
“De Weken Van Het Woord” 
 Editie 2014    
       14 mei tot  28 mei 

Na lang zwoegen, zweten en vooral veel repeteren, zijn we 
er weer. Of toch bijna!
De week van het woord gaat weer van start.
APPLAUS.....
Iedereen kan in deze week ervaren hoe je met veel 
goesting, humor en lef vanuit verschillende hoeken theater 
maakt.

Het wordt een week proeven van beweging, theater, 
Poëzie, kleine en grote voorstellingen, toonmomenten 
en experimenten die in de klassen woord en toneel 
gemaakt werden.
Maak je eigen belevingsparcours en wees welkom

Locatie: Oc 't Klokhuis, Kerkdreef 23, 8791 Beveren-Leie
Deuren open: 10 min voor de voorstelling begint. 
Inkom : vrije bijdrage, €1

H e t  p r o g r a m m a

Woensdag 14 mei : voordracht  

Middelbare 3     l  ln st-Eloois-Vijve      18u

Op een dag ben ik begonnen met bestaan!
Ik weet precies wat ik wil. Of dat denk ik toch?
Ik word verliefd en lees verhalen over verliefden.
Wist je dat er een prinses met een egel is getrouwd?
Wat wil ik later worden? Prinses? fotomodel?

Aan de hand van gedichten en verhalen vertellen ze je er alles over.

Lln: Lisa Fraeye, Koba Hermans, Marie Vansteelandt, Tine 
Seynaeve 

Hogere 3   lln St-Eloois-Vijve   19u
'
Zij en haar' Dirk Bracke

Op de speelplaats brengen de blikken van Céline, een 
laatstejaars, Eve in de war.
Is ze verliefd op Tibo of Céline? Eve begint te twijfelen.
Een pakkend verhaal over Eve, die met veel moeite zichzelf 
durft te zijn.
Een boeiende zoektocht van een tienermeisje naar zichzelf 
en haar geaardheid.

Lln: Bo Lemeire en Jennifer Lagaisse

'Ik heb gelogen'  Virginie Madeira

Toen ik loog, dacht iedereen dat ik de waarheid sprak. Nu 
spreek ik de waarheid en wil niemand me geloven.
In een soapserie zag Virginie hoe een eenzaam meisje dat 
haar vader van misbruik beschuldigde, opeens van 
iedereen aandacht kreeg.
Dat bracht haar op een idee.
Ze raakt verstrikt in haar eigen verhaal.
Jaren later durft er aan haar moeder toe te geven dat ze 
heeft gelogen.
Haar vader heeft dan al jaren in de gevangenis 
doorgebracht.

lln: Fran Verlinden, Eloïse Terryn, Eleonore Dhondt 
en Julie Ovaere

donderdag 15 mei: voordracht 

Hogere 1en 2      lln Beveren-Leie en St-Eloois-Vijve       20u

Verdriet aan de overkant en Floris en Blancefloer

Verdriet aan de overkant…
En op die dag ontdekt ze iets dat ze nooit eerder zag:
in het gebouw tegenover haar huis,
een gebouw dat klaar is voor de sloop,
en waaruit alle bewoners zijn weggetrokken,
achter een venster in dat grote, stikdonkere gebouw
brandt een licht…
... over een ongewone vriendschap tussen twee bijzondere 
mensen. Een voorstelling over verwarring, verlies en 
loslaten, en over de helende kracht van verbeelding."
Tekst: Leen Verheyen

lln:Julie De Clercq -Thiemo Goeminne

Floris en Blancefloer:
 is een hoofs ridderverhaal . Het zoete sprookje over de 
minne tussen de Arabische prins en de blanke dochter van 
een slavin. Floris, zoon van een Arabische koning, en 
Blancefloer, dochter van een Spaanse slavin worden op 
dezelfde dag geboren en groeien samen op in het paleis. 
Ze worden, tegen de wil van de koning, verliefd op elkaar. 
De nar Tot probeert de brokken te lijmen.
Tekst Jo Roets

