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Sleutels van liefde

En de show ging verder ...

Sommige momenten beleef je maar een
keer. Dit weekend was er zo een. Het
totaalspektakel is als een wervelstorm
door ons hart geraasd en dat zullen wij
niet licht vergeten. Het enthousiasme van
de kinderen, het samenspel van zoveel
vrijwilligers en leerkrachten, de unieke
reactie van het publiek, de staande ovatie:
drie dagen van superlatieven. “De 7
Sleutels“ groeide uit tot een ongekend suc-
ces en dat geeft ons allemaal een bijzonder
warm gevoel van binnen. Er is heel hard
gewerkt, maanden, maar met wat een
resultaat! De volgende regels uit “Samen
op weg” drukken dit zeer duidelijk uit:

“De reis van ons dromen
een eeuwig mooi verhaal
berg of dal, niets hield ons tegen
en kijk waar wij nu staan!
Sleutels van liefde,
van vrede en geluk
leidden ons langs deze wegen
en brachten ons saam.”

Een welgemeende proficiat en bedankt
voor zoveel moois.

Tijdens de zaterdagavondvoorstelling van de ‘7sleutels’ gebeur-
de er een ongelukje.
Daisy (één van de zusjes Vriendschap) danste, samen met 4A en
de andere reisgenoten, mee met het liedje ‘Klik je vast’. Ze
sprong wat te ver, struikelde van de trap en kwam achteraan bij
de mensen van het koor terecht. Daisy zat met een verstuikte
voet! Na de eerste zorgen en wat ‘peptalk’ van de mensen van
de decorploeg, ging ze verder, maar haar gekwetste voet wilde
niet echt mee. Toch hield ze vol.
Die avond werd haar voet opgelapt, zodat ze er zondag weer bij
kon zijn. Ze danste wel niet meer hevig mee op ‘Klik je vast’. De
show ging gewoon verder, … maar dan wel al mankend! 
Zondagavond raakte Daisy met moeite tot aan de Gouden Poort
maar ze verbeet de pijn. Geen haar dat er aan dacht om op te
geven, pijn of geen pijn. Flink Daisy, hopelijk herstel je snel.

Genieten van een staande ovatie,
na de laatste seconden van 
"De 7 Sleutels". Gewoon heerlijk.

Jo van de vzw Mobile School ontving zondag-
avond een eerste cheque van € 5000. Voortaan
rijdt een mobiele Sint-Clemensschool rond 
tussen de straatkinderen van Zuid-Amerika.
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Meer dan alleen maar 
spektakel

T-Shirts te koop voor € 3

Schitterende 

foto’s
Raadpleeg onze website:

Het spektakel was super de max mega cool.
Spijtig dat het gedaan is. Bedankt voor dit
onvergetelijke weekend (Ben Volharding).
Ik hoop dat iedereen nu wat liever zal zijn
tegen elkaar. Voor mij was de zondagavond
de beste voorstelling (Jenny Verbonden-
heid). 
Vrijdagavond voor de première steeg de
spanning verschrikkelijk. De volgende voor-
stellingen ging het al veel beter en de zon-
dagavond hebben wij de pannen van het dak
gespeeld. Het was een ongelooflijk spekta-
kel. Bedankt projectgroep. Bedankt iedereen

Achter de schermen was het voorbije weekend
minstens evenveel activiteit als in de kerk.
Een aantal cijfers illustreren dit wonderwel:

• 100 grote broden; 
• 20 grote stokbroden; 
• 400 sandwiches; 
• 16 taarten; 
• 550 sneetjes kaas, 
• 550 sneetjes hesp, 
• 16 grote potten choco, 
• 1 kg koffie, 
• 2300 fruitsapjes en 
• 1,5 kg boter 

waren er nodig om de kinderen tijdens het
spektakel te verwennen. En zoals altijd
smaakte alles beter dan thuis!

369 T-shirts van prima kwaliteit werden aan-
gekocht bij de firma Worktex in Hoeilaart. De
kinderen kunnen deze T-Shirts nu kopen
voor de mooie prijs van € 3.  Dit wordt gere-
geld via de klastitularis.

Tijdens de voorstelling van zondagavond was Misj van
Camera Obscura druk bezig een schitterende fotoreportage te
maken. Het resultaat van al dat door-de-lens-kijken is vanaf
volgende week te bekijken op onze website: www.7sleutels.be.
De foto’s zullen via e-mail kunnen besteld worden. Wie geen
Internetfaciliteiten heeft, kan terecht bij Camera Obscura zelf.

De voorstelling van zaterdagavond werd professioneel in
multi-camera opgenomen. 4 camera’s volgden het spektakel
van de eerste tot de laatste seconde. Ook op vrijdag en zondag
werden nog beelden geschoten om de DVD tot een unicum te
maken. 

Oud-leerling Dennis Lauwers werkt de volgende weken het
geheel af, aangevuld met het verslag van het eerste weekend
met de kleuterstoet, de tentoonstelling, de eucharistieviering
en de “Making of” met mooi beelden van de maanden van
voorbereiding. De voorinschrijving is een groot succes en ook
de CD is populair. Rond eind april wordt de DVD voorgesteld.
De eerste beelden beloven alvast een schitterende prestatie. U
kan de DVD bestellen voor € 24, de CD voor € 12. 

Jammer dat het voorbij is, 
de reisgenoten zijn vrienden 
voor het leven.

De mobiele regiekamer in de kleine kapel van de kerk: de DVD in wording.

Enkele reisgenoten 
blikken terug

dat we onze eigen mobiele school hebben
kunnen bekostigen! De band die groeide
tussen de reisgenoten zal ik niet licht verge-
ten (Maarten Vrijheid).
Vooral de laatste voorstelling was ik heel
moe maar het zeer enthousiaste publiek
steunde ons enorm. Jammer dat het nu alle-
maal voorbij is. Ik zal de 7 Sleutels nooit ver-
geten (Eline).
Al die maanden werk, het was super tof. Wij
hebben er iets moois van gemaakt. Het was
het tofste weekend van mijn hele leven (Alex
Volharding).

DVD en CD nu al een succes


