maandelijkse ontmoeting met verhaal en spel

5€
Reservatie: 0498 12 83 89

Volg ons op
Meer info: www.zinderding.be

11-12 juli - 8-9 augustus - 19-20 september - 10-11 oktober
7-8 november - 12-13 december - telkens om 10u30 en 14u30
in de Rozenlaan 18, te Ranst

Wil jij ook van elk verhaal weten hoe het afloopt?
Wil je soms ook een plek waar je vrij mag kampen bouwen, rondsluipen of soep brouwen?
Dan is de Verhalentuin een plek voor jou.
Je mag er komen hangen, spelen, babbelen en wegdromen bij de strafste, spannendste en raarste verhalen ter wereld.
De Verhalentuin is er elke maand een weekend lang, voor jong en oud.

Zee van verhalen

1111-12 juli

De zee geeft en de zee neemt… Verhalen over zeehondvrouwen, onderwaterwerelden en stoere zeebonken. Kom je mee varen?

Dom, dommer, slimst

8-9 augustus

Wat is slim? Wat is dom? En welk van de twee ben je als je het antwoord op die vragen niet weet?

Heldenkind

1919-20 september
Het bos ingestuurd om alleen te overleven of verstoten omwille van een onnozel gebrek…
Kinderen zijn helden. En de draken, soms heel dichtbij…

Noordoord

1010-11 oktober
De Vikingen hadden één wapen waar niemand tegenop kon: verhalen sterker dan dood en leven.
Reis mee door het Reuzenrijk met Thor de Dondergod aan je zij.

Griezels van hier

7-8 november
We maken de griezels wakker die vroeger hier in onze buurt rondspookten.
Wie weet of ze willen daarna niet meer gaan slapen...

Allemaal samen

12 -13 december

2020, wat een jaar! Van deze verhalen kan er een lichtje gaan schijnen in je hart dat je helemaal warm maakt om het jaareinde te vieren.

•
•
•
•

De vertelling zelf duurt een uurtje; zo is er voldoende tijd om door te brengen in de tuin. De tuin gaat een halfuur vóór
vertelling open en sluit pas weer voor etenstijd.
Je kan je bubbel reserveren per mail via evi@zinderding.be of op 0498 12 83 89.
Er is voldoende ruimte, mondmaskers zijn in principe niet nodig; maar welkom. Breng je eigen drank, snacks en bekers mee.
Kinderen blijven onder het toezicht van hun ouder(s) of begeleider. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal
of ongevallen.

