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Don’t wait for leaders, do it alone, person to person.  M. Theresa 
 

UITNODIGING 

 
Op 20 december 2019 en 13 januari 2020 vindt de ontmoeting plaats tussen 

(gecertificeerde) spelers uit diverse regio’s. 

 
Doelstelling van  landelijke bruisplekken:  Kennisuitwisseling, opdoen van 

inspiratie en ideeën over de Veder Methode als activiteit. 

Daarbij wordt de luchtballon met het overstijgende effect, als metafoor gebruikt 
(Zie 10 jaar Veder Magazine blz.31).   

 

De luchtballon: 
De structuur van deze dag wordt gecommuniceerd in de vorm van “het mandje”. De 

verbindingslijnen, de contactstromen, leiden naar de ballon. De ballon verbeeldt de 

creativiteit, de dromen en het verlangen om de dagelijkse realiteit van; “geen geld, 

geen tijd” anders te benaderen, namelijk door het zogeheten Kairos moment waarin 
tijd geen rol speelt (Zie 10 jaar Veder Magazine blz.8). Gerichtheid op de halfvolle 

fles in plaats van de half lege als grondhouding is daartoe een voorwaarde om 

bovenstaande energie te genereren.   
  

Het mandje: 

programma   
10.00-10.45  inloop, koffie/thee 

10.45-11.00  opening  

11.00-12.15  huiskamer voorstelling plus nabespreking  
  

12.15-13.15 lunch en plenaire presentatie: Methode GOED, over Samen Dementie                        

                     Vriendelijk (zie bijlage 1) 
13.15-14.30  keuze: 

• workshop 1 presentatie poppenspel: (zie bijlage 2) 

o  hoe werk ik met poppen tijdens een voorstelling? 

o  (NB: op 13 januari clownerie non verbaal spel) 
• workshop 2 Rolopbouw en rolverdieping (zie bijlage 3) 

14.30-15.00 pauze  

15.00-16.30 start instuderen repertoire (zie bijlage 4) 
16.30-19.00 borrel, pizza, patat plus Open Podium 

 

Na de file, rond zeven uur wordt de overgang naar de 4e stap gemaakt, 
het afscheid, “We’ll meet again”. 
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verdere praktische informatie:    

Los van je authentieke Vederlichte humeur, wat breng je meer mee? 

• lunch   
• handboek en bij “zin” je eigen muziekinstrument (piano is aanwezig) 

• een cadeautje voor iemand anders zijn/haar koffer tot 5 euro 

• reminiscentiemateriaal dat je niet meer gebruikt of dat je over hebt  

• een kussentje of matje  
vervoer: 

• trein, Amsterdam Rai, vervolgens 7 min lopen 

• auto, in de buurt zijn garages waar je voor 10 euro kunt parkeren 
adres: De Klencke 111 1083HH Amsterdam 

• ingang Theater Veder: 

o VIA PARKEERTERREIN PERSONEEL  (niet via de receptie). 
 

o  

 
 

 

 
 

 

 

 
aanmelding: meld je bij voorkeur als regio aan via 1 contactpersoon, op welke dag 

hoeveel mensen komen. productie@theaterveder.nl 

 
hulp bieden: deze komt niet alleen van boven, op de dag zelf gebeurt dat met 

deelnemers die tijd en ruimte hebben voor hand- en spandiensten. 

 
workshops/presentaties: 

uitleg plus inschrijving wordt tijdens het plenaire gedeelte toegelicht. 

 
kosten: deelname wordt bekostigd door de fondsen/zorg organisaties, reiskosten 

€0.19 per km of treinkosten graag declareren bij  facturen@theaterveder.nl vergeet 

niet bankrekeningnummer en te naamstelling van de rekening te vermelden. Lunch 
en parkeer- en verblijfskosten zijn voor rekening van de deelnemers. 

 

De Belgische buren, de zorgorganisaties, de subsidieverstrekkers en de warme 
contacten worden ook uitgenodigd. 

 

We’ll meet! 

X receptie 
  Klencke 111 
111 

ⱱ ingang 
Theater                              

Veder Parkeerter-
rein 

personeel 
Vreugdehof 
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Veder Bijlage Workshop Samen Dementievriendelijk November 2019 

 

 

Workshop Samen Dementievriendelijk. 

 

• Korte toelichting op het programma Samen Dementievriendelijk 

• Enkele sheets uit onze presentatie met kennisoverdracht in zake dementie 

• Uitleg over de methode GOED die we hanteren bij de omgang met mensen   

met dementie. Dit onderdeel wordt door elke trainer op eigen wijze 

ingebracht. De een kiest ervoor de methode mondeling toe te lichten, de 

ander (zoals ik) speelt het uit in een korte scene met toelichting. 

 

Alle deelnemers krijgen sowieso onze kaart met 10 signalen en uitleg van de 

methode GOED (Geruststellen, Oogcontact, Even meedenken, Dankjewel). 

Oogcontact betekent overigens ook oorcontact in veel gevallen. 

Voor uitgebreide informatie over het programma Samen Dementievriendelijk, de 

online trainingen per branche van 15 minuten en het eigenlijke 

trainingsprogramma kun je naar www.samendementievriendelijk.nl gaan.  

 

Waarom Samen Dementievriendelijk? 

