
Toneelbeschrijving
Eeuwenlang was herberg “De Woeste 
Hoeve”, gelegen aan de weg Apeldoorn-
Arnhem het tafereel van komende en 
gaande reizigers. Niets wees erop dat dit 
zou veranderen. 
Toch is door de tijd heen de postkoets 
vervangen door ingeblikte pk’s en in de 
stallen is geen plaats meer voor het edele 
dier en het voer.
Nu raast de “heilige koe” in grote getale 
over modern asfalt en is het stil geworden 
rond de oude herberg. Op enige 
honderden meters raast het aan “De 
Woeste Hoeve” voorbij.
Deze, bij u allen wel bekende 
pleisterplaats, zou model kunnen staan 
voor de herberg in het toneelspel 
“Hannibal”, dat Klaver 5 vanavond ten 
tonele brengt. Enig verschil is dat de 
bewuste herberg in het stuk “De drie 
hoefijzers” heet en in de buurt van de 
Belgisch-Nederlandse grens ligt. Hannibal 
is een rare snuiter, die uit het niets 
opduikt en de eigenares helpt haar 
herberg weer nieuw leven in te blazen. De 
“Persmuskiet” die ‘t verzonnen verhaal 
over een schat van zeerovers wil 
publiceren krijgt te maken met geheime 
onderaardse gangen. kostbare sierraden 
en gasten van diverse pluimage! De bislist 
komische thriller zit vol met 
geheimzinnigheden, zoals gierende tanks, 
klopgeesten en spontaan vallend 
materiaal, in geheimzinnige situaties.

Zaterdag 22 september
Zaal “De Groot” De Vecht
Aanvang om 19.45

Presenteert:
de komische 

thriller

HANNIBAL

Rolverdeling
Hannibal een onduidelijk mannetje  -  Frans Jacobs
Mina Braams herbergierster  -  Linda Soto
Jurjen ober  -  Jacco Hofman
Ekster journaliste  -  Greet Hofman
Bertus Bulder gepensioneerd ambtenaar  -  Henk Roeterd
Tilly zijn vrouw  -  Lineke Hartgers
Yvonne fotomodel (zegt ze)  -  Willeke Panhuis
Juffrouw Nagel lerares  -  Annie Smeenk
Rika reist in bak- en braadvet  -  Jannie Roeterd
De dokter  -  Henk Wolters
Grime- en kapwerk  -  Fenny Winkelman
  -  Jolanda Veldwijk
Souffleur  -  Aalt van der Haar
Regisseur   -  Henk Bolsenbroek
Grafisch ontwerp   -  Jolanda Veldwijk
Techniek   -  Wijnand van ’t Erve 
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