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Sint-Maarten verhalenvertellers 2018 
 
De verhalenvertellers vertellen een verhaal over Sint-Maarten of een verhaal dat het thema delen of 
voor elkaar zorgen in zich heeft.  
 

 
Naam Doelgroep en bijzonderheden 

    
Sandra Hogendoorn-Labohm        peuters en groepen 1-2 
  Beschikbaar dinsdag 6 en woensdag 7 nov 
 
Ilze Boereboom met leerlingen kunstklas Cambium.  peuters en groepen 1-2 
        Beschikbaar op maandag 5 november 

         

Margo Hermsen & Marika van Balken  groepen 1, 2 en 3, duur: +30 minuten 
        Beschikbaar op maandag 5, dinsdag 6  
        en vrijdag 9 nov.  alle schooltijden. 
 
Hanneke de Wit          groepen 2,3,4 en 5  

      Beschikbaar op maandag 5, woensdag 7 
     en donderdag 8 november, de ochtenden 

 
Mariella van Heck      groep 4,5 en 6 
 Beschikbaar op maandag 5 november en  

donderdag 8 november 

 
Larissa Cazemier      groepen 4,5 en 6 
     Beschikbaar op maandag 5 november 
 
Henk Hermsen       groepen 7 en 8  
   Beschikbaar op de ochtenden van 

   maandag 5, dinsdag 6, donderdag 8 en 
   vrijdag 9 november 

 
Dick Hollander       groep 7 en 8  
        Beschikbaar op donderdag 8 en vrijdag 9 
                                                                                    november eind van de ochtend en begin 
                                                                                    van de middag. 
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En wat vertellen zij: 
 
Sandra Hogendoorn-Labohm  
Sandra vertelt heel boeiend het verhaal van de mooiste vis van de zee. Het is naar een prentenboek 
van Marcus Pfister. De combinatie van het prentenboek, het vertellen en grote platen zal het verhaal, 
op deze manier verteld, de jonge kinderen erg aanspreken. Sandra is ook bekwaam in gebarentaal en 
verwerkt dit vaak in haar manier van vertellen. Na het verhaal doet zij nog een activiteit met de 
kinderen die aansluit bij het verhaal. 
 
Kunstklas Cambium en Ilze Boereboom 
Ilze geeft dramales aan de kunstklas van de praktijkgerichte afdeling van het VMBO.  
De brugklasleerlingen van de kunstklas hebben samen met hun docente mw Boereboom een 
voorstelling gemaakt. Het is een mini-musical van ongeveer 15 minuten waarbij in 9 liedjes 
verschillende kabouters worden voorgesteld. Het is leuk dat de leerlingen zich op deze manier kunnen 
inzetten voor jonge kinderen. Zij zijn bovendien trots om zich te kunnen presenteren op hun oude 
basisschool. Ze gaan een dag op tournee. Geven en delen. Het is fijn als de voorstelling gegeven kan 
worden in het speellokaal van de kleuters.  
 
Marika van Balken en Margo Hermsen  
Marika en Margo vertellen en spelen het verhaal Borre en de nachtzwarte kat, een prentenboek door 
Jenny Wagner. “Op een avond sprong de nachtzwarte kat op het raamkozijn en wreef zijn rug tegen 
de ruit. Zijn ogen gloeide als kooltjes en zijn glanzende vacht stak af tegen de avondlucht.” Het oude 
vrouwtje Roosje en haar hond Borre zijn heel gelukkig samen tot er een nachtzwarte kat ten tonele 
verschijnt. Roosje wil hem binnenhalen, Borre niet. Een universeel verhaal over jaloezie en ware 
vriendschap. 
 
Mariella van Heck 
De mantel van Sint-Maarten staat symbool voor het delen. Delen van zorg is ook een vorm van delen.  
Tijd en aandacht geven aan een ander. De dag van de mantelzorg is op 10 november. De combinatie 
met Sint-Maarten ligt voor de hand. Kunnen wij als scholen een kleine handreiking doen naar alle 
mensen, maar ook kinderen, die zorgen voor anderen en ze, al is het maar door een beetje aandacht, 
ondersteunen? We hebben daarom dit element toegevoegd aan de lijst verhalenvertellers: verhalen 
over zorg delen. Niet alleen ouderen geven mantelzorg maar kinderen soms ook. 
Een consulent mantelzorg van Stichting Welzijn Bommelerwaard, namelijk Mariella van Heck, komt 
een verhaal voorlezen over een jonge mantelzorger.  
 
Hanneke de Wit 
Bij velen in Zaltbommel is Hanneke bekend door haar toneel activiteiten. Maar nu gaat zij wederom 
verhalen vertellen op de scholen. Wederom want in de beginperiode van dit project heeft zij dit ook 
gedaan. Zij heeft deze keer gekozen om een sprookje van Grimm te vertellen. En wel DE 
KIKKERKONING – samen delen en houd je aan je belofte, zijn thema’s waar we allemaal nog weleens 
mee worstelen. Mooi voor kinderen om dit in de vorm van een sprookje tot zich te krijgen. 
 
Larissa Cazimier  
Larissa is een leerkracht basisonderwijs en momenteel werkzaam in Culemborg, maar als sinds haar 
jonge jaren verbonden met Zaltbommel. Zij vertelt het verhaal “de soepsteen” met als thema “samen 
kun je meer dan alleen”. 

 

 
 
 

http://www.bol.com/nl/c/boeken/marcus-pfister/307840/index.html?lastId=69
http://www.bol.com/nl/c/boeken/marcus-pfister/307840/index.html?lastId=69
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Henk Hermsen  
Deze voormalige Zaltbommelse Sint-Maarten vertelt een verhaal over de stichting van de stad Rome, 
het Romeinse rijk en het Romeinse leger, dat een groot deel van Europa bezette. En natuurlijk over 
het leven van Martinus als Romeinse soldaat. De kinderen mogen de manteldeling na spelen in de 
klas. 
 
Dick Hollander  
Het verhaal dat Dick Hollander vertelt is het levensverhaal van Sint-Maarten gerelateerd aan de 
vluchtelingen van nu en zijn liefde voor Sint-Barbara – de Heilige van Hurwenen. Elementen als 
vertrouwen, moed, soberheid (delen) en bescheidenheid spelen daarin een belangrijke rol. Dick 
Hollander plaatst zijn verhaal tegen de achtergrond van de schrijnende armoede in de wereld en de 
vluchtelingencrisis (St. Maarten was meermalen vluchteling). Hij besluit zijn vertelling met een happy 
end en wel het huwelijk tussen de naamgever van de kerk in Zaltbommel en Sint-Barbara, de 
beschermheilige van Hurwenen. Dick veronderstelt de aanwezigheid van elementaire kennis van het 
Christendom in die zin dat het Kerst-, Lijdens- en Paasverhaal de leerlingen enigszins vertrouwd is."  
Voor de vertelling is het belangrijk dat de groep niet te groot is, 1 klas (groep) tegelijk. 

 


