
 

 
Nieuwsbrief 2 seizoen 2013-2014 

 

 

Sittard, 18 maart 2014.  

 

 

Beste vrienden van Toneelclub Euverhaove,  
  

 
Sinds onze vorige Nieuwsbrief van december, is er veel werk verzet om de komende 

voorstellingen van “ Sjerpe Mósterd” tot een succes te maken. 

Er wordt intensief gerepeteerd en er gebeurt achter de schermen van alles wat nodig is 

om zoveel mogelijk mensen te laten genieten.  

Nog ruim een maand, dan kunt u het resultaat zien en heeft u hopelijk zoals u dat van 

ons gewend bent, een kostelijke toneelavond.  

 

 
 

Ondersteuning Project Global Exploration. 

 

Joep Salden is een van de acteurs in de productie “Sjerpe Mósterd”. Joep is 17 jaar, zit 

op 5 Atheneum en hij gaat komende zomer samen met andere jongeren uit Nederland 

naar India om daar op verschillende scholen in sloppenwijken ontwikkelingswerk te doen. 

Op onze website kunt u meer lezen over het project. Toneelclub Euverhaove wil Joep 

hierbij financieel ondersteunen. O.a. door de opbrengst van de garderobe bij onze 

voorstellingen aan dit project te besteden. Trekt u dus vooral een jas aan als u komt 

kijken…… 

 

Wanneer spelen wij?  



 

De voorstellingen vinden plaats op: 

23 april 2014 : Seniorenvoorstelling, aanvang 19:00 uur, zaal open om 18:30 uur,  

   entree € 5,00 

25 april 2014  : Première, aanvang 20:00 uur, zaal open om  19:00 uur,  

   entree € 8,50 

26 april en 

2,3 en 4 mei 2014 : 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.  

 

 

 

Wat spelen wij? 

  

“Sjerpe mósterd” is de titel van een vrolijke komedie. De gehuwde Miriam haalt in dit 

stuk alles uit de kast om haar ontrouwe(?) man voor zichzelf en haar gezin te behouden. 

Zij wendt daarbij zelfs een zwangerschap voor. Dat verloopt alles behalve gemakkelijk. 

Zeker met het ‘vreemde pluimage’ uit haar directe omgeving: een verliefde buurman, 

haar alcoholische schoonmoeder, een onbetrouwbare buurjongen, haar dochter met een 

groot geheim, de roddeltante van de buurt, een Turkse poetsvrouw met een Nederlands 

paspoort en………een oerlelijke vaas. "Sjerpe mósterd" is een bewerking van "Felix 

Mosterd”,geschreven door Peggy Lebens. Het beleefde zijn “wereldpremière” op 15 

september 2012 in Kerkrade. Het werd toen gespeeld door elf jongeren van 

Theaterschool KIEK Kerkrade, die ook hun bijdrage aan de tekst leverden. ‘Toneelgroep 

Euverhaove is de eerste toneelvereniging die het stuk met volwassenen voor het 

voetlicht brengt. Er wordt gespeeld in het dialect.  

De regie is in handen van Wim Kierkels. 

 

Graag tot ziens bij een van onze voorstellingen. 

  

 

 

Toneelclub Euverhaove. 

 

 

http://www.toneelclubeuverhaove.nl/

