelijk gerepeteerd en de decorbouw is druk bezig om 

zoveel mogelijk mensen van een kostelijke toneelavond te laten genieten.   

Nog ruim een maand, dan kunt u met eigen ogen genieten van het resultaat wat 

Toneelclub Euverhaove voor u heeft gerealiseerd met de wervelende voorstelling: 

 

“ Bie Madam Roos “ 

 

Wat spelen wij? 

Madam Roos zwaait de scepter over het bordeel "bie madam Roos", waar zij een viertal 

dames van lichte zeden onder haar 

hoede heeft. Het leven in ons huis van 

plezier gaat zo zijn gangetje totdat 

Jack komt binnenwaaien, gevlucht na 

een ruzie met vrouwlief Rita. Hij is echt 

toe aan een "verzetje".                                                                           

Jack, een vreemde vogel komt meteen 

al in de problemen. Het is zo'n lulletje 

rozenwater, die nog nooit buiten het 

potje heeft gepiest en die nou net onze 

Ursula treft, die met haar pikant 

"Duits-Nederlands" alle klanten om 

haar vingers windt . Wat te doen als 

brave burgerman? Natuurlijk .... losbarsten over je enige echte passie; vogels. Maar 

ja....... het Limburgse veugel lijkt zo verdomd veel op het Duitse fögeln. Een enorme 

spraakverwarring volgt, pijnlijk, pijnlijk, 

pijnlijk.  

Madam Roos wordt door een vreselijk 

ongeluk uitgeschakeld en ons "huis van 

plezier" wordt plotseling een stuurloos schip 

zonder plezier". Wie kan de hulpeloze 

vrouwen redden? Uit onverwachte hoek, 

komt de onbeholpen Jack. Hij neemt het roer 

stevig in handen en leidt het schip in rustiger 

vaarwater. Hij is een held, maar vraagt een 

echte held zo'n hoge "beloning"?  Hoe lang 

kunnen de meiden de druk volhouden? 

Kunnen ze ontsnappen aan hun "redder"? 

 

De regie is in handen van Wim Kierkels. 

 

 



 

Wanneer spelen wij?  

 

De voorstellingen vinden plaats op: 

22 april 2015 : Seniorenvoorstelling, aanvang 19:00 uur, zaal open om 18:30 uur,  

   entree € 5,00 

24 april 2015  : Première, aanvang 20:00 uur, zaal open om  19:00 uur,  

   entree € 8,50 

25 april en 

1,2 en 3 mei 2015 : Aanvang 20:00 uur, zaal open om 19:00 uur, entree € 8,50 

 

Alle voorstellingen worden gespeeld in Zalencentrum Oos Kaar, Geldersestraat 41,    

6136 AS Sittard. U kunt nu alvast kaarten reserveren via onze website 

www.toneelclubeuverhaove.nl  of via 046-4510831. Voor zover nog beschikbaar 

zijn ook kaarten verkrijgbaar aan de avondkassa in Oos Kaar.  

 

Graag tot ziensbij een van onze voorstellingen! 

                                                                

 

Toneelclub Euverhaove. 

http://www.toneelclubeuverhaove.nl/

