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Beste directie 

Beste leerkracht 

 

Naar goede gewoonte stellen wij u graag tijdig ons nieuw 

theateraanbod voor het schooljaar 2019-2020 voor. 

We starten de inschrijvingen al op 1 juni, zodat u nog dit schooljaar 

bevestiging krijgt, om de voorstellingen te kunnen opnemen in uw 

schooljaarkalender. 

Omdat de vraag soms groter is dan het aanbod voorzien we steeds 3 

voorstellingen en bij uitbreiding, waar mogelijk, een optie voor een 4de 

(succes)voorstelling. Bij het verwerken van de inschrijvingen, zullen we 

eerst de reeds geplande voorstellingen volplannen. Indien er voldoende 

interesse is, kunnen de overige klassen intekenen voor een 

succesoptie.  

Wie meer info wenst over een voorstelling, kan een kijkje nemen op 

onze website. Op www.dewoeker.be staan ook trailers en u vindt er het 

digitaal inschrijfformulier.  

Hopelijk tot gauw in De Woeker! 

Het Woekerteam 

 

CC DE WOEKER  

woeker 3, 9700 Oudenaarde 

www.dewoeker.be 

T: 055/ 39 03 63 (vanaf 1 uur vooraf)

http://www.dewoeker.be/
http://www.dewoeker.be/


 
 

 

INSCHRIJVEN 

1) Inschrijven kan uitsluitend via het webformulier. U vindt dit 

webformulier op www.dewoeker.be – aanbod – scholen. U kan 

daar een voorlopige raming opgeven van het leerlingenaantal.  

2) Inzenden van dit webformulier kan vanaf 01/06/2019 stipt om 8u00.  

3) Aanvragen worden chronologisch verwerkt op basis van 

inzenddatum en tijdstip. Wacht niet te lang: vol= vol!  

We werken wel met een reservelijst. 

4) Uiterlijk tegen 15/06/18 ontvangt u, per e-mail, een bevestiging, 

gebaseerd op de geraamde leerlingenaantallen. 

5) Begin oktober worden de definitieve leerlingenaantallen opgevraagd. 

6) Enkele weken voor de voorstelling krijgt u van ons een herinnering.  

 

BETALEN 

De tarieven werden als volgt vastgesteld:  

Kleuters:  € 5,00 

1ste graad:   € 6,00 

2de + 3de graad:  € 7,00 

Begeleiders:  Gratis 

 

Voor leerlingen met een OK-Pas wordt slechts €1,50 aangerekend, 

mits de namen vóór de voorstelling doorgegeven worden. Op deze 

manier leveren scholen zelf geen financiële tussenkomst. 

 

De facturatie volgt per post, na de voorstelling, op basis van het aantal 

effectief aanwezige leerlingen. 
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Scholen die niet komen opdagen of die te laat zijn voor de voorstelling, 

dienen toch te betalen. 

 

 

CULTUREEL CENTRUM  

DE WOEKER  

 

woeker 3 

9700 Oudenaarde 

www.dewoeker.be 

 

055/ 39 03 63 

cc.de.woeker@oudenaarde.be

 

PROGRAMMATIE EN 

RESERVATIES   

 

 

Contactpersoon: Melina Hellebaut 

AC Maagdendale 

Tussenmuren 17 

9700 Oudenaarde 

www.dewoeker.be 

 

055/ 33 51 03 

melina.hellebaut@oudenaarde.be 

 

 

 

 

 

http://www.dewoeker.be/
mailto:cc.de.woeker@oudenaarde.be
http://www.dewoeker.be/
mailto:melina.hellebaut@oudenaarde.be
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2e + 3e KLEUTERKLAS 

STIP 

4 Hoog 

Plots is ze daar, het meisje 

Plots is hij daar, een stippel, een spikkel, 

een STIP! 

STIP geeft, het meisje krijgt. 

Maar het meisje wil meer en meer 

Dus STIP geeft en geeft, tot...STIP stopt met geven. 

Oei? Wat nu? 

STIP gaat over niet altijd krijgen wat je wil, 

over meer krijgen dan je wenst. 

Een non verbale, muzikale, poëtische voorstelling over  

vriendschap, groeien, geven en nemen 

 

 

Spel:   Loes Carrette, Stan Vangheluwe en Laurens Van Bouwelen 

Speelduur:  ca. 50 minuten 

Opmerking:  Lesmap beschikbaar. 

