
vertelfeest

van 4 tot 104 jaar
GRATIS

zondag 22 september 2019 • 13u tot 18u
RIVIERENHOF DEURNE
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PROVINCIALE GROENDOMEINEN REGIO ANTWERPEN
Departement Vrije Tijd
Turnhoutsebaan 232, 2100 Deurne
T 03 360 52 00

www.provincieantwerpen.be       vertelfeest • 

KOM

VERKLEED!

         FEESTELIJKE OPENING    
  
De Poort naar het Wonderwoud     
Het bos leeft! Hoor je de betoverende klanken van de bomen? Luister 
naar wat ze ons vertellen. Nestel je tussen hun wortels, in hun armen 
en laat je leiden door de Elfen naar het Wonderwoud.

4+
Van Bostrollen en Kabouters      
Bostrollen zijn echte kapoenen! Terwijl kabouterkindjes spelen, 
stampen de trollen stinkzwammen kapot. Maar owee…wanneer er een 
ei open breekt en… er een babydraak tevoorschijn komt!   

Het kleine rode huis zonder deuren met een ster 
Jules verveelt zich en Mama geeft hem een opdracht: Ga eens op zoek 
naar ‘het Kleine Rode Huis zonder Deuren en Ramen met een Ster erin.’    

6+

De Elf van het Eeuwige leven 
Wie zich met de zilverzijden haren van de wondermooie elf bedekt, kan 
nooit sterven. Tot iemand van die haren een mantel wil maken om zelf 
onsterfelijk te zijn!  

De Wonderboom
Lunefien vergeet de tijd wanneer ze haar eigen spelletjes verzint in de 
tuin. Ze vindt een herfstblad dat op een glanzende ster lijkt. Nu weet ze 
zeker dat er een Wonderboom bestaat.  

Stemmen van onder het bladerdak
Samen verdwijnen we in een woud waar de stilte te voelen is en de 
aard- en waterwezens tevoorschijn komen. 

Vertelwandeling 
Sneeuwwitje & de 7 Reuzen                                                
Vertrek bij infotent   
In Deurne woont de enige echte Sneeuwwitje! Toen ze nog klein was, 
bracht een groot verdriet haar naar dit park. Zeven Reuzen loodsten 
haar door de nacht… 

Praktisch
Infopunt
In het midden van het festivalterrein staat de infotent, 
daar kan je terecht met al je vragen.
Leeftijd
In het programmaoverzicht wordt bij elke vertelling de doel-
groep vermeld. De voorstellingen komen het best tot hun recht 
als de aangegeven minimumleeftijd wordt gerespecteerd, bv. 6+ 
is voor iedereen ouder dan 6 jaar, familie is voor iedereen, enz.
Honger en dorst
Op het festivalterrein zijn hapjes en drankjes te verkrijgen aan 
zachte prijzen verzorgd door Wereldwinkel Deurne en Kasteel 
Rivierenhof.
EHBO
Speelse rakkers en ravotters met schrammen en bulten kunnen 
terecht in de EHBO-post aan de speeltuin.
Afval
Rivierenhof is milieubewust, afval hoort niet in het park thuis en 
anders in de juiste bak. Gooi het in de juiste vuilnisbak!
Vervoer naar het Rivierenhof
Hou je van groen, kom dan met de fiets.
www.provincieantwerpen.be      Bereikbaarheid Rivierenhof

            8+    
Kijk uit voor het Alvermanneke!    
Sinds er een nieuw meisje werkt op de boerderij, gebeuren er ’s nachts 
vreemde dingen. Wie bespioneert het boerenerf vanuit het donkere 
woud? 

De Winterslaapwandelaar 
Een molenaar en zijn knappe dochter wonen vlakbij het grote woud. 
Wanneer de oude eik wordt omgehakt, gebeurt er iets wonderlijks. 

FAMILIES
Waarvan de bomen zingen    
Een rijke man laat een eeuwenoude eik omhakken om op die plek een 
paleis te bouwen.  Uit het hout laat hij een harp maken. Van onder de 
wortels kruipt een draak tevoorschijn! 

De Trol die de was deed voor de koning   
Een snugger Trollenvrouwtje droomt ervan om te zijn zoals ‘echte’ 
mensen. Samen met haar trollenzoon smeedt zij een geweldig plan!

