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Theaterspecial Missie 2022 – Hetty Helsmoortel – dinsdag 10-01-2023 

 
Beste ouder 
Beste leerling 
 

In het kader van het vak Nederlands en de wetenschappelijke vakken gaan de leerlingen van het 
vijfde jaar Wetenschappen naar de voorstelling Missie 2022, een theaterspecial van Hetty 
Helsmoortel, wetenschapswatcher. 
 
In Missie 2022 serveert Hetty Helsmoortel een scherpe analyse van het voorbije wetenschapsjaar. 
Dat doet ze in haar kenmerkende stijl: helder, humoristisch en hoopvol. Ze heeft dan ook de gave 
om ingewikkelde dingen begrijpelijk uit te leggen aan een groot publiek.  

Waarom was de lancering van de James Webb telescoop zo’n groot nieuws? 
Welke impact heeft de oorlog in Oekraïne op de voortgang van de wetenschap?  
En waarom is het geen goed idee om juwelen te dragen die 5G-stralen blokkeren? 

Dat, en véél meer, kom je te weten in Missie 2022. Dé wetenschapsshow die je moet gezien hebben 
om het afgelopen jaar helemaal te begrijpen. 

 
Wanneer:   dinsdag 10 januari 2023 

Waar:   CC De Werf – Aalst 

Prijs: 7 euro (wordt verrekend via het voorschot) 

Afspraak:  We verzamelen om 13.30 uur aan De Werf. Rugzakken en tassen mogen niet mee 
binnen in de zaal, die laten we achter op school. 

Deelname aan een extramurale activiteit is verplicht (zie schoolreglement). Wie zonder een geldige 
reden afwezig is geweest, kan geen aanspraak maken op een terugbetaling. 

We hopen dat deze activiteit voor de leerlingen een aangename en leerrijke ervaring wordt. 

  

Met vriendelijke groeten 

 
Sarie Moens 
Sophie Macharis 
Dorien Selis Marie-Paule Haegeman 
Leerkrachten Directeur 


