
Tekst Willy Wonka EW2 
 
SCENE_______________STRAAT 
 

REPORTER  1(met microfoon) (Noëlle) 
Dames en heren, jongens en meisjes, SPECTACULAIR NIEUWS!  
 
REPORTER 2 (mic) (Lisa) 
We staan bij de chocoladefabiek van Willy Wonka, de grootste chocoladefabrikant ooit 
geleefd. Sinds jaren laat hij zich voor het eerst weer zien. 
We zien het silhouette van Wonka op de projectie. Zijn gezicht is nog niet goed te zien. 
 
REPORTER 3 (mic) (Kayleigh) 
Meneer Wonka, welk spectaculair nieuws wilt u de wereld in zenden?! 
 
WONKA (met galm) (Puck) 
Ik, Willy Wonka, heb besloten om vijf kinderen mijn fabriek te laten bezichtigen. Deze 
vijf gelukkigen krijgen van mij hoogst persoonlijk een uitnodiging. En ze zullen alle 
geheimen en toverkunsten van mijn fabriek zien.  
 
REPORTER 3 (Kayleigh) 
Fantastisch nieuws! Nog nooit is zoiets eerder gebeurd.  
 
WONKA (Puck) 
En als speciaal geschenk krijgen ze aan het eind van de rondleiding een vrachtwagen vol 
chocola en snoepgoed. Genoeg voor de rest van hun leven!  
 
REPORTER 1 (Noëlle) 
Luister goed, lieve kijkers over de hele wereld! Kijk uit naar de GOUDEN 
TOEGANGSKAARTEN.  
 
REPORTER 2 (Lisa) 
Deze vijf bijzondere kaarten zijn verstopt onder de gewone verpakking van vijf gewone 
chocoladerepen!  
 
REPORTER 3 (Kayleigh) 
Was getekend: 
 
WONKA  (Puck) 
Willy Wonka. 
 
Dit speelt zich af op de linkerhelft van het toneel. Zij gaan links af en rechts komt sjakkie 
binnen gerend en wendt zich eerst tot het publiek. Zo hebben de andere rollen om van 
rechts ook op te komen. Scene loopt wel door.  
 

Reporters gaan dus af en Sjakkie rent op, huiskamer wordt gecreëerd. 
 

 
 



SCENE   THUIS 
Duffy staat te hoesten. Oma ligt in de stoel te slapen. Tante doet haar kussen goed. Mamma 
geeft Duffy een lepel van een hoestdrankje. Sjakkie stuift het huis binnen. Sjakkie is in dit 
verhaal een meisje Sjakkie en niet de jongen Sjakie.  
SJAKKIE (Lente) 
Iedereen! Kijk, ik heb ‘m! Kijk, kijk! Ik heb ‘m!!! 
Oma wordt wakker van het geroep.  
 
SJAKKIE (Lente) 
Ik vond een munt op straat en toen, toen kocht ik er een Wonkareep van en toen, en toen 
en toen…. toen vond ik de gouden toegangskaart! Kijk, mamma, ik heb ‘m gevonden! 
Mamma staat doodstil te kijken. Ze laat de lepel vallen. 
 
OMA (Pien) 
Je maakt zeker een grapje, he?  
 
SJAKKIE (Lente) 
Nee, het is waar! 
Ze  houdt de kaart onder oma’s neus. Oma bekijkt de kaart aandachtig. Dan ontploft ze en 
gilt. 
 
OMA (Pien) 
Jippie!!!!  
Ze staat op en maakt een overwinningsdansje. 
 
DUFFY (KarlijnEW2) 
Oma…. Wat doet u?! 
 
OMA (Pien) 
Jippie! Jippie! Jippie!!  
Oma pakt Duffy en samen dansen ze van geluk. Pappa komt op. Mama en tante staan 
verbouwereerd te kijken naar oma. 
 
PAPPA (Nikay ew3) 
Wat is hier aan de hand?! Hoe kan jij nou ineens staan…. 
 
TANTE (Anne) 
Sjakkie heeft een gouden kaart gevonden!  
 
DUFFY (Karlijn) 
En niet zomaar een kaart….. eeeeeen hele bijzondere.  
 
OMA (Pien) 
Lees het voor! 
Oma geeft de kaart aan mamma. 
 
MAMMA (Frederique) 
“Gegroet, gelukkige vinder. Ik schud je hartelijk de hand. Ik nodig je uit in mijn fabriek, 
waar je de hele dag mijn gast zal zijn….. 



Weer zien we het silhouette van Wonka, we horen alleen de stem. 
 
MAMMA EN WONKA (Frederique en Lente) 
…. Ik verwacht je (….datum presentatie…)  klokslag 10 uur, bij de fabriek…. 
 
WONKA  (Lente) 
Je mag 1 persoon meenemen. Wees op tijd. En tot slot, breng deze toegangskaart mee. 
Was getekend, Willy Wonka.” 
 
OMA (Pien) 
Kom op Sjakkie, kam je haren, knip je nagels en snuit je neus!  
 
TANTE (Anne) 
Wind je niet zo op. Denk aan je hart! 
 
DUFFY (Karlijn ew2) 
Ja oma ga even zitten! 
 
OMA (Pien) 
Schat, ik voel me prima! Sterker nog, ik ga met Sjakkie mee!  
Oma doet haar jas al aan. Mamma en pappa staan hulpeloos te kijken. 
 
TANTE (Anne) 
Met Sjakie mee?? 
 
SJAKKIE (Lente) 
Maar willen jullie niet mee?  
vraagt aan papa en mama 
 
PAPPA (Nikay) 
Ik moet op zoek naar werk, lieverd. 
 
MAMMA (Frederique) 
Ma, voel jij je hier wel sterk genoeg voor? Je bent al 10 jaar je stoel niet uit geweest! 
 
DUFFY (Karlijn) 
Ja Oma, dit lijkt me niet zo goed idee hoor 
 
OMA (Pien) 
Ik voel me weer een jonge meid! Jippie!!!!!! 
TRACK: ‘IK HEB EEN GOUDEN KAARTJE’ (I’VE GOT A GOLDEN TICKET) 
(verdelen qua tekst nog) (alleen eerste coupletje en refreintje) 
Ik dacht altijd mijn leven is eenmaal een bron van kommernis 
Maar plotseling keert zowaar het tij 
En gloort de wereld voor mij 
Want ik heb een gouden wikkel 
Ik heb een gouden wikkel 
Ik voel een gouden twinkel in mijn hart 
Ik was allang vergeten hoe heerlijk een vrolijk liedje is 



Maar plotseling lacht geluk me toe 
Wat een belevenis 
 
Ik heb een gouden ticket. Ik lach de zon nu vrolijk toe.  
Ik heb hem gewoon gevonden (Sjakkie) 
 
 

(6 ROLLEN, WONKA DEZELFDE) 


