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Al zes seizoenen organiseert de horeca van het
Zuiderzeemuseum in samenwerking met Vertel
Theater 'De Overkant' verteldiners in museumrestau
rant Het Peperhuis. Op deze avonden worden culi
nair genot en vermaak moeiteloos gecombineerd.
Meesterverteller Fons Boer nam het publiek mee
naar ver vervlogen tijden, in verhalen over ruige
mannen op het verdoemde VOC-schip De Batavia,
over nietsontziende kapers in 'Piraten, storm en
Spanjolen', over een man op zoek naar zijn familie
geschiedenis in 'De Kluts van de Visserman', over een
ijskoude overlevingstocht op de dichtgevroren
Zuiderzee in 'Vaders & Zonen', over de eetgrage fa
milie Dik in 'Aan Tafel!' en over het turbulente leven
van de grote toneelschrijver Herman Heijermans in
'Als je voor een dubbeltje geboren bent.. .'
Ook deze winter kunt u weer genieten van de
verteldiners, waaronder een tweetal nieuwe, te
weten 'Mijn vader Rembrandt' en 'Enkhuizen 650
jaar'. Het programma is in grote lijnen de volgende:
we ontvangen u om 18 .00 uur in het binnenmuseum
met een welkomstdrankje en een amuse. Vervolgens
begeleiden wij u naar uw plaats en kunt u afwisse
lend genieten van het diner, de verhalen, liedjes en
muziek. We eindigen de avond om ongeveer 22.00
uur met een heerlijk dessert.
U heeft keuze uit vier verteldiners. Het eerste is
genaamd 'De krenten uit de pap!' en is gevuld met
de best gekruide verhalen van zes jaren verteldi
ners. Verhalen met veel peper en een korreltje zout!
Ook de kok zet u deze avonden gerechten voor die
in de loop der jaren 'de krenten uit de pap' waren.
Het tweede verteldiner is een reprise van vorig jaar:

'Als je voor een dubbeltje geboren bent, heb je ook
recht op geluk!', over het leven van Herman
Heijermans, de schrijver van 'Op Hoop van Zegen'.
Het derde verteldiner ' Mijn vader Rembrandt' is een
muzikale vertelvoorstelling over het leven van
Rembrandt van Rijn, gezien door de ogen van zijn
zoon Titus. In 2006 is het 400 jaar geleden dat
Rembrandt Harmenszoon van Rijn werd geboren in
Leiden. Naar aanleiding hiervan vertelt Fons Boer
het verhaal over de mens en de schilder. Het laatste
verteldiner sluit aan bij Enkhuizen 650 jaar. Het
diner met de gelijknamige titel is dit keer zonder
muzikanten en Fons Boer vertelt naar aanleiding
van het 650-jarig bestaan van de stad verhalen uit
het verre en nabije verleden over 'Henkhuzen' en
zijn bewoners.
De volledige beschrijving van de verteldiners met
menu's vindt u op www.zuiderzeemuseum.nl. U kunt
ze ook opvragen bij het Boekingsbureau, telefoon
0228-351135. Vrienden van het Zuiderzeemuseum krij
gen 10% korting op de verteldiners. Vermeld bij
reservering wel even dat u Vriend bent.

