
U kent toch zeker René van der Meijden? Die 
sportverslaggever die niet van het scherm en uit 
de bladen te slaan is. De man die werkelijk alles 
van sport weet en naar men zegt nog meer van 
de vrouwen. René heeft een zeer creatieve geest 
maar of het nu zo verstandig is zijn belasting-
aangifte ook creatief in te vullen, is nog maar de 
vraag.  Een vrouw en kind trekt zo lekker af. 
Klein probleempje: hij heeft momenteel geen 
vrouw en al helemaal geen kind. Laat collega en 
vriend Johan de blauwe brief nu net opmerken 
en eens goed doorlezen. Blijkt dat de inspecteur 
over drie uur op de stoep staat voor een grondi-
ge controle. Waar moet nu een vrouw en kind 
vandaan gehaald worden? Kan Johan’s vrouw 
Marijke niet even zijn vrouw spelen? En dan dat 
meisje van kantoor die Sofieke, dat is toch de 
ideale dochter? Stress, stress, stress. Tot over-
maat van ramp komt bovenbuurvrouw Clara 
hem ook nog aankondigen de Rijdende Rechter 
in te schakelen wegens geluidsoverlast. Dan het 
gevreesde moment: inspectrice Myra Kip staat 
voor zijn neus. Ze weet werkelijk alles. Zelfs van 
Johan’s vakantiehuisje is ze kennelijk op de 
hoogte. Ze komt met zus Magda diezelfde avond 
nog terug om een oplossing voor het probleem 
te zoeken. Heeft iedereen het wel over hetzelfde 
probleem?  Wij geven u exclusief de kans de wa-
re toedracht van dit ‘drama’ bij te wonen!  

Wees er snel bij want iedereen wil natuurlijk het 

ware naadje van de kous weten!! 

 

 

Alle voorstellingen 
worden gespeeld in 
zalencentrum Oos 

Kaar, Geldersestraat 
41, 6136 AS Sittard 

 

Speeldatums: 

 

3 april (senioren, aan-
vang 19:00) , 

 

7 april (matinee, aan-
vang 15:00), 

 

5,6,12,13 en 14 april 
2019  

(aanvang 20:00) 
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In dit nummer: 

 

De Bolero 

Opgericht in 1978 

 



Lid worden nieuwsbrief 
 

Is er iemand in uw omgeving die ook graag de nieuwsbrief wil ontvangen? Laat het ons weten, dan 
zorgen wij dat hij/zij ook op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen onze vereniging. Door zich 
aan te melden gaat hij/zij akkoord met onze privacyverklaring. Wil iemand geen gebruik meer maken 
van onze nieuwsbrief en deze stopzetten, dan is een mail sturen naar info@toneelclubeuverhaove.nl 
voldoende.  

Aan/afmelden kan via:  

• info@toneelclubeuverhaove.nl   

• of like onze facebookpagina via www.toneelclubeuverhaove.nl    

Pag ina  2    

 

“ Met het leven is 

 het als met een  

toneelstuk: het 

 komt er niet op 

 aan hoe lang het 
is, maar hoe goed  

het gespeeld 

 wordt “ 

 

 Bestuur, regisseur,   

spelers en vrijwilligers wensen iedereen:  

Veel plezier bij een van onze voorstellingen!  

  

Reserveren:  

Via onze website www.toneelclubeuverhaove.nl of via 046-4510831  

Seniorenvoorstelling   

Bij de seniorenvoorstelling kan het zijn dat wij om uw legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identi-
teitskaart) vragen ter controle van de leeftijd (65+). Hiermee kunt u een toegangsbewijs ontvangen 
tegen de gereduceerde prijs van € 6,50 incl. een consumptie. Bezoekers die de leeftijd van 65 jaar 
nog niet hebben bereikt verzoeken wij om een van onze andere voorstellingen te bezoeken. Wij ho-
pen dat u hiervoor begrip heeft.  

 

De voorstelling is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de  gemeente Sit-
tard-Geleen.   

  

Toneelspelen 

In deze rubriek proberen wij telkens enige korte 
uitleg te geven over de hobby van toneelspelen. 
Wat komt er bij kijken etc.  

Deze keer in de rubriek toneelspelen:  

 

Tekstbehandeling 

De tekst is er. De rollen zijn verdeeld. De data 
van de repetities en de voorstellingen liggen 
vast. Je bent klaar om er in te vliegen, je in het 
stuk vast te bijten en je in je personage te ver-
diepen. Maar hoe doe je dat nu precies?  

Hoe begin je hier aan? Je start met het analyse-
ren van de tekst in functie van je rol. Je onder-
zoekt de ontwikkeling en de gebeurtenissen in 
het verhaal. Wat wil elk personage bereiken en 
hoe pakken ze dit aan? Wat zijn de moeilijkhe-
den of de meevallers? Wanneer de antwoorden 
op deze vragen duidelijk zijn, wordt het spelen 
een stuk gemakkelijker en leuker. Uiteraard on-
der leiding van een regisseur. 

 

 