In Nederland leven naar schatting 280.000 mensen met dementie. Omdat we 

steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar 550.000. Mensen leven 

gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. Wij willen 

de komende jaren Nederlanders bewust maken van de impact van dementie op 

de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar 

vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een 

mantelzorger. Daarom bieden wij trainingen 'Omgaan met dementie'. Online, 

maar ook op locatie. 

 

Ivonne Berkers 



   

Veder Bijlage Workshop poppenspel November 2019 

 

 

De Kracht van Poppenspel.  

'Het is stil in de woonkamer, de mensen hebben de koffie gedronken en zitten 

voor zich uit te kijken. Plots komt er een schoonmaak karretje binnen met een 

fleurig figuur erop, Rifka La Luna. Aan het karretje hangt een mand met een 

aapje en onderin het karretje ligt een poes. Er verandert iets in de woonkamer. 

Er ontstaan gesprekjes, er klinkt gelach, er wordt gezongen en de meneer die 

zich nauwelijks kan uiten, geniet van het aapje.' 

           

 

Met Popcontact zet ik poppenspel in als instrument tot verbinding en verrassende 

ontmoetingen met anderen 

Er ontstaan spelenderwijs verhalen tussen mensen en poppen. Deze verhalen 

bestaan uit gesprekjes, liedjes, een glimlach en soms uit aaien en koesteren.  

In de huiskamervoorstelling voor theater Veder, die ik samen met Martine van 

Oosterveen heb ontwikkeld, spelen 2 poppen ook een bescheiden rol. Het zijn 

poppen die belangrijke personen vertolken uit het leven van onze personages, nl 

de grootvader en de grote liefde uit Italië. 

 

Over deze beide ervaringen kun je meer horen en zien in de presentatie 'De 

Kracht van Poppenspel'.  

Door Anke van Vliet van Popcontact, kleinschalig poppentheater. 

 

 http://www.popcontact.nl   



   

Veder Bijlage Workshop rolbiografie November 2019 

 

 

Workshop rolbiografie. 

 

Hoe geef ik verdieping aan een rol ?  

Wat is het verschil tussen, een typetje en een opgebouwde gelaagde rol ?  

Hoe bouw ik gelaagdheid op in mijn rol ?  

 

Dit zijn veel gestelde vragen tijdens de bruisplekken waar we in deze workshop 

aandacht aan besteden.  

Je krijgt niet alleen uitleg maar ook handvatten aangereikt om voor je eigen spel 

te gebruiken.  

Een trainer van Veder gaat de workshop begeleiden (Marit, Loes, of Sylvia) 

 

Workshop Clownerie 13-01-2020 in plaats van de presentatie 

Poppenspel 20-12-2019 

Wat is de kracht van non verbaal spel (60 % van de communicatie), van 

eenvoud en authenticiteit. Hoe kan Clownerie je spel versterken ?  

Een trainer van Veder gaat deze workshop begeleiden (Marit, Loes, Sylvia of 

Maria) 



GROTE GOD WIJ LOVEN U 

 

 

Grote God, wij loven U 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U, 

En bewondert Uwe werken. 

Die Gij waart ten allen tijd, 

Blijft Gij ook in eeuwigheid 

 

 

Heer, ontferm U over ons, 

Open Uwe Vader armen, 

Stort Uw zegen over ons, 

Neem ons op in Uw erbarmen! 

Eeuwig blijft Uw trouw bestaan 

 



NON, JE NE REGRETTE RIEN 

  

 

Non, rien de rien, non je ne regrette rien 

Ni le bien, comme m'a fait, 

ni le mal tout ca m'est bien egal 

Non, rien de rien, non je ne regrette rien 

C'est payé, ballayé, oublié, je me fou du passé 

 

 

Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu 

Mes chagrins, mes plaisier, 

je n'ai plus besoin d'eux 

Ballayé des amours avec leurs tremolos 

Ballayé pour toujours je repars a zero 

 

 

Non, rien de rien, non je ne regrette rien 

Ni le bien, comme m'a fait, 

ni le mal tout ca m'est bien egal 

Non, rien de rien, non je ne regrette rien 

Car ma vie car mes joix aujoursd'ui 

 

 



THE ROSE 

 

Some say, 'Love, it is a river 

That drowns the tender reed' 

Some say, 'Love it is a razor 

That leaves your soul to bleed' 

Some say, 'Love, it is a hunger 

An endless aching need' 

I say, 'Love, it is a flower 

And you its only seed' 

 

It's the heart afraid of breaking 

That never learns to dance 

It's the dream afraid of waking 

That never takes the chance 

It's the one who won't be taken 

Who cannot seem to give 

And the soul afraid of dyin' 

That never learns to live 

 

When the night has been too lonely 

And the road has been too long 

And you think that love is only 

For the lucky and the strong 

Just remember in the winter 

Far beneath the bitter snow 

Lies the seed that with the sun’s love 

 



WE'LL MEET AGAIN 

 

We'll meet again 

Don't know where, don't know when 

But I know we'll meet again 

Some sunny day 

Keep smiling through 

Just like you always do 

'Till the blue skies 

drive the dark clouds far away 

 

 

So will you please say hello 

To the folks that I know 

Tell them I won't be long 

They'll be happy to know 

That as you saw me go 
 

 

 