lln: Emma Soens, Laura Peirs, Tatiana Goesaert, Mélanie Lapeirre



vrijdag 16 mei: drama - voordtracht – dictie

Middelbare 1 en lagere 1 lln Beveren-Leie       19u30

KWIJT
Op een dag waren alle woorden kwijt. Niemand wist waar ze 
heen waren. Ze zochten de woorden, maar die waren goed 
verstopt. Soms vonden ze woorden terug in de koelkast, de 
broodrooster of gewoon onder het tapijt. Dit leidde tot allerlei 
vreemde en vervelende situaties.
Naar Leen verheyen
lln Lagere 1: Jasper Casier, Hanne Cooremans,  Yana Corijn, 
Anouk De Winter, Felix Debaere, Maxim  Debrabandere, Yoni Deruyck, 
Viktor Desimpele, Luna Holvoet, Rien Messiaen, Luka Pauwels, 
Emile Peeters, Daniel Plescan, Arthur Sioen, Alexander Van Colen, 
Reinout Reepingen, Viktor Vandebril Zoë Vandenborre, 
Julot Vandenbroucke, jill Volcke, Vanessa Volcke   l

lln Middelbare 1: Simon Coorevits, Loes De Smet,  Febe Delanghe, 
Maud Peirs, Ward Sabbe, Boris Vanbiervliet, 
Maarten Vanlerberghe, Manon Commère, Nathan Fleurent, Kéjil Rigolle, 
Amber D'hulst, Aure Deroubaix, Mathias Sioen, Laura Malfait, Merel 
Vanoutryve

Zaterdag 17 mei: voordracht – dictie

 Lagere 4      lln Beveren-Leie en St-Eloois-Vijve      10u30

'Rosie en Moussa' Michael De Cock

Rosie en haar moeder gaan wonen in een groot flatgebouw 
aan de andere kant van de stad.
In de kamer precies boven die van Rosie woont Moussa, 
een jongen van haar leeftijd.
Rosie en Moussa gaan op een dag stiekem naar het dak van
het flatgebouw.
Maar dan worden ze opgesloten...

lln st-Eloois-vijve: Emile Bonnet, Ine Claus, Aline Dutry,             
Jana Maes, Marthe Postelmans, Orphee Van Praet, 
Febe Vande Velde en Justine Vandenabeele

De rode Lantaarnpaal  KarelEykman

Kees heeft er genoeg van. Waarom moet hij van iedereen toch altijd
'gewoon' doen? Boos trapt hij tegen een lantaarnpaal die plots rood 
kleurt. Dat ziet er meteen al een stuk beter uit. Samen met zijn 
nieuwe vriendin Troelabel zet hij de hele buurt op zijn kop en geeft 
in een moeite door alles en iedereen een mooi nieuw kleurtje. De 
rode lantaarnpaal is een kleurrijk verhaal over originaliteit en anders
durven zijn.                                                                          

Praatoefening: Eventjes voorstellen…

Lln  Beveren-Leie: Vital Aelbrecht,  Alexi Bourdon, Elias Craenhals, 
Emiel Delmulle,  Luna Deplancke,  Guillaume Heugens,           
Merel Hullebuch, Margaux Lapeirre, Merel Meyfroidt,                
Louis Moerman,  Margot Vandenbulcke, Selena Vanherreweghe,     
Tommy Vanhoucke, Krijn Vanommeslaeghe, Emile Vynckier.

maandag 19 mei:   voordracht

Volwassenen          Beveren-Leie              20  u15

Apenverdriet 

Juliette heeft net een feest gegeven in haar prachtig 
appartement omdat haar ex-man en zij weer een koppel 
vormen. Mara was een van de (ongenodigde) gasten die nu
als laatste blijft plakken terwijl de man van Juliette, Johan, 
één van de gastes naar huis is gaan brengen. De vrouwen 
raken aan de babbel, tasten mekaar af in hun zwaktes, hun 
pijn, hun verlangens, hun onmacht en – uiteindelijk – hun 
samenhorigheidsgevoel. 
Tekst:Arne Sierens

lln:Jo Laeremans, Hélène Delcroix

woensdag 21 mei:  voordracht – Drama

Middelbare 3     Beveren-Leie        19u
Treiterkoppen

Je stapt met het verkeerde been uit bed. Een fout begin
van de dag. Iedereen moet het ontgelden. Plagen en

pesten worden vaak door elkaar gehaald. Wanneer ga
je te ver en kwets je iemand?

