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Beste directie 

Beste leerkracht 

 

Naar goede gewoonte stellen wij je graag tijdig ons nieuw 

theateraanbod voor het schooljaar 2018-2019 voor. 

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

bevestiging krijgt, om de voorstellingen te kunnen opnemen in jullie 

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 

of 5de (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 je 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. Je vindt dit 

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

daar een voorlopige raming opgeven van het leerlingenaantal.  

2) Inzenden van dit webformulier kan vanaf 01/06/2018 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 ontvang je, per e-mail, een bevestiging, 

gebaseerd op de geraamde leerlingenaantallen. 

5) Begin oktober worden de definitieve leerlingenaantallen opgevraagd. 

6) Enkele weken voor de voorstelling krijg je 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 

 

T: 055/ 39 03 63 

E: cc.de.woeker@oudenaarde.be

 

PROGRAMMATIE EN 

RESERVATIES   

 

 

Contactpersoon: Sofie Nobels 

AC Maagdendale 

Tussenmuren 17 

9700 Oudenaarde 

www.dewoeker.be 

 

T: 055/ 33 51 03 

E: sofie.nobels@oudenaarde.be 

 

 

 

 

 

 

http://www.dewoeker.be/
mailto:cc.de.woeker@oudenaarde.be
http://www.dewoeker.be/
mailto:sofie.nobels@oudenaarde.be


6 
  



7 
 

2e + 3e KLEUTERKLAS 

VAARWEL 

Malou Van Sluis 

  

Een groot leeg strand, een zee die golft en klotst.  
De wind waait de mensenstemmen weg. Een onverwachte ontmoeting 
met een zeebeest dat spettert en briest.  
We vieren de vriendschap, al is het maar voor even.  
Tot je weet moet gaan. Vaar Wel! 

‘VaarWel’ is een beeldende muziektheatervoorstelling naar het 
bekroonde prentenboek ‘De kleine walvis’ van Benji Davies.  
Een fantasierijke voorstelling over verlangens voelen, en missen 
moeten. Over vrienden vinden en afscheid nemen.  

Winnaar kindertheaterfestival Spekken in Gent. De (kinder)jury vond 
het "Een pareltje met veel mooie beelden en effecten. Je kreeg het 
gevoel dat je van begin af aan als het ware wordt meegezogen in de 
voorstelling. Prachtig om te zien hoe je van niks vertrekkend een 
mooie wondere wereld kan creëren”. 

Spel:   Malou van Sluis en Maarten Zaagman 

Speelduur:  ca. 45 minuten 

Opmerking:  Lesmap beschikbaar. 

 

Voorstelling 1:  Maandag  17/12/18  om 14 uur 

Voorstelling 2:   Dinsdag  18/12/18  om 10 uur 

Voorstelling 3:   Dinsdag  18/12/18 om 14 uur 

(succesoptie 4):  Woensdag 19/12/18 om 10 uur 

(succesoptie 5):  Maandag  17/12/18  om 10.30 uur 
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1e + 2e LEERJAAR 

RICHARKEN 

Blauwhuis 

Stel nu dat je koning wordt van alles en iedereen, hoe zou jij het er 
dan vanaf brengen? 

 

“Richarken, manneken. Uw papa. De zwarte prins. 
Hij is heengegaan.  Hij heeft zijn loodje gelegd. 
In de eeuwige jachtvelden is hij nu. 
Hij is gezwicht. Ten hemel opgestegen. Zijn kaarsje uitgeblazen. 
Om zeep. Geen olie meer in zijn lampke. Hij ademt nie meer. 
Achter 't hoekske verdwenen. Zo dood als een pier is hij. 
Hij heeft den pijp aan Maarten gegeven. 
Hij zal nooit, nooit, NOOIT geen commiskes niemeer doen. 
Maar gij! Ge gaat al mogen doen wa ge wilt. Gij zijt den baas. 
Van 't leger. Van alle grote mensen. En de dieren. 
En ook van alle kinderen. En de meiskes. Hé?” 
 

In deze bewerking van Shakespeares ‘Richard II’ kroont men een jongeman 

tot koning. ‘Richarken’ is een uitbundige voorstelling die kinderen in aanraking 
brengt met het begrip ‘macht’. 

 
Spel:   Bert Dobbelaere, Michael Canto Minjauw en Mats 

Vandroogenbroeck 

Speelduur:  ca. 50 minuten 

Opmerking:  Lesmap beschikbaar. 

 

Voorstelling 1:  Maandag 21/01/19 om 14 uur 

Voorstelling 2:   Dinsdag  22/01/19 om 10 uur 

Voorstelling 3:   Dinsdag  22/01/19  om 14 uur 

(succesoptie 4):  Maandag 21/01/19  om 10.30 uur 

 

 

© Diego Franssens 
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3e + 4e LEERJAAR 

DE ARK VAN NOWAY 

Tweelicht en Zoon 

Er heerst waterschaarste op aarde. Twee bevers bouwen een dam. Juffrouw 
Papegaai komt melden dat de CEO van de firma G.O.D. besloten heeft tot 
een zondvloed over te gaan om de opwarming van de aarde een halt toe te 
roepen. Twee dieren van de meeste diersoorten zullen gered worden op de 
Ark van NoWay en de bevers worden gevraagd de Ark mee te bouwen. Hoe 
heerlijk zinvol kan een beverleven opeens zijn?  
De bevers werken verwoed, maar als de Ark klaar is, horen ze van Juffrouw 
Papegaai, dat er van elke diersoort slechts één mannetje en één vrouwtje 
mee mag. Geen twee mannetjes dus. No way! 
En de firma G.O.D. zag dat het zoet was. 
 
