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nreuws

Voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8
i

Gezocht verhalenveftel lers voor school
Voorafgaand aan het Sint Maartensfeest op 1 1 novernber gaan vrijwilligers
langs de basisscholen om te vertellen over'delen'.

ZALTBOMMEL . In de aanloop naar
het Sint Maartensfeest gaan tientallen
; wijwilligers weer op pad om op de ba; sisscholen te vertellen over deze bij-

i
i

I zonderefiguur.

: ffet Sint Maartensfeest op 11 novemi ber wordt in Zaltbommel altijd groots
: gevierd voor ruim duizend kinderen.
: Sint Maarten komt met zijn paard de
: Sint Maartenskerk inrijden, waar kin-

;

i

deren, veelal verkleed als bedelaartjes,

hem opwachten. Daarvolgt het ritueel

i van. de manteldeling, waarmee Sint
i Maarten laat zien dat 'delen' goed is

i

en mensen helpt. Vervolgens gaan de

: kinderen met lampionnen in optocht
: achter Sint Maarten en zijn paard de

kerk

uit richting centrum. Daarna

kunnen ze langs de deuren om te 'bedelen'voor snoep. Ook in de woonwijken Spellewaard en Waluwe worden
speciale activiteiten voor kinderen georganiseerd. Na afloop van de'bedelrónde' staan de kinderen een deel van
hun snoep afvoor de Voedselbank.

dit bijzondere kinderfeest is in handen van Stichting
Sintemaartensfeest Zaltbommel. Zij
De organisatie van

hebben onder andere lesprogramma's
ontwikkeld voor op de basisscholen.
In de twee weken voorafgaand aan,het

feest, krijgen de kinderen les uit de
le"skist. En een belangrijk onderdeel in
de voorbereiding, is het bezoek van

een echte verhalenverteller. "De aanleiding is het Sint Maartensfeest, maar
het verhaal kan heel ergens anders
over gaan", licht Marika van Balken
(64 jaar). Naast haar baan als leerkracht op de Franciscusschool vormt
zij samen met Margot Hermsen al
ruim tien jaar een duo, dat vooral
kleuters verhalen vertelt. "Vorig jaar
baseerden wij ons verhaal op het kinderboek'Max en de Toversteen'. In dat
boek vindt muis Max een toversteen
en daar worden alle muizen heel hebberigvan. Als ze allemaal op zoekgaan
naar zoveel mogelijk stenen, dreigt de
aarde in te storten. Als ze ieder genoegen nemen met één mooie steen, dan
blijft de aarde bestaan. Kinderen be-

gnjpen heel snel wat de moraal is v
dit verhaal."

Margot en Marika gebruiken tijde
hun verhaal altijd veel attributen
poppen om het voor de kleuters

aantrekkelijk mogelijk

te

makr

"Maar in de bovenbouw is dat niet r

dig", aldus Marika. "De verhalenv
tellers daar lezen iets voor of vertell
een zelfuerzonnen verhaal.

thema 'delen' is,
co:d."

Zolangt

is eigenlijk

alJ

Verhalenvertellers kunnen zich aa
melden bij Madelijn Lourens:
sintmaarten.vertellers@gmail.com
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