Monologen, dialogen,…
Fragmenten uit:
Pubermensch........Jan Sobrie &Joris Vandenbrouck
Niets…………........ Nick Baltazar
Titus………………..Jan Sobrie
Remember Me……Jan Sobrie & Geert Vandyck

lln: Arne Vanhoutteghem, Lukas Deruddere, Joppe Lefebvre, 
Harrie Eeckhout, Trien De Smet, Julie Simons, 
MarecVanommeslaeghe, Michiel Vandorpe, Chloë Rigolle

vrijdag 23 mei: voordracht – dictie 

Middelbare 2      Lagere 2 en 3 dictie  
                                                lln Beveren-Leie        19u30
Blikken en dozen

Een voorstelling in, om, en voor achter dozen. 
Mooie dozen, zwarte dozen,Vis in blik en kinderen in dozen.
Kortom een collage van dozen.

lln L 2: Sam Arno, Linde Avet, Olivier Berton, Emilia Boury, Emma 
Craenhals,  Wout De Craemer, Tiffany De Muer,  Mara Depoortere,  
Evi Engelaere,  Liesl Haspelagh, Anaïs Hoste, Emanuel Lapeirre, 
Anouk Lobbens, Emma Maertens, Maithe Merchie, 
Noëmie Merchie,  Maxime Moerman,  Febe Snoeck,   
Kasper Vancraeynest, Mattijs Vancraeynest , Geike Vanoverschelde

lln L 3: Kiana Ameye,Tanguy Baert, Hélène Cappon, Stan De Smet,       
Iris Debaere, Elke Deblaere, Casper Dhulst,  Alixe Dujardin, Rosalie 
Fleurent, Michele Gekiere, Fran Hullebusch, Niels Hullebusch,        
Maxime Huygelier, Estée Lambert, Loïc Martinez, Océane Missoul,      
Fran Pappijn, Morgan Pauwels,  Anke Roobrouck, Delphine Simons,  
Marthe Steeland, Henri Vandebril, Emile Vandecasteele.

lln M2: Milan Craenhals, Michiel Lapeirre, Cederic Vroman
          Emma Vandesompele



zaterdag 24 mei :  Voordracht

Hogere 3          lln St-Eloois-Vijve                    17u

' Het meisje dat vergeet' Bram Dehouck

Geertrui is het meisje dat vergeet. Haar geheugen laat het afweten.
Ze weet niet wat ze gisteren deed. Meer nog, zelfs van enkele 
minuten geleden herinnert ze zich niets.
Dat maakt het leven voor Geertrui bijzonder complex.
In haar wereld bestaat geen houvast, maar ook geen verveling.
Geertrui werd het slachtoffer van een weekendongeval.
Op een haar na ontsnapt ze aan de dood.
Met veel wilskracht neemt ze de draad van haar leven terug op, 
alleen haar geheugen is ze voorgoed kwijt.

Lln: Nausikaä Dewaele en Zora Hermans

' Hélène, het begon met een blowtje' geschreven in 
samenwerking met Marie-Thérèse Cuny

Hélène is twaalf jaar oud, een gevoelige, eenzame tiener die als 
zoveel jongeren bang is voor de harde wereld van de volwassenen 
om haar heen.
Ze drinkt thuis stiekem alcohol en rookt haar eerste stickie.
Al snel volgen andere soorten drugs. Tenslotte schakelt ze over op 
heroïne.
Hélène is een junkie geworden.
Vrienden en bekenden overlijden de een na de ander aan een 
overdosis.
Elke dag moet Hélène een wild gevecht leveren om te scoren.

Lln: Melissa De Loenzien en Perla Verstraete

Hogere 3          lln Beveren-Leie                       18u

Alles heeft een ziel maar er is een verschil
600 000 namen. Een lijst. De doden leven in de

levenden.Oorlog is een dramatische ontsporing, kabbelt
soms ontzichtbaar verder. Zij tegen ons, ik tegen hen, ik

tegen ik.. IK (naar Koen Vanmechelen-Jan Moeyaert)

Monologen, dialogen, Poezie:
P. Van Ostayen, Stefan  Hertmans, Arne Sierens, Peter 
Verhelst , Cecil Miller, Bert Fearns, Toon Tellegen

lln:  Julie Noppe, AliceByttebier, Delfien Devloo, Louise Tijtgat,
Orphée Dewaegenmaker 

maandag 26 mei :  voordracht

Middelbare 3         lln Beveren-Leie                     19u

“Heb ik alles…”