Pan en de boomnimf      
Op een rustig plekje bij het water zit Pan, de sater. Vol bewondering 
kijkt hij naar die ene boom. Wanneer er plots een boomnimf verschijnt 
gebeuren er wonderlijke dingen.

Kabouter Ikke en de bosheks   
Na het vrolijke oogstfeest van de kabouters ligt iedereen heerlijk te 
slapen. Maar wie sluipt daar door het nachtelijke bos? Kom lachen én 
bibberen met deze heuse kabouterthriller in het woud.

Woudverhalen 
Woudverhalen over aardmannetjes, feeën en elfen, maar evengoed 
over houthakkers, wijze bochelaars en listige vossen. 

Beer   
Als klein jongetje deelde Marin zijn geheimen en gevoelens met ‘Beer’, 
zijn lievelingsknuffel. Met korte verhalen en liedjes vertelt hij over 
vriendschap, teleurstelling, woede, verdriet, angst.

     FEESTELIJK SLOT 
Van Wonderwoud naar Wondere Wereld
We nemen afscheid van de Elfen. De schoonheid van het Wonderwoud 
dragen we mee in ons hart naar onze Wondere Wereld.

Sprookjeshuis Hoera!                       

Om 14u, 14u30, 15u, 15u30, 16u, 16u30  
Kaartjes aan de infostand            
Al vele jaren wordt het Sprookjeshuis bewoond door kabouters, 
heksen, trollen, feeën en andere wondere wezens. Ontdek hun 
belevenissen en verhalen in het Sprookjeshuis, dat zijn 40ste 
verjaardag viert.



Wat Door wie Voor wie Plaats

13.00u
FEESTELIJKE OPENING:  De poort 
naar het Wonderwoud   /  Bezoek 
aan koninklijk elfenpaar

Meneer Zee  - Mia Verbeelen
Henk Mesuere  - Veva Gerard en 
Dieter Depreatere

Families Onder de bomen

14.00u
Kabouter Ikke en de bosheks De Belleman Families Stertent

Van Bostrollen en Kabouters Evi Rosiers 4+ Sleuteltent

De Wonderboom Wortelvrouwtje 6+ Kroontent

Winterslaapwandelaar Katty Wtterwulghe 8+ Appeltent

Beer Marin Millenaar Families Vertelbos

14.45u
De Trol die de was deed voor de koning De VertelSter Families Stertent

Het kleine rode huis… Wortelvrouwtje 4+ Sleuteltent

Stemmen van onder het bladerdak Don Fabulist 6+ Kroontent

Winterslaapwandelaar Katty Wtterwulghe 8+ Appeltent

Pan en de Boomnimf De Belleman Families Vertelbos

Beer Marin Millenaar Families Onder de bomen

Vertelwandeling Rebecca Huys 6+ Vertrek bij infotent

15.30u
Waarvan de bomen zingen Meneer Zee Families Stertent

Het kleine rode huis… Wortelvrouwtje 4+ Sleuteltent

De Elf van het eeuwige leven Evi Rosiers 6+ Kroontent

Kijk uit voor het Alvermanneke De VertelSter 8+ Appeltent

Beer Marin Millenaar Families Vertelbos

Woudverhalen Don Fabulist Families Onder de bomen

Vertelwandeling Rebecca Huys 6+ Vertrek bij infotent

16.15u
Winterslaapwandelaar Katty Wtterwulghe Families Stertent

Van Bostrollen en Kabouters Evi Rosiers 4+ Sleuteltent

Stemmen van onder het bladerdak Don Fabulist 6+ Kroontent

Kijk uit voor het Alvermanneke De VertelSter 8+ Appeltent

Pan en de boomnimf De Belleman Families Vertelbos

Vertelwandeling Rebecca Huys 6+ Vertrek bij infotent

17.00u
FEESTELIJK SLOT:
Van Wonderwoud naar de Wondere 
Wereld

Meneer Zee 
Mia Verbeelen Henk Mesuere 
Koninklijk Elfenpaar

Families Onder de bomen

Doorlopend
Bibbus Voorlezers Voor iedereen Bus en Tipi’s

Iedereen leest Voorlezers Voor kleintjes Tent Iedereen 
leest

Sprookjeshuis Hoera!                                
Om 14u, 14u30, 15u, 15u30, 16u, 16u30

Katrien Sluyts
Kristine Marteleur

Families Sprookjeshuis

Knutselactiviteit Domeinwachters Voor iedereen Elfenkring


