
Ik wil naar Verborgen 
Schatten!!! Of jij ’t nou 
leuk vindt of niet!!! 

Ik val  
meer op 
actrices…
ha…ha…! 

Ik zat mij voor het vensterglas onnoemelijk 
te vervelen…ik wou dat ik twee hondjes 
was…dan konden we samen spelen...

Ik ben net begonnen 
aan een nieuw hoofd-
stuk in mijn leven…

Mag ik ook mee? 
Ik heb eigen  
vervoer

Ik hou van 
bloedstollen-
de verhalen 
…!

Tot 
straks 
schat! 

Mag de hond 
ook mee?  

Dan zing ik d’r een mooi liedje bij…

Mijn leven?  
Ooh Daar kan 
ik een boek 
over schrijven! Oja? Nou dan 

zou ik maar 
snel beginnen! 

Mhff... leuk...

Ik GA!! 

KOM OOK NAAR:

Verborgen 
Schatten! 

Verborgen 
Schatten

Ontdek samen uw verhalen  
van toen en nu...

BLA BLA
BLA…!

Oooh…er komt een 

échte acteur! 

Mensen opgelet! 

?

Verborgen Schatten is op 
locatie bij u in de buurt. 
Kijk even op de achterkant. 
Dan vertel ik waar het is.



SAMEN AAN DE SLAG
Voor Verborgen Schatten is 
een prachtig doe-boek ge-
maakt. U ontvangt dit boek 
om in te schrijven, te plakken 
en om uw meest bijzondere 
verborgen schatten in kwijt te 
kunnen. Hiermee gaat u na de 
voorleessesie aan de slag, on-
der begeleiding van uw vaste 
vrijwilliger. Gaandeweg wordt 
uw doe-boek een document 
waar u nog met regelmaat, 
samen met uw dierbaren, in 
kijkt en herbeleeft.

Ontdek samen uw verhalen 
van toen en nu

Verborgen 
Schatten

Verborgen Schatten op locatie:

Op verhaal komen!!

...Levenslustige mensen met 
humor, visie, levenswijsheden, 
emotie en verdriet

Iedereen heeft een verhaal

DOE MEE! 

Verborgen Schatten is een initiatief van Bedtimestories. 
Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Den Haag, Oranje Fonds, Fonds 1818

Programma voor senioren met interesse voor literatuur!  
Mensen die de poëzie van hun eigen leven willen delen.

Door het vertellen van 
verhalen komen we weer tot 
de ontdekking wie we zijn...

BOEKEN, LITERATUUR, VERHALEN EN GEDICHTEN
Houdt u van lezen? Dol op boeken, verhalen of gedichten? 
Wilt u samen op verhaal komen? En vindt u het fijn als een  
ÉCHTE ACTEUR op theatrale wijze een verhaal voordraagt?

Kom dan wekelijks naar Verborgen Schatten in Haags Ontmoeten. 
Ontdek úw verborgen schat: door samen verhalen te delen, leuke 
opdrachten te maken en hilarische herinneringen op te halen. 

EEN KOFFER VOL INSPIRATIE
De acteur heeft een speciaal ontworpen koffer bij zich vol inspire-
rende attributen, boeken, liefdesbrieven, gedichtjes, recepten, mu-
ziekfragmenten, grapjes, spelletjes en korte verhalen. Aan de hand 
van de voorleeskoffer ontstaat een levendige voorleessessie met u als 
publiek.

U kunt zich inschrijven voor  
Verborgen Schatten door contact op te 
nemen met de contactpersoon van het 
ontmoetingscentrum. 

Verborgen Schatten vindt wekelijks plaats gedurende een half jaar. 
De 2 uur durende activiteit is geheel kosteloos en zelfstandig te be-
zoeken. Vanwege het karakter van de activiteit, de inzet van acteurs 
én vrijwilligers, is uw betrokkenheid van groot belang. De groep 
bestaat uit maximaal 10 deelnemers. Mantelzorgers zijn in principe 
hierbij niet aanwezig. De voorleessessies bestaan uit verschillende 
thema’s, die voor de deelnemers het feest van herkenning zijn en 
nodigen uit tot gesprek. 

EEN PROGRAMMA VAN BEDTIMESTORIES 
 
Verborgen Schatten is een programma ontwikkeld om seniore 
bewoners uit de buurt in Den Haag samen te brengen in een 
activiteit waarbij literatuur centraal staat. Guusje Eijbers 
is oprichter en bedenker van Verborgen Schatten: “Als thea-
termaker ben ik altijd op zoek naar verhalen waarmee ik het 
publiek kan raken. Verborgen Schatten is ontstaan vanuit 
een behoefte iets vanuit mijn vakgebied terug te doen voor de 
maatschappij en vanuit de liefde voor de mens en voor de lite-
ratuur.” BedtimeStories wil door het voorlezen en maken van 
verhalen, verlichting bieden aan jong en oud, in de vorm van 
troost, inspiratie en vermaak. Dit gebeurt in ziekenhuizen en 
activiteitencentra. www.bedtimestories.nl 

WILT U ALS VRIJWILLIGER DEELNEMEN  
AAN VERBORGEN SCHATTEN? Stuur ons een email 
met uw interesse en persoonlijke gegevens naar: 
vrijwilligers@bedtimestories.nl 

Verborgen 
Schatten

HAAGS ONTMOETEN  
voor ouderen en hun mantelzorgers

Op de locaties van Haags Ontmoeten 
wordt ondersteuning en opvang voor 
mensen met regiebeperkingen geboden. Regiebeperking bete-
kent dat iemand niet alles meer zelf kan regelen, bijvoorbeeld 
omdat het geheugen hem/haar in de steek laat.  
In de centra van Haags Ontmoeten kunnen mensen  
laagdrempelig en zonder indicatie terecht. Daar wordt  
gezamenlijk bekeken wat passende activiteiten zijn.  
Meer informatie leest u op: www.haagsontmoeten.nl

LEUK!