Monologen, dialogen, van:
Provoost Anne, Toon Tellegen, Freek Marieën

lln: Jinke Depuydt, Elke Meyfroid, Margot Soetaert, Helena Noppe

Hogere 3                lln Beveren-Leie                     19u

J of M 
“Meisjes worden graag geplaagd”

“Jongens mogen niet wenen”
“Soms vinden ze elkaar leuk en soms niet”

“Om samen te zijn moet je elkaar begrijpen maar dit is
niet altijd makkelijk”

Teksten, monologen en dialogen van:
Arne Sierens, Dimitri  Leue, Leen Verheyen,          
Hanneke Pauw

lln: Heleen Allary , Sneyers Albéric, Geertje Vandenbogaerde

dinsdag 27 mei:    toneel 

Hogere 1  en  2                    lln Beveren-Leie        20u

Dag Monsters   – Paulien Mol
Doepkinders – Gerda Dendooven

lln: Orphée Dewaegemaker, Delphine Devloo, Louise Tijtgat

Desperado –  Kas en de Wolf
Het staat in de sterren – 
De dierentuin – 

lln: Jan Seynaeve, Jope Lefebvre, Yari De Langhe

'Nee, zeg Ik! –  Ceciel Jacobs
Nattigheid – Karin Koetsveld
Iets met gevoel – Jannika Van Wijk
Disco Moonschadow – 

lln: Snauwaert Pieter, Thiemo Goeminne, Julie De Clercq
  



woensdag 28 mei:    toneel 

Middelbare 3      lln Beveren-Leie                       18u
Alle M3’s brengen een keur aan fragmenten. Fragmenten om
verschillende personages te ontdekken, te leren focussen en 
concentreren, te leren staan, bewegen en praten in de ruimte
binnen verschillende contexten. Ter aanvulling wordt er ook 
veel geïmproviseerd in de lessen om spelplezier en 
spelgemak te ervaren en de fantasie en creativiteit aan te 
wakkeren. Het beste hiervan wordt ook op het examen 
gebracht.

“Verlossing” Janneke te Hoven, “Scène voor twee vrouwen” 
Eva Keuris, “100% puur sap” Karin Koetsveld, “In de kantlijn” 
Rick Steggerda.
“Vroeger 2”, “Troost”, “Schat”, “Wat doet de koe?”, “Oké”: 
fragmenten uit 100 Dialogen door Rooyackers en Mende
“De glimlach” Dimitri Frenkel Frank, “Interieur” Epstein, “De 
Italiaanse aankatser” Dimitri Frenkel Frank

lln: Marec Vanommeslaghe, Lucas Deruddere, Trien De Smet, 
Harrie Eeckhout

“Meisjesjongen”, “Jongenmeisje Jan Simoen, “Vies” Herwig 
de Weerdt
“Bier”, “WC”, “Zeurstem”, “Uitmaken”, “Je kunt het”: 
fragmenten uit 100 Dialogen door Rooyackers en Mende
“Scène 18”, “Scène 19”, “Scène 20”, onbekende auteur.

lln: Arne Vanhoutteghem, Cloë Rigolle,  Michiel Vandorpe

Fragmenten uit “Is dat een kapstok?”van Esther Gerritsen.
Een modern familiedramaatje.

Lln: Helena Noppe, Margot Soetaert, Jinke Depuydt, Elke Meyfroidt

Hogere 3             lln Beveren-Leie                     19u

 "Een simpele dag" van Gerda Dendooven
Het leek een hele simpele dag te worden, maar oude 
vrouwtjes, struikenmannen, sexy bloemenmeisjes, de angst, 
en dappere maar o zo nieuwsgierige ikken beslisten daar 
anders over.
Een wervelend sprookje waar niemand is wie hij of zij lijkt te 
zijn....

lln: Alberic Sneyers, Julie Noppe en Alice Byttebier

Hartelijk bedankt en
 tot volgend jaar...

Afdeling Beveren-Leie:

    Hilde Vanderstraeten      woord                       
    Natalie Steelandt            toneel
    Ilse Vanommeslaeghe    woord
    Katelijn Peirs     Afdelingshoofd

Afdeling St-Eloois-Vijve:

     Ilse Vanommeslaeghe    woord
     Evelyne De Leersnijder  Afdelingshoofd

  Deze optredens zijn in het kader van de permanente evaluatie van de leerling 

                                                     


