
Verhalen rond midwintertijd op 16 

en 20 december 2018 en 

verhalen voor ‘t nieuwe jaar op 6 

januari 2019, 

In de tijd dat de nachten steeds 
langer worden, komt de ommekeer met 
Midwinter. Langzaam wordt t weer langer 
licht. Vroeger, heel lang geleden, werden 
er door de Germanen en de Kelten al 
verhalen verteld waarin het donker door 
het licht overwonnen wordt.  
 
Dick van der Pijl en AnneMargriet 

Veldhorst vertellen op 16 en 20 
december oeroude verhalen die 

allemaal te maken hebben met 
‘verandering’, zoals de natuur ook  
verandert. ’t Zijn o.a. de Keltische verhalen 
‘Gawein’ en ‘Cerridwen’ die we laten 
horen, maar er is ook een verhaal over 
Midwinter en over de tijd tussen 
Kerstnacht en Driekoningen. De Kelten en 
Germanen noemden ‘t de Yultijd of 
Joeltijd. In onze cultuur wordt ‘t de tijd van 
de 13 Heilige Nachten genoemd. Wanneer 
je er meer over wilt weten, ben je bij deze 
voorstelling op de goede plek!  
 

Op 6 januari, de laatste dag van de 

Heilige nachten, vertellen we verhalen die 
passen bij ’t begin van het nieuwe jaar, dat 
bij uitstek een tijd is waar wensen en 
verwachtingen hun hoogtepunt bereiken. 
Ooit zei een filosoof : ‘Blijf toch niet op 
vlakke bodem -stijg er niet te ver bovenuit. 
Op een plaats ter halve hoogte ziet de 
wereld er het schoonste uit’. De verhalen 
die wij vertellen zoeken een evenwicht 
tussen droom en werkelijkheid. Zij willen 
een bescheiden poging zijn om datgene 
wat diep in ons verborgen is tot bloei te 
laten komen, zichtbaar te maken of te 
laten klinken. 
 

Dick laat ‘De koning en de arme violist’, 

‘Het verhaal en de waarheid’ en ‘De 

bijzondere judoleraar’ horen. AnneMargriet 

vertelt ‘De vierde wijze uit het Oosten’ naar 

het boek van Henry van Dyke. ’t Gaat over 

de weg van de mens.  

Guido Swart zorgt voor de muzikale 
omlijsting van de verhalen op saxofoon, 
gitaar en mondharmonica. 
 

Praktische info: 
 
* Donderdagavond 20 december in ‘Het 
Perron’ in Heeze - Schoolstraat 48. 
‘t Begint om 20.00 uur. De entree is gratis.  
 
* Zondagmiddag 16 december en  
* Zondagmiddag 6 januari in ‘de Kapel’ 
van het Gezondheidscentrum+,                      
Jan Smitzlaan 7 in Eindhoven. 
‘t Begint om 14.30 uur. Inloop 14.15 uur. 
Entree 12 euro, inclusief 
koffie/thee/lekkers in de pauze. 
Reserveren is noodzakelijk bij 
dickvanderpijl@gmail.com  of bij 
info@annemargrietvertelt.nl    
                               

 
Een mooie wintertijd met verwarmende 

lichtfeesten gewenst! Groeten van Dick, 

AnneMargriet en Guido. 
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