
Dank je wel 
Dank je wel Danny...dank je wel  Greet... dank je wel Lynn 
Voor al het mooie dat je in ons leven bracht. 
Het Toneeltuinhuisje kreeg een mooi plaatsje in jullie hart,  
dank je wel …omdat we altijd op jullie konden rekenen. 
I have a dream 
Dat was het eerste toneelstuk waar Lynn aan mee deed. 
Uw enthousiasme voor theater is daarna alleen maar 
toegenomen. 
Vol overgave samen met je vrienden repeteren, lachen, typetjes uitproberen en verkleden. 
Het was jarenlang elke week opnieuw genieten om je bezig te zien.  
Tijdens de voorstelling van I have a dream viel je ons al direct op, nadien kwam Pinokkio 
aan de beurt. 
Het jaar daarna kreeg je de hoofdrol in Romeo en Julia. 
Je moest in de huid kruipen van de kater Romeo, (dit was wel niet met volle goesting) 
Toch was ook dit een puike prestatie. 
Toen waren we klaar voor het grote werk. 
We brachten Recyclage, een toneelstuk over straatkinderen. 
We deden het zo goed dat ze ons selecteerden voor een internationaal 
jongerentheaterfestival in New-Delhi in India. 
Greet had er wel bedenkingen bij, zo ver weg … zo een andere cultuur… 
Danny overtuigde haar om hun dochter te laten deelnemen, zo’n kans om een stuk van de 
wereld te zien mocht ze niet voorbij laten gaan. 
Al was Lynn heel graag thuis bij haar ouders. 
Heel de groep studeerde de tekst opnieuw, ditmaal in het Engels. 
We vertrokken voor een geweldige week naar India.  
Nadien volgden nog een hele reeks schoolvoorstellingen. 
We leven op een wolk van blije herinneringen. 
Het succes van de trip blijft voor altijd in ons geheugen gegrift.  
En jij … Lynn… jij ging steeds beter acteren,  
Steeds meer toeschouwers kwamen er naar je zien, dat merkten we aan je kaartverkoop 
van de volgende productie ‘Onder de horizon’. 
En wat was iedereen verrast door jou fantastisch acteertalent in ‘De Shakers’. 
Ondertussen was Mike in je leven gekomen, maar de toneelmicrobe liet je niet los. Mike 
moest op straat wachten tot de repetities gedaan waren. Tijdens repetities met goed weer, 
kon je horen hoeveel plezier die vrolijke bende had. Het stuk liep als een trein, en Lynn 
gaf het beste van zichzelf.  
Dat heeft iedereen kunnen zien want Danny en Greet brachten elke voorstelling opnieuw 
vrienden en familie mee naar de zaal. 
Zo fier !!  Zo trots!! En gelukkig waren ze met hun dochter. 
We vonden het allemaal spijtig toen na de laatste groet het doek viel. 
Wat we toen nog niet konden weten, het definitieve einde. 
Lynn uw toneelcarrière, begon met ‘I have a dream’ en het eindigde met een 
droomvoorstelling ‘De Shakers’ 
We hadden al wel plannen om met de shakers op verplaatsing te gaan spelen, maar een 
dramatisch brand veranderde alles. 
We konden geen afscheid nemen, en moeten verder zonder jou Lynn 
Zonder je mama Greet en zonder je papa Danny. 
Daarom “dank je wel” omdat we jullie mocht ontmoeten in ons leven. 
Dank je wel voor je inzet, je lach. 



Dank je wel voor je fonkelende oogjes. 
Dank je wel voor de gezelligheid, voor al het mooie dat je in ons leven bracht. 
Het toneeltuinhuisje zal nooit meer hetzelfde zijn zonder jou. 
Je begon met I have a dream, en wij zullen je nooit vergeten wat er ook gebeurt,we 
denken aan je als één van de Shakers,… 
Shake it baby shake it en dat allemaal met ne  Big smile! 

 
 
 

Liefste Lynn, 
Het laatste toneel dat we speelden was de Shakers. Persoonlijk, vond ik het je grootste 
toneelprestatie ooit. Je was het seutje aan de cocktailbar, die alles wat later doorhad. Je 
was de visser en Fons, met dons op z’n spons. Daarmee maakte je iedereen aan het 
lachen. Maar wijzelf haatten deze scene. En je was die schitterende Irene. Schitteren deed 
je dit jaar. Je was samen met Lien het onverwoestbare duo Paula & Irene. Ik had dit jaar 
de eer om te mogen zingen in het toneel. “Onze charmezanger”, zo noemde je me. Ook je 
papa en mama genoten volop van het succes dat je had bij de Shakers. Wanneer ik moest 
zingen, hoorde ik uit het publiek meteen iemand meedoen. Al was het klappen of 
meezingen: het was Danny, je fiere papa. Je familie was heel speciaal voor jou. Ik weet 
nog dat ik eens met je praatte, over je moeke. Ik weet nog dat je toen tranen in je ogen 
kreeg. En deze anekdote siert je: bij jou kan je terecht voor een lach en een traan. Voor 
een gezellige babbel of een serieus gesprek. Je was altijd even enthousiast. Je moedigde 
iedereen aan om het goed te doen en vloog er met volle goesting in.  
 
Lynn, 
De Shakers-bar telde 4 krukken. Eentje blijft er nu leeg. In ons hart blijft die kruk toch 
gevuld. Elke opvoering zullen we aan jou opdragen. We dragen je voor altijd mee.  
In een shaker stopten we al onze mooie herinneringen aan je. Aan jou, aan jouw 
persoonlijkheid, aan je acteerprestaties. We geven ze aan Mike en Joyce, zodat we deze 
herinneringen met hun kunnen delen.  
 
Lynn, het toneel zal niet meer hetzelfde zijn. We zullen je missen. 

 


