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WITLOX van Herman van de Wijdeven  
regie: Hanneke Som

In hun frituur WITLOX wachten de tweelingzussen 
Fee en Parel al jaren op de Afrikaan Jossip. Ze hebben 
na de dood van hun moeder en hun barbaarse vader 
‘der hond’ alleen nog elkaar. Met fantasieën over 
zeemeerminnen, het bespieden van dorpsgenoten en 
het herbeleven van mooie herinneringen, vertellen 
zij hun verhaal. 
Jossip, hij komt hen redden. Meh kumper waal? 

WITLOX is een grimmig sprookje met het 
eigenzinnig taalgebruik van de Vlaming Van de 
Wijdeven. In het Limburgs dialect van de Bron 
is het stuk nog even eigenzinnig, herkenbaar, 
scherp en poëtisch.

spel: Susan Rouvroije, Thea Mourmans
regie: Hanneke Som
toneelbeeld: Ek van Roosendaal
avondtechniek: Joep Akman
vormgeving: bureau paul smeets bno
met dank aan: Stichting Limburgs Landschap, 
Edward van Kempen

Speeldata WITLOX
do 8, vr 9, za 10 mei | do 15, vr 16, za 17 mei 2014
aanvang: 20.30 uur
locatie: Kloosterruïne Hoogcruts. 
adres: Hoogcruts 47, Noorbeek. 
Parkeren, ontvangst en naborrelen.
Denk bij koud weer aan warme kleding.

Noorbeeks toneel doet klooster herleven
Het Limburgs Landschap heeft Toneelgroep de 
Bron met WITLOX uitgenodigd in de gedeelte-
lijk gerestaureerde kloosterruïne van Hoogcruts 
te komen spelen en zo de eerste stap te zetten 
naar het opnieuw beleefbaar maken van Kloos-
ter Hoogcruts. Sinds de hevige brand in 1979 
is de plek, die vroeger mede het hart van de 
lokale gemeenschap vormde, afgesloten. 
Stichting Het Limburgs Landschap heeft de 
ruïne aangekocht met het doel om verder verval 
te stoppen en uiteindelijk de locatie weer 
beleefbaar te maken.

Hoogseizoen en dubbele primeur voor 
De Bron
De Bron speelt graag met haar stukkeuze. 
Voor de Hoogseizoen editie in het voorjaar van 
2014 (twee locatiestukken met twee regisseurs 
in één seizoen) tilt de groep 2 stukken over de 
grens die nog niet eerder door een Nederlands 
gezelschap gespeeld zijn: Op de Hooge Doorn 
is een Iers stuk en WITLOX is van Belgische 
huize. Beide stukken passen perfect in de 
Limburgse klei en worden op Hoogcruts, op een 
steenworp afstand van elkaar, in het dialect 
gespeeld. 

Hoogseizoen in het Noorbeeks toneelland! 
Dat wilt u niet missen. 
Is het niet gelukt beide voorstellingen te gaan 
zien en wilt u dat wel graag, schrijf u dan in 
voor onze nieuwsbrief (op www.toneelgroep-
debron.nl) en wij brengen u op de hoogte van 
de reprisedata van beide voorstellingen in het 
najaar van 2014. 

Info en reserveringen: www.toneelgroepdebron.nl

E en  v e r l a t en  f r i tuu r
Een  twee l ing  en  z e  wachten…