 

 

 

 

 

Voorstelling 1:  Maandag  18/11/19  om 14 uur 

Voorstelling 2:   Dinsdag  19/11/19 om 10 uur 

Voorstelling 3:   Dinsdag  19/11/19 om 14 uur 

(succesoptie 4):  Woensdag 20/11/19 om 10 uur 
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1e + 2e LEERJAAR 

SAPERLIPOPETTE 

Ultima Thule 

Een oude man houdt zich stil. 
In zijn kamer. In zijn hoofd. 
Hij leeft zijn dagen in zwart-wit en grijs. 
Hij ademt zacht. Hij zegt geen woord. 
De deuren op slot. Rolluiken dicht. 
Zijn hart vergrendeld. En geen plannen of dromen! 
Want met morgen weet je nooit. 
 
Een meisje staat voor z’n deur. 
Speels en zot en onbezonnen. Wild ook! 
Vol kleur en gensters sterrenstof. 
Een vat, vol dromen, dat op barsten staat. 
Ze kan niet wachten tot ze alles weet. 
Er is alleen maar morgen. Ze neemt hem bij de hand. 
Naar daar waar de verbeelding het verlies verlicht. 
 
Door de wonderlijke ontmoeting met een meisje wordt de eens zo 
grijze wereld van een oude man met een groot verdriet, beetje bij 
beetje terug gevuld met kleur.  
 
Spel:   Thaïs Scholiers, Noémie Vincart en Anke Somers (stage) 

Speelduur:  ca. 60 minuten 

Opmerking:  Lesmap beschikbaar. 

 

Voorstelling 1:  Maandag 20/04/20 om 14 uur 

Voorstelling 2:   Dinsdag  21/04/20 om 10 uur 

Voorstelling 3:   Dinsdag  21/04/20 om 14 uur 

(succesoptie 4):  Woensdag 22/04/20  om 10 uur 

 

 

© Diego Franssens 
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3e + 4e LEERJAAR 

SSSST! 

Brutaal Jong 

Een buitengewoon en ontroerend liefdesverhaal. 

Geïnspireerd op ‘Van de jongen die een eikenhouten stoeltje at’ van 

Edward van de Vendel en Gerda Dendooven. 

Geert vindt zichzelf maar gewoontjes. Straffer nog, hij vindt zichzelf 

maar een ‘nulletje’. Hij is verliefd op Gerlinde, maar denkt dat zij hem 

niet ziet staan. Tot hij op een dag een eikenhouten stoel opeet!  

‘Ik deed het voor jou Gerlinde, alleen voor jou!’ 

Vanaf die dag is hij speciaal voor haar. Hij wordt zelfs wereldberoemd. 

Tot het hem allemaal te veel wordt. 

‘SSSST!’ gaat over verzinnen en in de knoop liggen met de waarheid. 

Over elkaar graag zien omdat je bent wie je bent. En over gewoon zijn 

en toch ook wel speciaal. 

 

Spel:   Lieve Cornelis en Steve De Schepper 
Speelduur:  55 minuten 

Opmerking:   Niet beschikbaar 

 

 

 

 

Voorstelling 1:  Maandag  03/02/20 om 14 uur 

Voorstelling 2:   Dinsdag  04/02/20  om 10 uur 

Voorstelling 3:   Dinsdag  04/02/20  om 14 uur 

(succesoptie 4):  Woensdag  05/02/20  om 10 uur 
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© Nina Vandeweghe 
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5e + 6e LEERJAAR 

KING KONG 

Pepijn Lievens 

 
Junior heeft een geheim. Hij mag het aan niemand zeggen. Zijn vader 
heeft trouwens ook een geheim. Logisch, hij is geheim agent. Daarom 
is hij bijna nooit thuis, want een geheim agent moet doen wat een 
geheim agent moet doen. Juniors moeder heeft ook al een geheim, ze 
weent voor ’t minste. En dan is er nog Rosalinde, met wie Junior zijn 
geheim deelt. En Cédric, die het geheim wil afpakken. Wat is dat daar 
allemaal, zeg? Juniors vader zegt: ‘Een geheim is pas een geheim als 
een geheim geheim blijft…’ Wel een beetje geheimzinnig allemaal.  
 
Jeroen Serruys was met de theatertekst King Kong een laureaat van 

de prijs voor de letterkunde, West-Vlaanderen. In boekvorm werd het 

uitgegeven door Clavis. 

