
Zaterdag 22 december 2018 in Limburg -   

verhalen, muziek en volle maan op de Keutenberg, 

 

De dag na midwinter maken Guido, mijn levenspartner en muzikant,  en ik voor de 

zesde keer een vertel- en muziekplek van ons ‘Huis op de Berg’ en de Keutenberg.  

 

          

                                         Uitzicht vanuit de woonkamer 

Bij de houtkachel, tijdens de wandeling op en rond de Keutenberg en tijdens de 

vertelmaaltijd worden verhalen voor deze tijd van het jaar verteld en er wordt muziek 

gemaakt.   

Op zaterdag 22 december ontvangen we rond 14.30 uur 10 tot 15 mensen in het 

‘Huis op de Berg’ bij de houtkachel. 

Bij een kop koffie/thee met iets lekkers zal het eerste verhaal met muziek klinken. 

Na het verhaal maken Guido en ik met de mensen die dat willen een wandeling naar 

de rivier de Geul, onderaan de berg van waaruit we verder wandelen. Bijzonder is ’t 

dat de volle maan op 22 december om 16.28 uur opkomt terwijl de zon om 16.22 

ondergaat. We hebben dat ooit eerder gezien vlak voor de kerst en t is zo mooi dat 

we er nu meer mensen van wilden laten genieten. Dit is de reden waarom we deze 

zaterdag vlak voor kerst gekozen hebben. En nu hopen dat de Weer-Goden 

meewerken!      

Ik vertel tijdens de wandeling, die afhankelijk van het weer ongeveer een uur zal 

duren, een paar korte verhaaltjes o.a. over de Maretak waarvan er zoveel te zien zijn 

aan de nu nog kale bomen, zoals je op onderstaande afbeelding ziet. En die juist zo 

belangrijk zijn in deze tijd van het jaar.  



     

Maretak met bessen, in boom                 Opkomst volle maan boven de Geul 

De mensen die niet mee gaan wandelen kijken misschien naar de vogels die je door 

het grote achterraam in de tuin kunt zien. Er vliegen o.a. buizerds over de tuin heen, 

er zijn boomklevertjes, boomkruipers, de bonte specht en de groene specht en 

allerlei soorten andere vogels. Soms een eekhoorntje.                                                       

De tuin gaat visueel over via het dal naar de erachter liggende heuvels met 

weilanden en bossen van de Sousberg, zoals je op de foto’s kunt zien.  

Wanneer de wandelaars terug zijn, wordt er bij de houtkachel een drankje 

geschonken met een hapje. Guido speelt gitaar, mondharmonica, fluit. Misschien 

saxofoon.  

En dan volgt een winterse maaltijd waarbij een aantal toepasselijke korte verhalen 

verteld worden waarbij Guido muziek maakt. 

Rond 21.00 uur gaat iedereen weer naar huis of naar een B&B in de buurt. 

Wanneer je een idee wilt krijgen van het uitzicht vanuit de achterkamer en foto’s van 

de omgeving wilt zien, kun je kijken op www.familiehuiskeutenberg.nl  

Praktische informatie: 

Plaats: Keutenberg bij Schin op Geul – in Schin op Geul is een station.                                                                               

Tijd: zaterdag 22 december 2018 vanaf 14.30 – ongeveer 21.00 uur.                                         

Kosten: 45 euro.                                                                                                       

Reserveren is noodzakelijk i.v.m. het beperkte aantal deelnemers.  Vermeld hierbij 

eventuele dieetwensen. (gluten, suiker, lactose, vegetarisch, enzovoort).                                                                                               

Als je mee wilt wandelen, is het goed om stevige schoenen mee te nemen met goede 

profielzolen.  

Groeten van Guido Swart en AnneMargriet Veldhorst. 

info@annemargrietvertelt.nl    telefoon 06 43169337 
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