
Aan de ouders van de leerlingen 

Aan de leerlingen van het 2e leerjaar 

Ter informatie 

Aan alle leden van het onderwijzend personeel 

Aan alle leden van het ondersteunend personeel 

 

 
 
 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk  datum 
  BRIEF toneelvoorstelling 2e j 12-11-2018 5-11-2018 
 

Uitstap toneelvoorstelling CC De Werf Aalst Mich Walschaerts & Ineke Nijssen - Zonder u maandag 12 

november 2018 

 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
In het kader van het vak Nederlands gaan de leerlingen van het tweede leerjaar naar de toneelvoorstelling van 
Mich Walschaerts & Ineke Nijssen - Zonder u. Een muzikaal cabareteske, bij de strot pakkende 
tienervoorstelling. 
 
Hij heeft in de garage een verrassing gebouwd, voor haar. 
Zij komt terug van zakenreis. 
Hij wacht in de garage. 
Zij komt aan in Zaventem. 22 maart 2016. 
Hij wacht bij zijn verrassing in de garage. 
Zij hoort een verschrikkelijke knal. En nog één. 
Hij wacht bij zijn verrassing in de garage. 
Zij zit vast. Chaos, geen taxi's. 
Hij wacht bij zijn verrassing in de garage… en krijgt honger. 
Zij vindt eindelijk een bus. 
Hij gooit een kerstomaatje op en vangt het met open mond. 
Zij is bijna thuis. 
Hij krijgt geen adem. 
Zij stapt het huis in, ziet op de keukentafel een briefje: ‘Kom naar de garage. Nu.' 
 
‘Zonder u’ gaat over stom noodlottig toeval, over afscheid nemen, over loslaten. Over een koppel dat met hun 
speciaal gebouwde tweepersoons-mobilbike een jaar lang de wereld rondreist. Hij is dood, dat wel. Maar hij 
reist mee. Gewoon. 
Zwaar? Niet echt. Er zal gelachen worden. Veel. Maar ook geweend. Een beetje. 
 
 

Wanneer: maandag 12 november 2018 om 13:45 (vertrek: 13:20 op de speelplaats) 
Waar: CC De Werf Aalst 
Prijs:    7 EUR (wordt verrekend via het voorschot) 
Duur:  60 minuten 

 
 
We hopen dat deze activiteit voor alle leerlingen een aangename en leerrijke ervaring wordt. 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
Celine De Backer 
Valerie Meganck 
Marjan Scholliers 
Brecht Van den Bossche Marie-Paule Haegeman 
Vakgroep Nederlands Directeur 


