
Wielemans

Toneelspel van Bart Spaey

Willy heeft multiple sclerose (MS) en is daardoor 
gevoelloos geworden in zijn onderlichaam en benen. 
De kinderen uit de buurt noemen hem spottend 
‘Wielemans’, omdat hij noodgedwongen in een 
rolstoel  zit.  Willy kan zijn situatie heel moeilijk 
aanvaarden. Hij verveelt zich en tuurt voortdurend 
door het  raam : wachtend op de kievit, een trekvogel, 
die er al lang had moeten zijn. Voor Willy staat de 
kievit symbool voor ongerepte (levens)vrijheid.

Zijn vrouw Els, heeft het ook moeilijk met de situatie 
waar ze in terecht gekomen is.  Ze werkt in een 
firma waar ze de laatste tijd veel overuren klopt. Ze 
wordt dan vaak thuisgebracht door een collega ‘met 
een rode auto’. Bij Willy ontstaat een bijna ziekelijk 
jaloersheid.

Griet, de buurvrouw en vriendin van Els, komt vaak 
op bezoek bij Willy. Haar humor en milde spot 
zorgen voor de nodige hilariteit in het eentonige 
rolstoelbestaan van Willy.

Roos, de jonge idealistische verpleegkundige, komt 
Willy dagelijks verzorgen. Het klikt tussen die twee 
en hij is blij als ze er is.  Ze is de enige persoon waar 
Willy écht - over alles - mee kan praten : over zijn 
ziekte, zijn onmacht, de kievit en zijn moeilijke relatie.

De druk thuis wordt voor Els haast onmogelijk :  door 
het blijvende gezeur van Willy over de wegblijvende 
kievit, zijn voortdurende gekanker op haar en haar 
collega, het gebrek aan begrip en vooral het gemis 
aan seks ,...

Komt de Kievit  nog?
Overwint uiteindelijk de liefde dit alles?

Mieke Peys

vrijdag 26/04/2019 om 20.00u
zaterdag 27/04/2019 om 20.00u

zondag 28/04/2019 om 19.00u
vrijdag 03/05/2019 om 20.00u

zaterdag 04/05/2019 om 20.00u

Zaal Pastoor De Clerckschool
Veltem-Beisem

Reservatie voor dit toneelspel
vanaf maandag 1 april 2019 via

www.dedraaikolk.be
 

Inkom: 8 €
studenten en leden Open Doek: 7 €
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TONEELKRING

DE DRAAIKOLK

toneelspel van
Bart Spaey
in een regie van
Mieke Peys

Spelers

Willy Tom Denon

Els  Hilde Vandenhoeck

Griet Hanne Glockemann

Roos Elfe Pauwels

Dwarsfluit door Laura Moens 

Wielemans
Werken mee

Dekor Michel Vleugels

 Joris Wuyts

 Jo De Groote

 Maurice Vervoort

Teksthulp Gerarda Demulder 

 Jos Vernelen

Grime Lies Van Aerschot

Rekwisieten Rita Merckx

Publiciteit Johan Somers

Licht Joris Wuyts

Klank Dirk Verheyen

Logistiek Dany Empereur

 Maurice Vervoort

Productieleiding Dirk Verheyen

 Johan Somers


