
Toneel week 3 

Algemeen 

Colraam vs aldees 

Coen colruyt (met 2c’s) is verliefd op alice van den aldi (en niet van wonderland) 

Zoon en dochter van heer colruyt en heer aldi 

Beide winkels hebben een mascotte colruyt = olaf & aldi = minion 

 

Dag 1 ‘inleiding’ 

Het verhaal begint als Coen het podium opkomt, kort situatie uitlegt en een liedje gaat spelen voor 

zijn geliefde, Alice. Na een tijdje trekt heer A Alice weg en roept “wie is er hier nu voor den 10e 

keer deze week van da kattengejank aant spele?!”. 

Coen doet alsof hij straatmuzikant is. A zegt “amai, gaan de zaken zo slecht da ge als 

straatmuzikant geld moet bijverdienen?”. 

Op dat moment komt heer C langs en vraagt wat dat hier allemaal is. Heer A zegt dat Coen weeral 

op zn gitaar is aant jengelen en dat da hier gedaan moet zijn. C zegt dat A niks over zijne zoon moet 

zeggen en zich me zn eige zaken moet bezighouden. 

Iemand uit het publiek zegt da em ni kan slapen en da em de politie gaat bellen. 

Heer C: “Gij moet zwijgen gij. En gij: komt naar beneden als ge durft!!!” 

 

Terwijl C wacht op A komt de flik. “ale, ist weer van da. Weeeeeeral ruzie”. Na kort gesprek komt A 

en diene begint ook tegen de flik te fulmineren, tot het moment dat de flik zegt: “nu ist genoeg. 

DIT MOET STOPPEN. Vanaf morgen is er een battle om te bepalen wie het best is.” 

Dag 2 ‘broodafdeling’ 

De twee kinderen, Alice en Coen, zullen moeten battlen tegen elkaar. Ze willen dit niet, maar ze 

hebben geen keus. Hun vaders mogen namelijk niet weten dat ze van elkaar houden. 

In de eerste ronde moeten ze broodkorsten opeten.  

Moet heel dramatisch gespeeld worden. Coen wilt geen korstjes eten omdat hij geen borstjes wilt 

krijgen. Alice eet rustig door, zij vindt het helemaal niet erg. (de dag nadien komt ze eventueel met 

grotere borsten op het podium: “ahja, das door die korstjes van gisteren”). 

 

Alice wint de eerste ronde met glans. 

 

De flik zegt dat ze de volgende dag een reclamebattle gaan moeten uitvoeren. Om ter best reclame 

maken voor hun winkel. Om ter best een liedje schrijven. 

 

Beide vaders bellen een saboteur op om de andere te dwarsbomen, blijkt dat ze naar dezelfde 

bellen. 

Saboteur heeft twee telefoons en telefoneert met beiden tegelijk. “waar is dat, dat ik moet gaan 

saboteren?”, “en waar is da bij u? Oh da komt goed uit, ik moet toch in de streek zijn”. 

  



Dag 3 ‘reclamebattle-diepvries’ 

Vaders schrijven de liedjes, maar de saboteur verwisselt ze met een foute versie vooraleer ze de 

liedjes aan de kinderen overhandigen voor de dag erna. 

 

Ze moeten om de beurt reclame maken voor een bepaald diepvriesproduct. Wie de beste reclame 

heeft gemaakt, wint (wordt bepaald via de cool-o-meter). Na een tijd komen de vaders zich 

moeien en draait het gewoon uit op een scheldpartij tegen elkaar. De flik zegt dat als het zo zit, 

niemand deze ronde wint. Het blijft 1-0. 

De volgende dag gaan ze om ter best advies moeten geven om pannenkoeken te maken. 

Dag 4 ‘pannenkoeken’ 

De test bestaat uit 2 delen: 

Eerst moeten de vaders het beste recept voor pannenkoeken geven. Ze ruziën over hoeveelheden. 

Deel 2: één van hun werknemers moet die pannenkoeken volgens het gegeven recept maken. 

GEBLINDDOEKT!!! 

Coen wint. 

Flik zegt dat dag 5 de ultieme test zal plaatsvinden. Deze zal de beide kampen tot het uiterste 

drijven en echt bepalen wie het meest over heeft voor zijn winkel. 

Dag 5 ‘het feest’ 

Blijkt dat ze van “20m” een duik moeten nemen in het zwembad onderaan. Coen gaat als eerste, 

maar durft niet echt. Alice kan er niet meer tegen, springt in het zwembad en roept: “STOP! DIT 

KAN NIET MEER VERDER! IK WIL NIET MEER LIEGEN!” 

Alles komt uit, groot feest, koeken van den aldees, drank van de colraam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lied:   (Allemaal – Wim Soutaer) 

Dag 1  
 
Coen die speelt een liedje  
op zijn gitaar  
en Alice hare papa  
die heeft veel bezwaar  
maar genoeg is genoeg  
dit kan zo niet meer  
politie beslist  
voor ommekeer  
 
Dag 2  
 
Van korstjes krijg je borstjes maar  
dat wil Coen niet  
Alice die eet verder met  
winst in ’t verschiet  
maar genoeg is genoeg  
dit wilt pa niet meer  
de saboteur  
doet ommekeer  
 
Refrein  
 
Alice is van Aldees  
Coen is van Colraam  
en die twee die horen samen  
maar papa kan ‘t niet aan  
ze willen samen  
de toekomst aangaan  
en genieten van het leven  
in 1 winkelraam  
 
Dag 3  
 
Ze maken nu reclame  
voor een diepvriesproduct  
maar door een scheldpartij  
is het weer niet gelukt  
En we zie het nu weer  
dit komt niet goed  
Ze gaan een harde strijd tegemoet  
 
Refrein  
 
Dag 4  
Dit is de dag  
dit is het moment  
waar ’t beste recept wordt op herkent  
dit is de strijd  
waarbij Coen wint  
 
Dag 5, aangepast refrein  



 
Ze gaat springen in het zwembad  
maar valt dan plots flauw  
Coen denkt dat ze dood is  
 
Ze gaat springen in het zwembad  
maar valt dan plots flauw  
Coen denkt dat ze dood is  
En zit zonder vrouw  
 
plots wordt ze wakker  
wat een geluk  
Ze genieten van het leven  
Ze gaat springen in het zwembad  
maar valt dan plots flauw  
Koen denkt dat ze dood is  
En zit zonder vrouw  
plots wordt ze wakker  
wat een geluk  
Ze genieten van het leven  
Ja ze genieten van het leven  
in Coldees  
in Coldees  
in Coldeeeeeees  

 