De Ark van NoWay is een grappig spannend poëtische voorstelling over 
voortrekkers en achterblijvers, over eigenbelang en meevoelen, over 
opbouwen en afbreken, over waterschaarste en liefdesnood. Over recht en 
onrecht en dat die allebei soms krom kunnen zijn. 
 

Spel:   Ward Bral, Johan De Paepe en Jos Dom 

Speelduur:  ca. 60 minuten 

Opmerking:   Lesmap beschikbaar.  

 

 

 

 

Voorstelling 1:  Maandag  12/11/18  om 14 uur 

Voorstelling 2:   Dinsdag  13/11/18  om 10 uur 

Voorstelling 3:   Dinsdag  13/11/18  om 14 uur 

(succesoptie 4):  Woensdag  14/11/18  om 10 uur 
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© Nina Vandeweghe 
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5e + 6e LEERJAAR 

DE STROOM 

Ultima Thule 

Tegenwoordig wordt heel vaak de klemtoon gelegd op de verschillen tussen 
mensen. Iedereen moet in een hokje. In deze voorstelling gaan we op zoek 
naar het universele van de mens. Wat bindt ons allemaal, als mens, ongeacht 
al onze verschillen? Of we het nu willen of niet: we zijn allemaal verbonden 
met elkaar, over de grenzen van tijd en ruimte heen. We hebben allemaal 
eenzelfde kern.  
We drijven allen mee op dezelfde stroom. 
 

De stroom is er.  
Al heel lang. Lang vóór ons.  

Lang vóór de dinosaurussen. Zelfs lang vóór deze aarde. 
De stroom kabbelt, golft, wentelt, dreunt. 
De stroom glijdt, gedijt en jakkert voort. 

De stroom omhult, verhult, schuurt en zalft. 
De stroom geeft en neemt. 

De stroom verbindt ons allemaal. 
Of we dat nu willen of niet. 

Het maakt niet uit waar we vandaan komen of naartoe gaan. 
Het maakt niet uit wie we zijn of beweren te zijn. 

We zitten er samen in. 
Al heel lang. En nog lang hierna. 

 
Spel:   Erik Bassier, Mareille Labohm, Geert Jonkers, Rupert 

Defossez 

Speelduur:  ca. 65 minuten 

Opmerking:   Figurentheater. Lesmap beschikbaar.  

 

Voorstelling 1:  Maandag   25/02/19 om 14 uur 

Voorstelling 2:   Dinsdag   26/02/19 om 10 uur 

Voorstelling 3:   Dinsdag  26/02/19 om 14 uur 

(succesoptie 4):  Woensdag 27/02/19 om 10 uur
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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 

DE WAANZINNIGE BOOMHUT VAN 13 VERDIEPINGEN   

                                                   (Meneer Monster) 

Vrijdag 2/11/18    om 14u30  

 Krankzinnige humor en magische 
theatertovenarij voor jong en oud. 
  

De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen 
is in België één van de meest verkochte 
kinderboeken in tijden. Meneer Monster zet 
zijn tanden in dit totaal losgeslagen verhaal. Ze 
hebben deze bestseller omgetoverd tot een 
nét zo waanzinnige theatervoorstelling vol 
krankzinnige humor en magische 
theatertovenarij. Een echte Meneer Monster 
productie voor zowel jong als oud. 

 

                                                    KERST             

DE TUIN VAN DE WALVIS (Beeldsmederij DE MAAN) 

Vrijdag 28/12/18  om 14u30 

 

Een prachtvertelling van Toon 
Tellegen, over een walvis die een tuin op 

zijn rug wil. Tot het zover is. 
 

Als de sprinkhaan op een dag een briefje 

ontvangt waarin de walvis hem vraagt om een 
tuin, verzamelt hij alles wat hij daarvoor nodig 

heeft. Hij laadt het in een boot en gaat op 
weg.  

 

Bekroond met de Zilveren Griffel 2016. 

+ 6 
jaar 

+ 5 

jaar 
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KROKUS   

STEKEBLIND    (4Hoog) 

Zondag 03/03/19  om 14u30 

Stekeblind is een verhaal over liefde en 
vriendschap. Stekeblind is Romeo en Julia voor 
kleuters. 
Jeugdboekenmaand 2019: thema vriendschap 
 

Een verhaal over Egel en Mol die blind zijn voor 

elkaars verschillen. Die graag dicht bij elkaar willen 

zijn, heel graag. Maar dat kan pijn doen en lijkt 

moeilijker dan gedacht. 

 

 

PAAS 

HANS EN GRIETJE. DE DEURENKOMEDIE. 

   (Compagnie Gorilla) 

Zondag 07/04/19 om 14u30 in de BrandWoeker 

4 spelers - 7 deuren - 101 verrassingen 

‘Hans en Grietje – de deurenkomedie’ 

is een humoristisch, hilarisch en 

woordarm koldersprookje. Een 

slapstickvoorstelling die stretcht langs 

alle kanten!  

Het publiek wordt in 2 groepen 

verdeeld en neemt plaats aan de 2 

kanten van de deurenrij. Het verhaal 

wordt 2 keer gespeeld, maar de 2de 

keer is toch weer verrassend 

onverwacht anders!  Benieuwd naar 

de andere kant én de extra's?   

 + 3 
jaar 

+ 4 
jaar 


