
 
 
Vedermensen, 
  
21 december tijdens de kortste dag van het jaar werd Theater Veder opgericht. Dat gebeurde 15 jaar 
geleden in 2005.   
De missie van de stichting werd opgetekend om een bijdrage te leveren aan de bevordering van 
sociale cohesie:   
‘Het doorbreken van sociaal isolement door middel van het maken van contact en verbinding’. 
Aan deze missie heb jij een onuitwisbare bijdrage geleverd. Licht en donkere kanten, de Veder 
Methode heeft de tand des tijds weten te doorstaan. 
Om deze mijlpaal te vieren ben je uitgenodigd middels het lopen van het labyrint waarvan de eerste 
steen om 15:00 uur gelegd zal worden door dr. Selma Sevenhuijsen (ex bestuurslid en expert in 
labyrintwerk). Zij was samen met de penningmeester (Fokko Kuik) aanwezig tijdens de oprichting van 
de stichting. 
Het labyrint bestaat uit spiraalachtige lussen rondom een middelpunt. Het lopen van een labyrint kan 
een diepgaande invloed hebben op de hart- en zielsbelevingen. Voor meer info zie 
ook www.LabyrintWerk.nl 
 
 
Wanneer: 21 december 2020, op jou eigen tijd, ergens 
tussen 15:00 en 20:00 uur Aanmelden vooraf hoeft niet. 
Wie neem je mee ?; jezelf (cavia, introducés zijn ook 
welkom) 
Waarom; Het ritueel voor groei en ontwikkeling van de 
Vedermissie; het maken van contact met jezelf en kwetsbare 
doelgroepen 
Waar: Vedervleugel, De Vreugdehof, de Klencke 111, (kom 
bij voorkeur met fiets, openbaar vervoer, station RAI is op 7 
minuten loopafstand) 
Parkeren: Krooswijkhof 1 (aan de rechterkant parkeerplaats 
van de Vreugdehof, vrij parkeren) 
Wat neem je mee; mondmasker, glas (met eigen inhoud), 
een steen(tje), theatrale kleding en een kaars of fakkel. 
 
  

 In verband met de Covidmaatregelen is het een doorlopende voorstelling met in achtneming 
van 1.5 meter afstand. Er kan een labyrint worden gelopen. Buiten is gelegenheid om het 
glas te heffen en je meegebrachte steen op gepaste wijze achter te laten (mozaïek) op een 
stoeptegel. 
 

Wens voor 2021 
Vreugde omdat het door moet gaan, de stilstand voor het ogenblik is, omdat het door moet gaan. 
Uit verzamelde gedichten, Hans Andreus blz. 296. 
  

 De (landelijke) bruisplekken komen in verband met de Coronamaatregelingen te vervallen. 
De certificeringen zullen per zoommeeting plaatsvinden. Hiervoor ontvangt u een aparte 
uitnodiging. 

  
 Met een select gezelschap van 15 genodigden zal 15 jaar Veder intern gevierd worden. 

Hiervoor volgt een aparte uitnodiging. 

http://www.labyrintwerk.nl/