 
Spel:   Pepijn Lievens 

Speelduur:  50 minuten 

Opmerking:   Lesmap beschikbaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstelling 1:  Maandag   25/11/19 om 14 uur 

Voorstelling 2:   Dinsdag   26/11/19 om 10 uur 

Voorstelling 3:   Dinsdag  26/11/19 om 14 uur 

(succesoptie 4):  Maandag 25/11/19 om 10u30
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FAMILIEVOORSTELLINGEN  

in de schoolvakanties 

 

CC De Woeker heeft ook tijdens de schoolvakanties een aantrekkelijk 

programma voor kleuters en kinderen. Deze voorstellingen zijn geen 

schoolvoorstellingen, maar familievoorstellingen. Kinderen kunnen 

deze bijwonen in het bijzijn van hun ouders of grootouders. 

Ook in het avondprogramma zijn geregeld familievriendelijke 

voorstellingen die we bewust open stellen voor kinderen en jongeren 

vanaf 10 jaar. 

‘Genieten van een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten’ is één 

van de eindtermen van het lager onderwijs. Daarom zijn wij zo vrij om 

jullie als partner te beschouwen. Kinderen ‘toeleiden’ naar cultuur is in 

het belang van scholen, van culturele centra, maar vooral van de 

kinderen zelf. 

We willen ons aanbod bekendmaken bij jullie leerlingen en hun ouders 

en doen hiervoor graag een beroep op jullie medewerking. Dit kan op 

verschillende manieren: 

 De voorstellingen toelichten of promoten in de klassen; 

 De flyers verdelen in de klassen; 

 Ons aanbod digitaal doorsturen naar uw email-bestanden; 

 Ons aanbod mee opnemen in uw (digitale) nieuwsbrief; 

 Ons aanbod mee promoten via de diverse sociale 

mediakanalen van uw school. 

We zouden het bijzonder op prijs stellen als scholen ons aanbod mee 

ondersteunen en promoten. 

Reserveren kan heel éénvoudig via de webshop: www.dewoeker.be. 

 

 

http://www.dewoeker.be/
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------------------------------- HERFST ----------------------------- 

BADABOEM   (Nic Balthazar / Bert Huysentruyt / Annebelle Dewitte) 

Zondag 27/10/2019 om 14u30               +6 jaar 

Een swingende muzikale theatervoorstelling 

voor iedereen vanaf 6 tot 106. 

Badaboem is een roffelende ode aan drums 
en alle vormen van percussie. Van 
trommelkorpsen over rock-bands tot techno. 
Het is ook een poëtisch verhaal over een 
hopeloos verliefde trommelaar en een 
prachtige drumster. Dat alles in een 
knetterende tekst op rijm, vol humor, maar 
ook met een diepere grondlaag 
 
 

 

------------------------------- KERST ------------------------------- 

NO WAY BACK                  (Duo Berlingo) 

Vrijdag 27/12/2019 om 14u30               +8 jaar 

Een komische circusvoorstelling over 

speelsheid, kameraadschap, tweespalt en 

ook een beetje over het leven. 

In “No Way Back” bouwt Duo Berlingo met 

kinderlijk enthousiasme gewaagde 

constructies met 56 blauwe 

groentebakken. Wat eenvoudig begint wordt 

al snel een aanstekelijk spel van uitdagen en 

uitproberen, met het publiek als 

bevoorrechte getuige.   

 

+ 6 
jaar 

+ 8 
jaar 
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-------------------------------- KROKUS --------------------------- 

KOM WEL                (4Hoog) 

Zondag 23/02/2020 om 14u30             +3 jaar 

Het is een speciale dag. Ze komt wel. 
Op bezoek. Straks. Ze is zo welkom. 
 

Een voorstelling over hoop, over pech en geluk, 

over verschillen en gelijkenissen en over hoe het 

glas voor de één half vol kan zijn, en voor de 

ander half leeg. Over geloven in jezelf én in de 

ander. O, en dat het prima is om anders te zijn, 

natuurlijk. 

 
------------------------------ PASEN -------------------------------- 

COMMISSARIS PIV       (Piv Huvluv) 

Zondag 19/04/2020 om 14u30             +8 jaar 

Kunnen kinderen tegen een duw ? Het zal 

nodig zijn. Commissaris Piv is geen 

voorstelling voor doetjes en dutsen.  

Kinderen hebben rechten !  Er is in Vlaanderen 

een kinderrechtencommissaris die er op toe 

ziet dat de rechten van de jongsten in onze 

samenleving worden gerespecteerd. Goeie 

zaak ! Maar... Rechten brengen plichten mee. 

Zijn kinderen bereid om niet alleen hun rechten 

op te eisen, maar ook hun plichten te vervullen 

? Willen ze behandeld worden als volwaardige 

personen ? Kunnen ze ook om met kritiek ?  

+ 3 
jaar 


